MICHAŁOWICE
gS T YCmZ EiŃn- MnA R ZyEC 202
b i1 u l(1/202
e t1)	y n i n fW YoDAWrNmI C TaW OcB EyZ PjŁnAT NyE

Cel: Gmina
bez smogu

Mieszkańcom Gminy Michałowice
z okazji Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości.
Niech ten szczególny czas, budząc w sercach nadzieję,
napełnia Państwa radością i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Beata Rycerska
Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka
Wójt Gminy Michałowice

Wielkanoc 2021 rok
Zwycięska praca gminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn.: „Kartka na Wielkanoc”.
Autor: Nina Modzelewska, mieszkanka Nowej Wsi.
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BUDŻET

Budżet gminy Michałowice
w 2021 roku
Podczas grudniowej sesji, która odbyła się 21 grudnia 2020 r., Rada Gminy Michałowice uchwaliła budżet gminy na 2021 r. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 179,9 mln zł, natomiast wydatki 204,9 mln zł, z czego
50,4 mln zł przeznaczono na inwestycje (24,6%).
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Najważniejsze inwestycje
gminy Michałowice
Najważniejsze inwestycje to w sporej części zadania dwuletnie.
21 mln zł
• Budowa energoefektywnego Przedszkola w Regułach
w latach 2021-2022.

7,8 mln zł

• P rzebudowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Michałowicach

 5,9 mln zł

• T
 ermomodernizacja Szkoły Podstawowej w Michałowicach

4,6 mln zł

• C
 zekają nas dwie duże inwestycje drogowe w latach
2021-2022

Ul. Parkowa w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi (3 mln)
oraz przebudowa ulicy Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz
z odwodnieniem. Inwestycja (1,6 mln) w ul. Parkową ułatwi
mieszkańcom komunikację w kierunku Warszawy, w kierunku trasy S8 i tamtych łączników. Przy ul. Parkowej znajduje
się niewiele domów, ale jest to droga, która obsługuje Michałowice Wieś. Poprawa komunikacji dla mieszkańców części
Michałowic, ale przede wszystkim Michałowic Wsi, które się
rozbudowują.

 4,5 mln zł

• P rzebudowa zalewu na Utracie (Komorów)

 3,6 mln zł
• Budowa świetlicy w Pęcicach w latach 2021-2022

1,6 mln zł

• T
 o duża kwota przeznaczona na rozwój ścieżek rowerowych wraz z sygnalizacją.

To m.in. ścieżka rowerowa z Reguł Zachodnich do Michałowic. Stworzenie ścieżki umożliwi mieszkańcom Reguł
przejazd rowerami do Michałowic, a także połączy Reguły
z resztą gminnych miejscowości (Pęcice, Komorów). Inwestycja sprawi też, że starsze dzieci będą mogły bezpiecznie
dojechać rowerami do szkoły.
Przy ścieżce będziemy też realizować budowę placu zabaw
w Regułach. Teren jest dziewiczy i wymaga dużego zaangażowania: wywiezienia ziemi, utwardzenia. Dlatego plac zabaw
będzie ukoronowaniem prac przy Alei Samorządu Terytorialnego. Plac zabaw powstanie na terenie należącym do gminy,
w najbliższym możliwym do zagospodarowania obszarze od
ul. Zielonej i Czarnieckiego w Regułach.
W 2021 roku zostanie opracowana dokumentacja na
ścieżkę rowerową wzdłuż torów WKD od Reguł do Michałowic.

1,4 mln zł
• R
 ealizacja projektu zagospodarowania ul. Szkolnej
w Michałowicach i ul. Spacerowej w Michałowicach.

Ich wygląd i nowe oblicze wybrali mieszkańcy podczas
zeszłorocznych konsultacji społecznych. Nasadzenia i koncepcje zostały przedyskutowane i zaprojektowane – chcielibyśmy zrealizować w tym roku większość prac, bo choć to zadanie dwuletnie, gros prac zostanie wykonana w tym roku.
1,2 mln. zł

• Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych
1 mln zł
• Modernizacja SUW Pęcice, co zapewni dostęp do wody dla nowych mieszkańców tej części miejscowości.

Dodatkowa studnia głębinowa i zestaw do uzdatniania wody
na budynku SUW Pęcice.

900 tys. zł

• Parking Parkuj i Jedź w Komorowie

Jest też podpisana umowa w trybie „projektuj i buduj”
na parking „Parkuj i jedź” przy ul. Ceglanej w Komorowie.
Trzeba napisać, że mamy na to środki w budżecie. To inwestycja z dotacji z „Zintegrowanych inwestycji terytorialnych” Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
500 tys. zł
•
Zagospodarowanie

w Granicy

terenu

wspólnoty

wiejskiej

Przystąpimy do realizacji projektu zagospodarowania terenu
wspólnoty wiejskiej w Granicy. W ubiegłym roku oczyściliśmy
teren z krzaków, śmieci. Zostawiliśmy drzewa. Teren liczy 7ha
– w tym roku przystąpimy do zagospodarowania tej przestrzeni. Koncepcja zagospodarowania była omawiana z członkami
wspólnoty wiejskiej oraz z Zarządem Osiedla Granica. W ramach
zadania planowana jest budowa ścieżek utwardzonych, małej
architektury i siłowni plenerowej.
do 500 tys. zł

• Plac zabaw w Regułach

400 tys. zł

• Projekty odwodnieniowe

- Ul. Sasanek
- Ul. Łąkowa w Nowej Wsi
-  Odwodnienie Pęcic Małych. W tym przypadku wykonamy dokumentację i w latach kolejnych będziemy ją
realizować.
200 tys. zł
• 
P rzygotowujemy także projekt zagospodarowania
terenu przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach.

Po wykonaniu projektu będzie on konsultowany z mieszkańcami.
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Dochody w roku 2021

Podobnie jak w latach ubiegłych największe wpływy do
budżetu gminy będą pochodzić z podatków i opłat od osób
fizycznych i prawnych. W tym roku zostały zaplanowane w wysokości 100,1 mln zł, co stanowi 55,6% wszystkich
wpływów budżetowych.
Prognozowane dochody z podatku od osób fizycznych
(tzw. PIT) wyniosą 65,9 mln zł, wzrost 1,7% w stosunku do
2020 roku. Natomiast na tym samym poziomie planowany
jest wpływ z podatków od osób prawnych (tzw. CIT) i wyniesie on 2,5 mln zł. W ramach pozostałych podatków i opłat
(od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu
oraz czynności cywilno-prawnych) planowane są wpływy do
budżetu gminy: od osób fizycznych – 13,2 mln zł, natomiast
osób prawnych – 18,5 mln zł.
Blisko 27,8 mln zł (15,5%) dochodów gminy stanowią
dotacje i wpływy związane z oświatą, w tym przede wszystkim subwencja oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na każde dziecko uczące się w gminnej szkole.
W 2021 r. wyniesie ona 24,3 mln zł. Kwoty te jednak wystarczą zaledwie na pokrycie 54% wszystkich kosztów ponoszonych na utrzymanie placówek oświaty i związanych z edukacją dzieci i młodzieży w naszej gminie (łącznie ponad 51,5 mln
zł). Resztę środków gmina dopłaci z dochodów własnych (po6
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nad 23,7 mln zł).
Kolejną pozycję dochodów stanowi dotacja otrzymywana
z budżetu państwa na działania związane ze wspieraniem
rodzin, w tym świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”,
„Dobry start” oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Na
ten cel do budżetu gminy wpłynie 26,2 mln zł, co stanowi
14,5% wszystkich dochodów.
Na projekty realizowane ze środków zewnętrznych otrzymamy dofinansowanie w wysokości 10,6 mln zł (5,9%). Największa ich część przeznaczona będzie na budowę parkingów
„Parkuj i Jedź”.
Planujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami wniosą do budżetu gminy 6,6 mln zł (3,7%) oraz taką samą kwotę
6,6 mln zł (3,7%) – opłaty za zrzut ścieków i pobór wody. Należy jednak dodać, że koszy gospodarki odpadami wyniosą
prawie 8,8 mln zł, co oznacza, że różnica zostanie pokryta
z innych środków budżetowych gminy Michałowice. Z porównywania danych wynika, że występują rozbieżności w liczbie
osób zamieszkałych w gminie Michałowice, a uwzględnionych w deklaracjach odbioru odpadów. Różnica ta wynosi
ponad 700 osób. Dlatego prosimy o skorygowanie danych
i uaktualnienie deklaracji.

BUDŻET
Wydatki inwestycyjne
Na realizację inwestycji w 2021 roku zaplanowaliśmy wydatki
w wysokości 50,4 mln zł, co stanowi 24,6% wszystkich wydatków budżetu gminy.
Największa ich część została przeznaczona na przebudowę dróg publicznych (22,1 mln zł), w tym także budowę
parkingów „Parkuj i Jedź”, budowę tras rowerowych i odwodnienie gminy oraz na budowę i modernizację budynków
oświaty (17,9 mln zł), w tym budowę przedszkola w Regułach
oraz przebudowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Michałowicach jej termomodernizację.
W przyszłym roku przybędą kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na co łącznie zaplanowane zosta-

ło 2,9 mln zł. Gmina poniesie także nakłady na infrastrukturę społeczną (3,5 mln zł) z przeznaczeniem m.in. na rozpoczęcie budowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych (świetlicę)
w Komorowie, budowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach, zakup
i montaż urządzeń skateparku w Michałowicach, budowę
placu zabaw w Regułach (przy al. Samorządu Terytorialnego)
oraz przebudowę kortów tenisowych w Granicy.
Blisko 1,8 mln zł zostało zaplanowane na powstanie nowych terenów zieleni przy ul. Spacerowej i ul. Szkolnej w Michałowicach, przy al. Jana Pawła II w Komorowie oraz zagospodarowanie przestrzeni w parku w Regułach, natomiast 800 tys. zł
na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
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Wydatki bieżące
Łączna kwota wydatków bieżących w 2021 r. wyniesie 154,5 mln zł, co stanowi 75,4% całości wydatków.
Największa ich część zostanie poniesiona na edukację
i wychowanie dzieci i młodzieży – ponad 51,5 mln zł oraz
bieżące utrzymanie gminy – blisko 32,6 mln zł (m.in. utrzymanie i opłaty związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną; utrzymanie dróg publicznych; dofinansowanie transportu
zbiorowego; oświetlenie ulic, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, prace porządkowe).
31,9 mln zł zostało przeznaczone na wydatki związane
z polityką społeczną, w tym wypłacane w ramach budżetu
państwa świadczenia „Rodzina 500+” oraz „Dobry start”.
W tej puli wydatków znajdują się także: utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Komorowie i realizacja programu teleopieki dla seniorów.

8
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Wydatki na kulturę i sport wyniosą 6,8 mln zł, w tym na
dotacje dla organizacji pozarządowych została zaplanowana kwota blisko 1,3 mln zł, działalność bibliotek 1,2 mln zł,
natomiast zadania realizowane z funduszy sołeckich i osiedlowych blisko 0,9 mln zł, a utrzymanie świetlic 1,7 mln zł.
Natomiast koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, Centrum Usług Wspólnych i rady gminy
wyniosą 18,8 mln zł.
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w przyszłym roku
gmina jest zobligowana do przekazania do budżetu państwa
subwencji na rzecz gmin biedniejszych, tzw. janosikowego.
W 2021 r. z gminnego budżetu na ten cel zostanie wydane ponad 8,1 mln zł.
Pozostałe wydatki zostaną poniesione m.in. na bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, gospodarkę mieszkaniową i planowanie przestrzenne.

PLANY MIEJSCOWE

Planowanie
przestrzenne
Szanowni Mieszkańcy,
W ciągu ostatnich miesięcy dokonaliśmy zmiany i przystąpiliśmy do sporządzenia kolejnych planów miejscowych w Michałowicach, Regułach, Granicy i Komorowie.
Uważam, że teraz jest ostatni moment, aby znaleźć odpowiedź
na jedno z kluczowych pytań – o charakter gminy, w jakiej
chcemy mieszkać. Jak ma wyglądać gmina Michałowice za 5,
10 i X lat? Czy będziemy prowadzić politykę przestrzenną, która spowoduje, że niebawem powstanie Dzielnica Michałowice,
czy raczej chcemy pozostać gminą wiejską Michałowice – z jej
terenami zielonymi, spacerowymi i niewysoką, bo jednorodzinną, zabudową? Co kształtuje jakość życia w naszej gminie?
Sporządzamy plany miejscowe kierując się zasadą: rozwój –
tak, ale zrównoważony. Dążymy do zachowania równowagi
między terenami zabudowanymi, a przestrzenią publiczną,
w tym terenami zieleni, przeznaczonymi na sport i rekreację.
Największe zmiany w planach miejscowych dotyczą Reguł,
gdzie plan miejscowy to plan już niemłody, w dużej mierze
wprost niezgodny z polityką przestrzenną wyrażoną ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Wszystkie zmiany
MPZP mają na celu:
•R
 ozgęszczenie terenów przeznaczonych
pod zabudowę
• Zabezpieczenie terenów na usługi społeczne – sportowe, rekreacyjne i związane z zachowaniem miejsc wyjątkowych na mapie
naszej gminy, jak np. park w Regułach
• Realizację polityki zabudowy jednorodzinnej
w naszej gminie

Plan Reguły „Wiejska
– część 2” fragmenty A, B i C.
Plan obejmuje obszar na wschód od ul. Platanowej i dla ułatwienia podzielony został na 3 mniejsze podobszary.
Plan Wiejska – część 2 fragmenty A i C powiększyły tereny
przeznaczone na zieleń o 3,9 ha. Są to tereny sąsiadujące bez-

Studium jest
podstawowym
dokumentem
kreującym politykę
przestrzenną gminy.
Jest drogowskazem do sporządzania planów
miejscowych, które nie mogą być sprzeczne
z ustaleniami studium.
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pośrednio z dawnym parkiem dworskim majątku Reguły, który obecnie ma powierzchnię ok. 2,5 ha.

aparthoteli) i zieleni urządzonej – zgodnie z petycjami i apelami mieszkańców w tej sprawie.

Na marginesie, park w Regułach został zgłoszony do programu dotacyjnego – staramy się o dodatkowe fundusze (1 mln zł)
z puli marszałka woj. mazowieckiego na dalszą modernizację
(a właściwie rewitalizację) parku, aby uczynić Reguły jeszcze
bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców. Realizacja tego zamierzenia jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.

Plan zagospodarowania został przyjęty przez wojewodę mazowieckiego i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w grudniu 2020 roku.

Zamierzamy powiększyć obszar parku nie tylko „na papierze”, lecz także w rzeczywistości. Umożliwiły nam to nowe zapisy planu. Dlatego już w czerwcu 2020 roku wystąpiliśmy do
Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie gminie dodatkowego areału ok. 1,0 ha właśnie na powiększenie parku – nowy
park jako ogród społeczny dla mieszkańców. (rys.)

Zmianie uległy też plany miejscowe terenów przy Urzędzie
Gminy Michałowice.

Plan terenów przy Urzędzie
Gminy Michałowice

Opracowana przez urząd gminy koncepcja zagospodarowania tego terenu zakłada powstanie „parku i ogrodu społecznego”, w którym docelowo powstanie :
• ogród do wspólnego uprawiania;
• pawilon botaniczny z funkcją edukacyjną;
• pergola z dużym stołem integracyjnym;
• boisko do siatkówki;
• plac zabaw dla dzieci starszych (na terenie zabytkowego
parku Reguły pozostanie plac zabaw dla najmłodszych);
• siłownia plenerowa (przeniesiona z parku Reguły);
• drążki do kalisteniki i ćwiczeń siłowych.
Cały teren rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych będzie otoczony łąkami kwietnymi, sadem i klasycznym parkiem. Nie zabraknie donic z ziołami do wspólnego gotowania, kwiatów i tego, co przyniesie wyobraźnia mieszkańców
gminy. Posłuży także jako miejsce dla różnych wydarzeń, np.
kiermaszu sadzonek. Jeżeli dojdzie do nieodpłatnego przekazania przez KOWR gruntów na rzecz gminy – ten plan może
zostać zrealizowany w ciągu kilku najbliższych lat.
Zmianie planistycznej uległ również fragment B planu miejscowego „Wiejska – część 2”. Nowe przeznaczenie tego terenu
(ok. 5,4 ha) to tereny zabudowy usługowej (z wyłączeniem

W tym obszarze postanowienia planu miejscowego zostały,
podobnie jak w przypadku trzech wcześniej opisanych obszarów przy ulicy Wiejskiej, dostosowane do ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. W tym planie miejscowym istniejący
teren gminny o powierzchni ok. 1,9 ha przeznaczony na cele
oświatowe został powiększony o kolejne ponad 5,2 ha z przeznaczeniem na usługi z zakresu oświaty i edukacji, sportu
i rekreacji oraz kultury. Zaplanowano również dwa tereny zieleni urządzonej o łącznej powierzchni ponad 3500 m2.

Plan Komorów Wieś
W grudniu zeszłego roku wszedł również w życie plan
miejscowy, umożliwiający powiększenie i modernizację
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PLANY MIEJSCOWE
świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi przy ulicy Kaliszany.
Rozbudowa budynku zdecydowanie poprawi warunki jego
wykorzystania.

Obszar „Słoneczna” w Regułach:

Przystąpienia do sporządzenia
planów
W 2021 r. Rada Gminy Michałowice uchwaliła przystąpienie do sporządzania kolejnych dziewięciu planów
miejscowych. Większość z nich stanowi odpowiedź na
indywidualne wnioski mieszkańców gminy o zmianę niekorzystnych dla nich ustaleń obowiązujących planów.
Zmianami objęty będzie jeden obszar w Regułach, dwa
w Michałowicach, trzy na terenie Granicy, jeden w Nowej
Wsi i jeden w Sokołowie. Wszystkie zmiany dotyczyć będą
powiększenia lub zmniejszenia wskaźników zagospodarowania działek budowlanych (powierzchni biologicznie
czynnej, powierzchni i wysokości zabudowy oraz jej intensywności).

Obszar „Wesoła – część 2” w Michałowicach-Wsi:

W przypadku dwóch planów – w Michałowicach i Granicy
– proponowane zmiany umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie powierzchni działek gminnych przeznaczonych
na usługi oświaty (plan obejmuje działki zajęte pod obiekty
edukacyjne – szkołę i przedszkole w Michałowicach), sportu
i rekreacji.
Poniżej przedstawiamy wszystkie obszary, dla których będą
wykonywane plany miejscowe.
Obszar „Szkolna” w Michałowicach:

Obszar „Pruszkowska – część 2” w Granicy:

Michałowice | styczeń/marzec 2021 |
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PLANY MIEJSCOWE
Obszar „Pruszkowska – część 3” w Granicy:

Plan "Platanowa" w Regułach
Projekt uchwały dotyczy terenu na północ od rzeki Regułki
do Alej Jerozolimskich. Głównym powodem przystąpienia do
zmiany planu jest uporządkowanie zapisów planu zgodnie
z obowiązującym ustrojem prawnym (obecny plan jest z 2002
roku), a także wykluczenie możliwości realizacji na tym terenie zabudowy typu aparthotel.
W marcu 2021 planujemy dalsze dostosowanie planów miejscowych w Regułach do ustaleń obowiązującego studium –
do rady gminy trafi MPZP „Platanowa”.

Obszar „Szczęśliwa” w Granicy:

Obszar „Wacława” w Sokołowie:

Obszar „Graniczna” w Nowej Wsi:

12
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PLANY MIEJSCOWE
W tym przypadku planujemy zmianę obecnego przeznaczenia
nieruchomości (usługi, przemysł, magazyny itp.) na cele mieszkaniowe jednorodzinne i publicznej zieleni urządzonej, z pozostawieniem wąskiego pasa usług wzdłuż Alej Jerozolimskich.
Procedura planistyczna dla powyższych terenów jest na
wczesnym etapie. Przed nami jeszcze:
♦ ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych i zebranie do nich wniosków mieszkańców,
♦ zawiadomienie o podjęciu uchwał dotyczących planów i zebranie do nich wniosków instytucji odpowiedzialnych za
ich uzgadnianie,
♦ sporządzenie projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz prognozami skutków finansowych uchwalenia tych planów,
♦ przekazanie projektów planów miejscowych do uzgodnienia i opiniowania przez instytucje do tego uprawnione
(m.in. wojewoda, marszałek, starosta, konserwator zabytków, sanepid i wiele innych),
♦ zorganizowanie dyskusji publicznych nad rozwiązaniami
przyjętymi w projektach planów,
♦ zebranie uwag do projektów planów miejscowych i ich rozpatrzenie,
♦ w przypadku braku uwag lub ich odrzucenia skierowanie
projektów planów pod obrady rady gminy,

♦ wyłożenie projektów planów do publicznego wglądu,
♦ ostateczne uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego.
♦ W przypadku pozytywnego rozpatrzenia uwag, możliwe
powtórzenie uzgodnień i ponowne wyłożenie planów do
publicznego wglądu.
Udział społeczeństwa/mieszkańców zgodnie z procedurą
planistyczną polega na możliwości składania wniosków
i uwag podczas całej, trwającej często długo, procedury
planistycznej, uczestniczeniu w dyskusjach publicznych
i ewentualnych konsultacjach społecznych projektów planów miejscowych.

Plan "Aleja Kasztanowa"
Procedowany od 2011 roku projekt planu miejscowego obszaru „Aleja Kasztanowa”, obejmującego tereny położone
w Pęcicach, Komorowie i Komorowie Wsi, często nazywane
„polami komorowskimi”, został w ubiegłym roku podzielony na 4 części. Pozwoli to m.in. na przyspieszenie procedur związanych z doprowadzeniem do uchwalenia długo
oczekiwanego planu miejscowego osiedla „Agricola” oraz
ochrony cennych pod względem krajobrazowym i przestrzennym terenów położonych pomiędzy Komorowem
i rzeką Utratą.

Ogród społeczny w Regułach
(więcej informacji na ten temat s. 9-10).

Michałowice | styczeń/marzec 2021 |
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Wkrótce rozpocznie się
przebudowa sali gimnastycznej
w Michałowicach
Rozstrzygnęliśmy przetarg na prace związane z przebudową sali gimnastycznej i zaplecza sportowego
przy Szkole Podstawowej w Michałowicach. Po zakończeniu budowy szkoła im. Jana Pawła II dorówna
standardem swojego obiektu sportowego do pozostałych gminnych szkół.

Przekrój nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach – wizualizacja.

Na budowę nowoczesnej hali gmina przeznaczyła ponad 10
mln złotych. W rozstrzygniętym właśnie przetargu oferty
złożyły 4 firmy, w tym najkorzystniejszą firma ARBUD, która
zaoferowała kwotę poniżej 7,8 mln. Taki wynik bardzo cieszy i pokazuje, że warto realizować inwestycje właśnie teraz.
„Budżet gminy na 2021 rok przewiduje dużo inwestycji na
naszym osiedlu. Ogromnie się cieszę, że pierwsza z nich właśnie się zaczyna” – taką wiadomość przesłał mi radny Jarosław Hirny-Budka po ogłoszeniu wyniku przetargu w miniony piątek. Podzielam tę radość.
Na nową salę gimnastyczną (z nowoczesnymi szatniami
i sanitariatami) czekają przede wszystkim obecni uczniowie
i ich nauczyciele. To jest także inwestycja ważna dla radnych, z którymi rozmawiamy o niej od początku kadencji.
Posłuży ona jeszcze wielu młodszym mieszkańcom Micha14
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łowic – obecnym przedszkolakom, a także tym dzieciom,
które są dopiero w planach. Dlatego cieszyć się mogą także
przyszli rodzice!
Sala gimnastyczna powiększy się znacznie, zmieni się jej
obrys, dobudujemy do niej również trybuny na 190 widzów.
Takich trybun dotychczas bardzo brakowało. Teraz to się
zmieni i będą Państwo mogli podziwiać sportowe wyczyny
swoich pociech. Dzięki trybunom zawody międzyszkolne
i inne wydarzenia (sportowe, taneczne, społeczne, kulturalne) nabiorą innego wymiaru. Co ważne, budynek będzie
ocieplony, zastosujemy pompy ciepła oraz inne rozwiązania technologiczne poprawiające komfort użytkowania sali
przez dzieci i dorosłych. Zmiany parametrów energoefektywności wymagały wymiany dachu, dlatego zdecydowaliśmy się na zupełnie nowy i nowoczesny obiekt.

INWESTYCJE

Wkrótce rozpocznie się przebudowa hali w Michałowicach

Budynek, który będzie dostosowany także do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, wyposażymy w dwie toalety
i windę, ułatwiające korzystanie z niego np. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Planując tę inwestycję podeszliśmy do niej kompleksowo.
Zmodernizowane zostaną także:
• sanitariaty
• szatnie
• pomieszczenia dla nauczycieli
• magazynki ze sportowym sprzętem
• zbudowany zostanie szyb windowy.
Oczywiście nowy obiekt (sala sportowa i zaplecze) będzie
właściwie ocieplony.
Zadbaliśmy również o otoczenie szkoły: dzięki rozbiórce starych i bardzo starych utwardzeń zyskamy więcej miejsca na
zieleń i rekreację.

Inwestycja w bezpieczeństwo
uczniów
Częścią prac projektowych przy modernizacji (i termomodernizacji budynku szkoły) było wykonanie przez rzeczoznawcę budowlanego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr. inż. Tomasza Kowala EKSPERTYZY TECHNICZNEJ. Jej
konkluzja jest następująca:
„Uwzględniając niską nośność konstrukcji dachu (nad salą gimnastyczną), jej zarysowanie, trudność ewentualnego wzmocnienia (…) należy rozważyć rozbiórkę budynku
i wykonanie nowej hali bez ww. ograniczeń.” W ekspertyzie wykluczono możliwość jakiegokolwiek zwiększenia
obciążenia stropu nad salą gimnastyczną, zarówno przez
jego docieplenie, jak i przez montaż jakichkolwiek instalacji.
Okazało się, że inwestycja jest konieczna ze względów
bezpieczeństwa, co podkreślał autor projektu nowej sali
sportowej mgr inż. Paweł Detko: Nie dość, że sala przemarza i generuje duże koszty utrzymania, to także zagraża
bezpieczeństwu uczniów, gdyż nasze ekspertyzy wykazały, że dach nie utrzymałby kolejnego obciążenia. W opinii
konstruktorów, których zaangażowaliśmy do oceny tego
obiektu, niemożliwym jest jego docieplenie. Ugięcie od
samego chodzenia po dachu, przekraczało dopuszczalne

wartości. Dlatego cieszę się, że władze gminy zdecydowały się zmienić całą konstrukcję sali

Harmonogram
i plan przebiegu prac:
Prace zostały zaplanowane w dwóch etapach, tak aby w jak
największym stopniu uwzględnić specyfikę obiektu – w końcu jest to działająca szkoła!

ETAP 1:
• Wykonawca będzie mógł prowadzić roboty konstrukcyjne ZEWNĘTRZNE związane z rozbudową sali sportowej
– termin wykonania tych prac został określony na 30
czerwca 2021.
• Przebudowa zaplecza, szatni i sanitariatów wraz z budową szybu windy – od 1 lipca do 31 sierpnia 2021.
• Montaż dźwigu/windy planowany jest między 1 września
a 31 października 2021.

ETAP 2 :
•P
 race objęte zakresem tego etapu będą prowadzone od
1 września 2021 do 20 czerwca 2022, tj. rozbudowa i przebudowa sali sportowej z wybudowaniem trybun i zaplecza magazynowego.
Obok rozbudowy hali sportowej planowane są dalsze prace
modernizujące budynek szkolny.
W pierwszej połowie marca podpisaliśmy umowę na termomodernizację szkoły w Michałowicach – obejmuje ona m.in.
ocieplenie budynku w częściach A-E, remont części dachu
(w części A-D) oraz remont elewacji szkoły (części A, D, E). Wyremontowane zostaną schody wejściowe i pochylnia dla osób
niepełnosprawnych. W szkole zamontujemy instalację fotowoltaiczną. Gruntownie przebudujemy instalację gazową oraz
ogrzewanie szkoły. Wartość inwestycji wynosi 5 861 995,44 zł.
Planowane jej zakończenie – 16 sierpnia 2022 roku. To nie jest
ostatnia inwestycja w budynek szkolny i w poprawę warunków, w jakich uczą się dzieci. Planujemy również przebudowę
kuchni i jadalni, a także modernizację kolejnych sal szkolnych. Na zakończenie: W tym roku sprawimy dzieciom idącym do przedszkola i do szkoły jeszcze jedną niespodziankę.
Ulica, nomen omen, Szkolna uzyska nowe nasadzenia drzew
(platanów). Po latach stanie się aleją, którą zawsze miała być.
To będzie piękna droga do szkoły!
Małgorzata Pachecka
wójt gminy Michałowice
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Zeszłoroczna inwestycja w szkołę
w Nowej Wsi – odnowiona sala zajęć
klas zerowych. Gruntowny remont
przeszła także świetlica.

Modernizacja szkoły
w Nowej Wsi
Tego lata Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi przejdzie kolejną metamorfozę. To kolejna odsłona inwestycji w budynki oświaty.
A to za sprawą inwestycji w tzw. małą salę gimnastyczną wraz
z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego (zlokalizowanej w najstarszej części szkoły).
Trudno nie zauważyć wybitnych osiągnięć młodych sportowców z naszej gminy. Mieszkają u nas mistrzowie Polski różnych
dziedzin sportu. Zadbamy więc o warunki dla rozwoju ich talentów i pasji.
Zakres prac obejmuje wymianę stolarki drzwiowej i ślusarki
okiennej, wymianę posadzek, remont ścian, wymianę instalacji: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej
dla sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego.
Dodatkowo wymieniona zostanie instalacja teletechniczna:
zapewnimy uczniom nagłośnienie, szybki Internet, czy możliwość skorzystania z audiowizualnych pomocy dydaktycznych.
16
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Koszt inwestycji to prawie
milion złotych
Głównym uzasadnieniem generalnego remontu jest stan techniczny zaplecza sanitarnego. Obecnie nie spełnia ono swojej
funkcji. Sanitariaty, mocno zużyte przez czas, przypominające klimat epoki PRL, nie zachęcają do użycia i w praktyce
są omijane szerokim łukiem przez uczniów. Prysznice i inne
części zaplecza nie spełniają obecnie wymaganych norm sanitarnych.
Jak twierdzi Jadwiga Jodłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi, to wszystko sprawia, że dzieci mają mniejszą motywację do korzystania z sali i wykonywania ćwiczeń fizycznych. A używanie „małej sali” jest konieczne ze względu na
intensywne wykorzystanie.

INWESTYCJE

Nowa rowerownia czeka na uczniów dojeżdżających
do szkół rowerem, deskorolką czy hulajnogą.

– Ta sala czeka na przebudowę już od wielu lat, bo pamięta czasy budowy szkoły w 1961 roku – tłumaczy dyr. Jadwiga
Jodłowska. – Jej modernizacja jest konieczna przede wszystkim
ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów. Każdy, kto był
w naszej szkole i odwiedził tzw. małą salę gimnastyczną nie ma
najmniejszych wątpliwości, że ta inwestycja musi być zrealizowana jak najszybciej – kwituje pani dyrektor i dodaje, że mała
sala jest wykorzystywana dla dzieci najmłodszych, nie tylko do
zajęć sportowych, ale także jako przestrzeń dla różnych wydarzeń kulturalnych. Po modernizacji, którą szykuje gmina, stanie się nowoczesnym obiektem sportowym.
W tym roku mija 60 lat jej powstania i tyle samo liczy wiele jej podstawowych elementów, w tym zaplecze sportowe.
Wymiany potrzebują drewniane drabinki (zaczynają się przechylać), żeliwne kaloryfery, ale przede wszystkim okna i ich
zabezpieczenie. Obecnie są to metalowe kraty, które ograniczają światło i stwarzają ponure wrażenie odcięcia od świata
zewnętrznego.
Według umowy podpisanej z gminą wykonawca zagwarantował wejście na plac budowy nie później niż 1 lipca. Jeśli
z powodu pandemii szkoła nie będzie działać dłużej niż sądzimy, remont zacznie się wcześniej. W takim wypadku wykonawca zobowiązuje się, że prace modernizacyjne nie będą

Tzw. "mała sala" gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Nowej
Wsi przejdzie gruntowny remont. Tegoroczne wydatki modernizacyjne pochłoną około 0,5 mln złotych.

kolidować ani utrudniać normalnej pracy szkoły i uczniów
np. z klas 1-3

Rowerownia
Warto przypomnieć, że przy szkole w Nowej Wsi powstaje rowerownia, czyli specjalna wiata na rowery, którymi młodzież
dojeżdża do szkoły w ciepłe miesiące.
Uczniowie będą mogli korzystać z rowerowni już przy najbliższym powrocie do szkoły.
Łączny koszt inwestycji w modernizację szkoły w Nowej Wsi to
475 tys. złotych.
Michałowice | styczeń/marzec 2021 |
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W szkole wcale
nie chodzi o szkołę
2 lutego naszą gminę odwiedziła pani Ewa Radanowicz, ekspertka ds. przestrzeni edukacyjnej, zmian i innowacyjności w szkołach.

Spotkanie z Ewą Radanowicz z gminnymi pedagogami

Ewa Radanowicz jest autorką książki pt. „W szkole wcale nie
chodzi o szkołę” oraz przede wszystkim jest dyrektorką publicznej Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, gdzie stworzyła, jak sama określa, „autorską szkołę rozwoju i relacji”.
Do Radowa przyjeżdżają nauczyciele i dyrektorzy z całej Polski, by zobaczyć, jak inaczej może wyglądać edukacja. Byli
tam nauczyciele, a także rodzice dzieci ze szkoły w Michałowicach, stąd też pomysł zaproszenia pani Ewy do naszej
gminy, by opowiedziała o swoich praktykach.
Spotkanie z panią Radanowicz było niezwykle ciekawe, inspirujące do poszukiwań i rozważań nad kondycją polskiej
szkoły – mówi Edyta Pająk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Komorowie. – Metody pracy wprowadzone w szkole
w Radowie Małym znacznie odbiegają od standardowo stosowanych. Szczególną uwagę zwraca kładziony przez pedagogów nacisk na pracę w grupie. Zajęcia w tej formie wypełniają aż 1/3 godzin dydaktycznych – dodaje nauczycielka.
Wśród zalet szkoły w Radowie Małym nauczyciele z naszej gminy wyróżniają przede wszystkim ciekawe sale
i pracownie tematyczne, do których uczniowie mają swobodny dostęp. Sala teatralna, pracownie: ceramiczna,
witrażu, papieru czy filcu, pozwalają na rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Sale lekcyjne (np. lekcyjno-podróżnicza, lekcyjno-kuchenna, czy laboratorium doświadczania) pozwalają zarówno na realizację zadań
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i treści programowych, jak i zaspokojenie ciekawości
młodego człowieka.
Szkoła zapewnia przestrzeń dla indywidualistów, kładąc
jednocześnie nacisk na naukę planowania.

Co jest dziś ważne w szkole?
Pani Ewa najpierw odwiedziła szkoły w Komorowie i Michałowicach, gdzie rozmawiała z dyrektorami i nauczycielami
o tym, jak wygląda prowadzenie takiej innowacyjnej szkoły,
następnie w urzędzie gminy poprowadziła spotkanie pt. „Co
jest dziś ważne w szkole?”, w którym można było uczestniczyć poprzez platformę ZOOM. Spotkanie było otwarte także
dla rodziców dzieci uczących się w gminnych placówkach
oświatowych.
– Transmisję ze spotkania można obejrzeć na platformie
YouTube, do czego serdecznie zachęcam – mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. – Słuchając pani
Ewy można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Pani
Ewa pokazuje też w swojej prezentacji, jak funkcjonuje
szkoła w Radowie Małym, czym się wyróżnia – dodaje pani wójt.

OŚWIATA
Ewa Radanowicz dzieli się doświadczeniem także w Urzędzie
Gminy Michałowice

Jedna z klas tematycznych w szkole w Radowie Małym

w Radowie Małym – mówi Małgorzata Widera. – Wzięli w nim
udział nauczyciele naszej placówki oraz przedstawiciel Rady
Rodziców Krzysztof Dąbkowski. Kolejnym krokiem było spotkanie pani Ewy Radanowicz z gronem pedagogicznym szkoły. Tak rozpoczęła się współpraca, która pomimo utrudnień
związanych z wybuchem pandemii, dziś nabiera już realnych
kształtów. Podczas kolejnych spotkań ze specjalistką z Radowa obie dyrektorki wspólnie wypracowały pomysły, które planują wdrożyć w Szkole Podstawowej w Michałowicach.

Książka specjalistki polecana jest także dla rodziców dzieci
w wieku szkolnym

Podczas dyskusji nie zabrakło sugestii, jak zainicjować
praktyki autorskiej szkoły rozwoju i relacji w szkołach
gminy Michałowice. Jak zapowiada Małgorzata Pachecka „Było to pierwsze, lecz liczę że nie ostatnie spotkanie
z panią Radanowicz z nami”.

W szkole nie chodzi o szkołę
Jak mówi ekspertka Ewa Radanowicz „w szkole wcale nie
chodzi o szkołę. W szkole chodzi o człowieka, o szczęście,
o rozwój i byśmy się czuli dobrze”. Edukatorka z Radowa
już teraz współpracuje z gminnymi szkołami, by były jeszcze bardziej przyjazne dla uczniów. Obecnie rozpoczyna się
proces adaptacji niektórych jej metod w Szkole Podstawowej
i Przedszkolu Gminnym w Michałowicach.
– Podczas pierwszego roku mojej kadencji dyrektora szkoły
w Michałowicach udało mi się zorganizować wyjazd do szkoły

Wszystkie działania mają poprawić ogólny dobrostan
uczniów. Główne priorytety współpracy to m.in. inwentaryzacja, której celem ma być wykazanie i wyeliminowanie
działań nadmiernie obciążających pracę szkoły oraz wybór
tych, które najlepiej sprawdzą się w realizacji misji i wizji
szkoły, która zostanie wypracowana wraz z gronem pedagogicznym; organizacja wydarzeń i wdrażanie innowacji;
stworzenie przestrzeni przyjaznej dla uczniów; wypracowanie metod współpracy z rodzicami uczniów.
„Przyświeca nam hasło, że w szkole nie robi się rewolucji, tylko ewolucję” – podkreśla dyrektor Widera. – „Do współpracy
zapraszam wszystkich chętnych nauczycieli, ale także i rodziców oraz uczniów, którym zależy na stworzeniu wspólnie
jeszcze bardziej przyjaznej i nowoczesnej szkoły.” – podsumowuje Małgorzata Widera i dodaje, że: „Nauczyciele gminnych
szkół są otwarci i gotowi na zmiany i mogą czerpać wiele
inspiracji do pozytywnych przemian na wzór niektórych rozwiązań stosowanych przez Ewę Radanowicz. Sami również
mają wiele ciekawych pomysłów i dobrych praktyk, którymi
warto się podzielić i zrealizować na szerszą skalę. Taki jest
główny cel współpracy z panią Ewą, aby wydobyć z naszych
zasobów to co najcenniejsze i najbardziej wartościowe oraz na
tej skale zbudować nowoczesną edukację w naszej gminie
Michałowice | styczeń/marzec 2021 |
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FINANSE

Ponad milion złotych
na rozwój e-usług

Odebranie symbolicznego czeku na cyfryzację usług michałowickiego urzędu

Do budżetu gminy wpłynie znaczący zastrzyk pieniędzy z unijnego dofinansowania. To ponad milion złotych na e-urząd, czyli rozwój e-usług dla
mieszkańców gminy Michałowice.
Już teraz dbamy o to, aby kontakt z urzędem był jak najłatwiejszy i zdalny (czyli przyjazny). Dzięki pieniądzom
z unijnego dofinansowania mieszkańcy będą mogli załatwić część spraw w urzędzie gminy przez Internet. Dokładna nazwa projektu to: „Poprawa jakości świadczenia usług
publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”. Informatyzacja usług urzędu to przede wszystkim
oszczędność czasu dla mieszkańców.

W ramach projektu zostanie uruchomionych
6 e-usług z dwóch obszarów:

W zakresie zaopatrzenia
mieszkańców w wodę
Bo w naszej gminie jest ponad 5.400 nieruchomości, na
których odczyt zużycia wody odbywa się w sposób „analogowy”, czyli robi to inkasent. Pozyskane środki pozwolą
na wymianę wodomierzy na części tych posesji i zdalny
odczyt zużytej wody. Będzie można również elektronicznie
zgłosić i podpisać umowę na przyłączenie do sieci wodo20
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ciągowej i kanalizacyjnej w gminie, a także elektronicznie
zgłosić awarię sieci wod-kan.

W zakresie rekrutacji
do publicznych placówek
oświatowych
♦ Przedszkoli, szkół i liceum (w tym kalkulator szans edukacyjnych).
♦ Projekt będzie realizowany do września 2022 r. Został
poprzedzony badaniem potrzeb mieszkańców w formie
ankiety elektronicznej (wiosna 2020).
♦ Zmieniamy się dla Państwa zyskując standardy dostępności cyfrowej Unii Europejskiej.
♦ Projekt uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przekazanie funduszy
zewnętrznych
8 lutego 2021 r. umowę w imieniu gminy podpisała wójt
Małgorzata Pachecka z Janiną Orzełkowską (wicemarszałek woj. mazowieckiego). Dzięki tej umowie do budżetu
gminy wpłynie ponad milion złotych na ułatwienia cyfrowe dla mieszkańców gminy Michałowice.

FINANSE

Fundusze sołeckie
W sołectwach odbyły się zebrania wiejskie. W 2020 roku,
w każdym z nich mieszkańcy zdecydowali o tym, na co zostaną przeznaczone w 2021 roku środki funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są
to środki zagwarantowane w budżecie gminy na realizację
przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

re są zgłoszone we wniosku, jeśli są zadaniami własnymi
gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są
zgodne ze strategią rozwoju gminy. Już wkrótce mieszkańcy zyskają nowe środki do rozdysponowania w ramach
pierwszego Budżetu Obywatelskiego (łączna kwota to
500 tys. złotych).

Zgodnie z zapisem ustawy o funduszu sołeckim, środk i
funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, któ-

Poniżej mogą Państwo sprawdzić przeznaczenie środków
funduszu w każdym sołectwie.

Nowa Wieś

Komorów-Osiedle

83 155,80 zł

83 115,80 zł

Fundusz sołecki Nowej Wsi na 2021 to kwota 83 155,80zł. Podczas zebrania

Fundusz sołecki Osiedla Komorów na 2021 r. to kwota 83 115,80zł. Podczas

mieszkańcy podjęli uchwałę dotyczącą tych środków, które zgodnie z ich

zebrania mieszkańcy podjęli uchwałę dotyczącą tych środków, które zgod-

wolą zostaną przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:
• Organizacja różnorodnych przedsięwzięć sportowych (24 220,70 zł):
- zajęcia pilates - 5 600 zł
- zajęcia zumby – 2 800 zł
- zajęcia fitness - 5 440 zł

nie z ich wolą zostaną przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:
• Organizację wydarzeń sportowych dla mieszkańców (23 000 zł):
- zajęcia jogi – 4 500 zł
- zajęcia gimnastyczne zdrowy kręgosłup – 3 300 zł

- joga dla kręgosłupa - 6 920,70 zł

- zajęcia pilates – 3 200 zł

- gimnastyka dla kręgosłupa – 2 960 zł

- zajęcia na siłowni – 3 000 zł

- zakup akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć sportowych od-

- festyn „Aktywny Komorów” – 8 000 zł

bywających się w sołectwie – 500 zł.
• Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i aktywizujących
mieszkańców (58 895,10 zł):
- warsztaty plastyczne dla dzieci – 9 920 zł
- warsztaty plastyczne dla dorosłych i młodzieży – 8 830,82 zł
- warsztaty kulinarne dla dzieci – 8 000 zł

- loty balonem – 1 000 zł
• Organizacja wydarzeń kulturalnych (60 115,80 zł):
- warsztaty kreatywne i plastyczne – 6 000 zł
- zajęcia tańca dla dzieci - 4 000 zł
- zajęcia tańca dla dorosłych – 6 000 zł

- warsztaty kulinarne dla dorosłych – 8 00 zł

- zajęcia zumby - 3 500 zł

- piknik z okazji Dnia Dziecka – 9 000 zł

- koncerty/potańcówki – 12 000 zł

- zabawa choinkowa dla dzieci – 4 000 zł

- działalność klubu filmowego – 7 800 zł

- zabawa karnawałowa dla dzieci – 1 200 zł

- przedstawienie teatralne dla dorosłych – 5 000 zł

- zabawa karnawałowa dla dorosłych – 2 200 zł
- koncerty – 3 574,28 zł
- piknik na pożegnanie lata – 2 000 zł
- teatrzyki dla dzieci – 3 870 zł
- spotkania z ciekawymi ludźmi – 2 000 zł

- sobotnie animacje dla dzieci – 10 000 zł
- zajęcia „Tańce w kręgu” – 1 700 zł
- warsztaty rozwoju osobistego – 2 500 zł
- komunikacja z mieszkańcami – 1 615,80 zł

- zabawa andrzejkowa – 2 000 zł

Mieszkańcy w większości poparli zaproponowane przez zarząd przeznacze-

- warsztaty skierowane do osób w różnym wieku – 1 500 zł

nie środków funduszu osiedla na 2021 r.
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FINANSE
Osiedle Michałowice

Sołectwo Komorów

83 115,80 zł

83 115,80 zł

W 2021 roku fundusz sołectwa Osiedle Michałowice wynosi 83 115,80 zł.

Fundusz sołecki dla Sołectwa Komorów w 2021 roku wynosi 83 115,80 zł.

Mieszkańcy zdecydowali o poniższym przeznaczeniu tych środków:

Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby w ramach przyszłorocznego

• Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych (łączny koszt 20 000 zł) :

funduszu soleckiego zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

– ćwiczenia ogólnorozwojowe – 5 270 zł
– streching – 5 270 zł

• z ajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów - 12 000 zł

– joga – 5 890 zł

• w ydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego,

– zajęcia sportowe – aktywny weekend – 3 570 zł
• Organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców (ogólny koszt
63 115,80 zł)

tj. warsztaty artystyczne, teatrzyki, laboratorium juniora, koncerty muzyczne - 22 115,80 zł
• z akupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świe-

– plastyka dla dzieci – 5 000 zł

tlicy sołeckiej - 4 500 zł

– rysunek dla dzieci – 4 000 zł

• z akupy na środki żywności – organizacja imprez kulturalnych w sołectwie

– koncerty i spektakle – 10 000 zł

Komorów - 3 500 zł

– warsztaty kulinarne – 10 550 zł

• Zakupy na wyposażenie świetlicy – zakup projektora 4K z ekranem - 5 000 zł

– warsztaty „Zrób to sam” – 10 000 zł

• z ajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne

– warsztaty kreatywne – 10 000 zł
– warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne – 3 000 zł
– zakupy spożywcze – 1 000 zł

dla dzieci, młodzieży i seniorów - 4 500 zł
• imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem
kultury i dziedzictwa narodowego - 21 500 zł

– Dzień Dziecka – 8 565,80 zł

• z akup biletów do teatru, opery itp. (transport we własnym zakresie) –

– akcja „Sprzątanie osiedla” – 1 000 zł

10 000 zł

Suchy Las
Podczas zebrania mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu środków z funduszu
sołeckiego, który dla Suchego Lasu wyniesie w 2021 roku: 24 519, 16 zł. Mieszkańcy
jednogłośnie głosowali za następującym przeznaczeniem tych funduszy:
– z akupy przemysłowe związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną sołectwa – 4 000 zł
– usługi związane z organizacją imprez kulturalnych – 12 000 zł
– usługi związane z organizacją zajęć gimnastycznych dla dorosłych, dzieci

24 519,16 zł
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i seniorów – 4 000 zł
– z akupy związane z organizacją imprez kulturalnych – 4 5916 zł.

FINANSE

Budżet na 2021
Reguły

83 115,80 zł

Opacz Mała

36 986,53 zł

W 2021 roku fundusz sołectwa Reguły będzie wynosić 83 115,80 zł i został przeznaczony na:
• zajęcia edukacyjne i hobbystyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów – 18 000 zł
• Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy – 10 000 zł
• organizację imprez kulturalnych i sportowych integrujących mieszkańców –
18 000 zł
• zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne dla dzieci, dorosłych i seniorów –
18 000 zł
• zakupy związane z zajęciami i warsztatami oraz organizacją imprez kulturalnych
i sportowych integrujących mieszkańców – 7 000 zł
• zakup zewnętrznych stanowisk do gier na świeżym powietrzu – np. szachy, warcaby, stół do ping-ponga – 6 000 zł
• zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy w Regułach – 6 115,80 zł

Fundusz sołectwa Opacz Mała na rok 2021 wynosi 36 986,53 zł. Podczas spo-

Sokołów

Opacz Kolonia

38 316,38 zł
Podczas spotkania mieszkańców podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków sołectwa Sokołów, które w przyszłym roku wyniosą 38 316,38 zł.
Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali o następującym przeznaczeniu tych
funduszy na:
• imprezy kulturalne – 10 0000 zł
• odnowienie figurki stanowiącej dziedzictwo kulturowe Sokołowa –
20 0000 zł
• zakupy przemysłowe – 2 316,38 zł
• zakup biletów na wydarzenia kulturalne i aktywizujące mieszkańców –
6 000 zł

tkania mieszkańcy zdecydowali, aby tę kwotę przeznaczyć na:
• zakup biletów do teatru, muzeum kina - 6 000 zł
• organizację Pikniku Rodzinnego „Wiosna 2021” - 4 200 zł
• zakupy związane z organizacją Pikniku Rodzinnego - 5 486,53 zł
• organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci - 4 500 zł
• zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej - 6 000 zł
• warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych „Złota Rączka” - 3 000 zł
• zakupy związane z organizacją warsztatów - 2 500 zł
• zajęcia ruchowo-sportowe dla mieszkańców - 2 300 zł
• zakupy związanie z organizacją zajęć sportowych - 3 000 zł.

83 155,80 zł
W 2021 roku fundusz sołectwa Opacz-Kolonia wyniesie 83 115,80 zł. Zgodnie
z decyzją mieszkańców został on rozdysponowany na poniższe działania:
• zajęcia i warsztaty kreatywne dla dzieci – 16 115,80 zł
• warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia –
10 000 zł
• teatrzyki dla dzieci – 5 000 zł
• bal choinkowy dla dzieci – 6 000 zł
• piknik z okazji Dnia Dziecka – 10 000 zł
• piknik rodzinny „ Żegnaj lato na rok” – 6 000 zł
• zabawa andrzejkowa – 3 000 zł
• koncerty – 6 000 zł
• zajęcia pilates – 16 000 zł
• zumba dla dorosłych – 5 000 zł
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Pęcice

Pęcice Małe

50 866,87 zł

63 084,89 zł

Fundusz sołectwa Pęcice na rok 2021 wynosi 50 866,87 zł. Podczas spotkania

Fundusz sołectwa Pęcice Małe na rok 2021 wynosi 63 084,89 zł. Na zebraniu

11 września 2020 r. w sali multimedialnej urzędu gminy mieszkańcy zdecydo-

w Pęcicach Małych mieszkańcy zdecydowali, aby tę kwotę przeznaczyć na:
• zajęcia i imprezy kulturalno-integracyjne dla dzieci, młodzieży, doro-

wali, aby tę kwotę przeznaczyć na:
• zakup biletów do teatru lub muzeum – 12 000 zł

słych i seniorów (33 800 zł), w tym:
- teatrzyki dla dzieci – 2 800 zł;

• organizację spotkań i imprez kulturalno-integracyjnych - 20 000 zł.

- Dzień Dziecka – 5 500 zł;

• przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, wykładów, zajęć aktywujących

- mikołajki – 5 000 zł;
- wyjazdy do teatru, muzeum i na koncerty – 17 500 zł;

mieszkańców – 18 866,47 zł.
Kolejne punkty zebrania to wnioski mieszkańców do budżetu gminy Michałowice na rok 2021 oraz sprawy wniesione.

- spotkanie świąteczno-integracyjne dla mieszkańców – 3 000 zł.
• zajęcia edukacyjne, hobbystyczne i warsztaty (dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów) – 8 000 zł.
• zajęcia sportowe, gimnastyczne, taneczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów –10 000 zł.

Osiedle Granica

• prowadzenie strony internetowej – 2 500 zł.
• zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży – 2 500 zł
• zakupy związane z wyposażeniem świetlicy – 6 284,89 zł.

Michałowice-Wieś

83 115,80 zł
Mieszkańcy zadecydowali o rozdysponowaniu środków funduszu osiedla na
2021 rok, które wynoszą 83 115,80 zł. Zostaną przeznaczone na:
• Organizację zajęć rekreacyjno-sportowych (łącznie 43 000 zł)
- pilates – 7000 zł
- Aktywny senior – 3300 zł
- ping- pong – 3 500 zł
- zumba dla dzieci i dorosłych - 10 600 zł
- kurs tańca – 9 700 zł
- fitness – 3 300 zł
- joga dla kręgosłupa – 5 600 zł
• Organizację imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców (40 115, 80 zł):
- plastyka dla dzieci – 4 000 zł
- zajęcia kreatywne dla dzieci – 5 500 zł
- laboratorium juniora – 1 800 zł
- koncerty – 9 0000 zł
- zabawy taneczne – 2 000 zł
- warsztaty dla osób w różnym wieku – 3 000 zł
- imprezy integracyjno-aktywizujące mieszkańców (np. piknik rodzinny,
akcja sprzątania Granicy, impreza choinkowa) – 14 815,80 zł.
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71 728,94 zł
Mieszkańcy Michałowic Wsi podczas spotkania 7 września 2020 zdecydowali
o podziale środków z funduszu sołeckiego.
Kwota 71 728,94 zł zostanie przeznaczona na:
• organizację zajęć rekreacyjnych i sportowych – 23 569,60 zł
• zakupy związane z organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych
– 4 159,34 zł
• organizację aktywności kulturalnych – 37 400 zł
• zakupy związane z organizacją aktywności kulturalnych – 6 600 zł

PĘCICE,
PĘCICE MAŁE,
PĘCICE (AGRICOLA),
KOMORÓW-WIEŚ

Rejon

REGUŁY, SOKOŁÓW,
SUCHY LAS,
OPACZ-KOLONIA,
OPACZ MAŁA

Rejon

GRANICA,
NOWA WIEŚ

Rejon

MICHAŁOWICE,
MICHAŁOWICE-WIEŚ

Rejon

KOMORÓW

Rejon

4, 18
11
11
25
4
11

5, 19
12
12
26
5
12

8, 20
13
13
27
5
13

7, 21
14
14
28
7
14

5, 19
12
12
5
19

8, 22
15
15
29
8
15

Popiół

BIO (w tym odpady zielone)

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Luty

Styczeń

Frakcja

Zmieszane

Popiół

BIO (w tym odpady zielone)

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Luty
4, 18
11
11
4
18

Styczeń

Frakcja

Zmieszane

Popiół

BIO (w tym odpady zielone)

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Luty
3, 17
10
10
3
17

Styczeń

Frakcja

Zmieszane

Popiół

BIO (w tym odpady zielone)

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Luty
2, 16
9
9
2
16

Styczeń

Frakcja

Zmieszane

Popiół

BIO (w tym odpady zielone)

Szkło

Metale i tworzywa sztuczne

Papier

Luty
1, 15
8
8
1
15

Styczeń

Frakcja

Zmieszane

Marzec

5, 19
12
12
26
5
26

Marzec

4, 18
11
11
25
4
25

Marzec

3, 17, 31
10
10
24
3
24

Marzec

2, 16, 30
9
9
23
2
23

Marzec

1, 15, 29
8
8
22
1
22

2, 16, 30
9
9
9, 23
30

Kwiecień

1, 15, 29
8
8
8, 22
29

Kwiecień

14, 28
7
7
7, 21
28

Kwiecień

13, 27
6
6
6, 20
27

Kwiecień

12, 26
2, 30
2, 30
2, 19, 30
26

Kwiecień

Maj

14, 28
7
7
21
7, 21
-

Maj

13, 27
6
6
20
6, 20
-

Maj

12, 26
5
5
19
5, 19
-

Maj

11, 25
4
4
18
4, 18
-

Maj

10, 24
31
31
17
17, 31
-

11, 25
4
4
4, 18
-

Czerwiec

10, 24
4
4
4, 17
-

Czerwiec

9, 23
2, 30
2, 30
2, 16, 30
-

Czerwiec

8, 22
1, 29
1, 29
1, 15, 29
-

Czerwiec

7, 21
28
28
14, 28
-

Czerwiec

9, 23
2, 30
2, 30
16
2, 16, 30
-

Lipiec

8, 22
1, 29
1, 29
15
1, 15, 29
-

Lipiec

7, 21
28
28
14
14, 28
-

Lipiec

6, 20
27
27
13
13, 27
-

Lipiec

5, 19
26
26
12
12, 26
-

Lipiec

TERMINY ODBIORU

6, 20
27
27
13, 27
-

Sierpień

5, 19
26
26
12, 26
-

Sierpień

4, 18
25
25
11, 25
-

Sierpień

3, 17, 31
24
24
10, 24
-

Sierpień

2, 16, 30
23
23
9, 23
-

Sierpień

3, 17
24
24
10
10, 24
-

Wrzesień

2, 16, 30
23
23
9
9, 23
-

Wrzesień

1, 15, 29
22
22
8
8, 22
-

Wrzesień

14, 28
21
21
7
7, 21
-

Wrzesień

13, 27
20
20
6
6, 20
-

Wrzesień

1, 15, 29
22
22
8, 22
29

Październik

14, 28
21
21
7, 21
28

Październik

13, 27
20
20
6, 20
27

Październik

12, 26
19
19
5, 19
26

Październik

11, 25
18
18
4, 18, 29
25

Październik

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych
z terenu gminy Michałowice obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

12, 26
19
19
5
5, 19
26

Listopad

12, 25
18
18
4
4, 18
25

Listopad

10, 24
17
17
3
3, 17
24

Listopad

9, 23
16
16
2
2, 16, 30
30

Listopad

8, 22
15
15
2
15, 29
29

Listopad

10, 24
17
17
17
31

Grudzień

9, 23
16
16
16
30

Grudzień

8, 22
15
15
15
29

Grudzień

7, 21
14
14
14
28

Grudzień

6, 20
13
13
13
27

Grudzień
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Pomagamy potrzebującym
mieszkańcom gminy
W Gminie Michałowice dbamy o potrzebujących. Właśnie oddajemy klucze do mieszkań komunalnych
w wybudowanym przez nas domu w Komorowie przy ulicy Sieradzkiej.

Nowy dom z mieszkaniami komunalnymi

Było nam niezmiernie miło przekazać dwóm rodzinom lokale komunalne mieszczące się przy ul. Sieradzkiej w Komorowie. Są to nowe mieszkania, które z całą pewnością poprawią warunki obu rodzinom. Przede wszystkim dadzą nową,
lepszą perspektywę życiową dzieciom.
– W przekazaniu kluczy było też coś osobiście mnie wzruszającego – to pierwsze tego typu wydarzenie także dla mnie
– mówiła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice 17
lutego, w dzień przekazania kluczy. – Rodzinom pani Marty
i pani Małgorzaty życzę, aby mieszkania te były ostoją, miejscem, które będzie się kojarzyć z ciepłem i spokojem.

Nowy dom komunalny
W nowym budynku socjalnym są 4 mieszkania, z których
trzy zostały przeznaczone na mieszkania komunalne, a jedno przekazane GOPS na mieszkanie opieki wytchnieniowej
dla seniorów. Każde mieszkanie składa się z pokoju dzienne-
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Podpisanie umowy na nowy start

go z aneksem kuchennym, sypialni oraz łazienki. Budynek
powstał w 2020 roku. Jego budowa kosztowała ok. 1 mln zł.
W ten sposób mogliśmy pomóc dwóm mamom samotnie
wychowującym dzieci. Ważnym argumentem dla udzielenia pomocy był fakt, że ich pociechy wymagają szczególnej
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Pierwsze wejście do
nowego mieszkania

Mieszkania pomogą samotnym matkom z dziećmi z niepełnosprawnością

opieki i zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi.
Te rodziny zajmą dwa z czterech mieszkań w domu.
Kolejny lokal będzie domem dla małżeństwa seniorów. Stan
mieszkania, które obecnie zajmują jest w złym stanie technicznym. Nie mogliśmy więc podjąć innej decyzji niż zorganizować im miejsce na bezpieczny azyl.
Czwarte z mieszkań w domu przy ul. Sieradzkiej przeznaczyliśmy na pomoc seniorom. To będzie tzw. mieszkanie
wytchnieniowe i umożliwi starszym osobom z problemami mieszkaniowymi np. rekonwalescencję po operacji. To
mieszkanie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się na parterze i prowadzi do niego specjalna
rampa dla wózków inwalidzkich.
Kolejne dwa mieszkania komunalne udostępniliśmy przy
ul. Mazurskiej w Komorowie. Pierwszy lokal trafi do matki
i córki, które potrzebują dachu nad głową. Drugie mieszkanie przygotowujemy dla obecnego lokatora lokalu świetlicy
w Pęcicach (planujemy jej przebudowę). Mieszkanie zostanie wyremontowane, a przekwaterowanie nastąpi jeszcze
w tym roku.

Wpłynęło do nas 19 wniosków o lokal komunalny. 8 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w tym 4 wpisano na listę oczekujących. Jeden wniosek spotkał się z odmową. 10 wniosków
nie zostało rozpatrzonych ze względu na braki formalne.

Ostatni lokal komunalny przy ulicy Kasztanowej trafi do
osoby w ciężkiej sytuacji życiowej, która otrzymała sądowy
nakaz eksmisji z poprzedniego lokalu.

Pomoc dla sąsiadów

Radość podczas odebrania kluczy do nowego domu – to inwestycja
w przyszłość dzieci

Obrady komisji mieszkaniowej

Aby zwiększyć zasób mieszkaniowy i zabezpieczyć najbardziej potrzebujących mieszkańców gmina poszukuje gruntów pod budowę kolejnych lokalów socjalnych.

Wnioski mieszkańców rozpatrywała komisja mieszkaniowa
(zebrała się 1 grudnia 2020 r.). W skład komisji wchodzili:
Maciej Polarczyk, radny gminy, Jerzy Sierak, zastępca wójta,
Andrzej Łuszczyński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Iwona Radzimirska, dyrektor GOPS oraz pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej jako sekretarz komisji.

Pomoc potrzebującym to jedno z najważniejszych zadań naszej społeczności. Każdy z naszych mieszkańców ma udział
w tej pomocy choćby poprzez wpływy z podatków. Szczególnie dzieci z rodzin potrzebujących z Państwa sąsiedztwa
otrzymają szansę na nowy start.

– Zapewniam, że każdy wniosek został szczegółowo zbadany, sprawdzony i oceniony w taki sposób, by pomoc trafiła
do osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej – mówi Andrzej
Łuszczyński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.

– Jeśli chcą Państwo pomagać potrzebującym sąsiadom łatwo to
zrobić. Przypominam, by wpisywać miejsce zamieszkania w trakcie rozliczania się z fiskusem. W formularzu PIT-37 proszę wpisać
w rubryce miejsce zamieszkania: Gmina Michałowice i rozliczyć
się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie – podkreśla pani wójt.
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29. Finał WOŚP
w gminie Michałowice
„Sprawczą siłą mieszkańców i entuzjazmem uczniów zebraliśmy PONAD 200 000 złotych! W tym dziwnym sezonie WOŚP daliśmy radę. I to jak!” – dziękowała pani wójt.

Nowa Wieś
W tym roku najwięcej pieniędzy zebrano właśnie tutaj:
100.051 złotych! Do puszek pobranych ze sztabu WOŚP w Nowej Wsi wrzucono 77.000 zł. W e-skarbonce znalazło się blisko 7 tysięcy złotych. Reszta pochodzi z licytacji.
Ta kwota jeszcze się trochę powiększy, bo do puszek wrzucano też banknoty obcych walut, które zostaną wymienione

w najbliższych dniach. Warto dodać, że na ulicach Nowej
Wsi kwestowało aż 120 wolontariuszy!
Emocjonującą licytację prowadziła dyrektor szkoły Jadwiga
Jodłowska. Jej niezwykła charyzma i hojność mieszkańców
przyniosły zbiórce przeszło 14 tysięcy złotych! Wielkim zainteresowaniem cieszyły się przeróżne WOŚP-owe gadżety,
jak również atrakcyjne przedmioty przekazane przez przyjaciół szkoły (m.in. koszulki z podpisami piłkarzy polskiej
reprezentacji, w tym Roberta Lewandowskiego książki z autografem Zbigniewa Bońka, ciekawe zestawy z logo gminy
Michałowice).
Mi przypadło szczęście wylicytowania obrazu „Abstrakcja”
autorstwa Kamili Kuny. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że
nawet e-mailowa licytacja dostarcza sporych emocji!
Łącznie w ciągu wszystkich finałów, w których uczestniczyła szkoła w Nowej Wsi, udało się zebrać 875 630 zł. To oznacza, że w przyszłym roku jest duża szansa na „dobicie” do
miliona złotych.

Komorów
Łączna kwota, którą zebrał sztab w ZSO im. Marii Dąbrowskiej
w Komorowie podczas 29. Finału WOŚP, to 66.591 złotych!
W tym roku Komorów kwestował na sportowo. W turnieju
tenisa stołowego wzięły udział 52 osoby – w jego trakcie zebrano ponad 2.000 zł. Komorowianie postawili też na indywidualne biegi przełajowe – sporo nas było w minioną niedzielę! Do puszek 120 wolontariuszy trafiła ogromna kwota:
38.374 złotych.
Był też z nami klub zabytkowych motocykli NORNICA! Dziękujemy!
Najwyższa kwota z licytacji: ufundowany weekend w Sopocie został wylicytowany za 800 złotych! Hurra!!! Za świetną
cenę poszedł także t-shirt z logotypem WOŚP - wylicytowany został za 750 złotych! Łączna kwota z licytacji to 12.433 zł.
Licytację przez 8 godzin prowadził dyrektor Wojciech Bentyn, któremu niezmiernie gorąco dziekuję. Zawsze można na
Pana liczyć!
Dyrektor SP w Nowej Wsi Jadwiga Jodłowska prowadziła
emocjonującą licytację
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Sprawdził się także pomysł umieszczenia 10 Sztabowych
Puszek Stacjonarnych w lokalnych sklepach: zebraliśmy do
nich 8.743 zł. W e-skarbonce czekała suma: 7.040 zł.
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cja p. Radka związana jest z postacią jego Taty oraz szkołą
lotniczą w Dęblinie. Fenomenalną aukcję prowadziła Małgorzata Widera – przychód z samych licytacji to przeszło
15.000 złotych!
Ciekawostką jest to, że w licytacji brały udział całe klasy.
Dzięki temu klasa IV A przejdzie szkolenie pierwszej pomocy
(podziękowania dla stowarzyszenia ABC – Aktywnie, bezpiecznie, ciekawie), a klasa IV C pojedzie na kajaki!
Grupa radnych gminy Michałowice wylicytowała także 10
obrazków wykonanych przez dzieci zmagające się z niepełnosprawnością.
Wolontariusze nadrabiali wyczerpanie kwestowaniem na
ulicach pyszną zupą przygotowaną przez niezastąpione pęciczanki.
Razem wspieramy WOŚP

Michałowice

Reżim sanitarny pomagali utrzymać reprezentanci stowarzyszenia RES (Ratownictwo Edukacja Sport). Bardzo dziękujemy, że dbaliście o nasze bezpieczeństwo.

W tym roku po raz pierwszy z WOŚP grała Szkoła Podstawowa w Michałowicach i była to bardzo udana premiera! Łączna uzbierana kwota to przeszło 37.000 złotych!
Dodatkowe 16.000 złotych od mieszkańców Michałowic
przekazano na konto zbiórki w Nowej Wsi. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy przekazała szkole w Michałowicach,
jako początkującemu sztabowi, tylko 20 puszek dla wolontariuszy. Dzięki szczodrości michałowiczan szybko zaczęło
brakować w nich miejsca. Dlatego do Michałowic dotarło 20
dodatkowych puszek ze sztabu w Nowej Wsi. To pokazuje, że
w finale WOŚP nie chodzi o to, kto zbierze najwięcej – łączy
nas wspólny cel, nieważne w której miejscowości dzielimy
się dobrem – ono wraca do wszystkich.
W Michałowicach mogliśmy się spotkać osobiście. O tym,
jak bardzo brakowało nam wspólnego wyjścia na kawę,
świadczy suma zebrana przez kawiarenkę: 3.639,00 zł!
Najdroższą atrakcją podczas licytacji okazał się lot nad
gminą Michałowice ufundowany przez pana posła Macieja
Laska – wylicytowano go za 2.500 zł. Podziękowania dla p.
Radosława Chlebickiego za ten gest! Udział i wysoka licyta-

Dyrektor Małgorzata Widera po raz pierwszy otworzyła sztab
WOŚP w michałowickiej szkole

Podziękowania za wspólne granie
Ogromne podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy włączyli się do tej wspaniałej akcji. Mimo pandemii daliśmy radę! Szczególnie dziękuję wolontariuszom! Oraz: aktywnemu gronu pedagogicznemu i dyrekcji naszych szkół,
rodzicom uczniów, stowarzyszeniom, artystom i wszystkim
ludziom dobrej woli.
Nie zapominajmy o tym, że oprócz 3 miejscowości „sztabowych” w zbiórkę włączyli się także pozostali mieszkańcy
naszej gminy! Wielkie podziękowania dla każdej/każdego
z Was. Jesteście wielcy! Taka prawda.
Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Sprawczą siłą mieszkańców
i entuzjazmem uczniów zebraliśmy PONAD 200 000 złotych!
Tegoroczny finał odbył się w reżimie sanitarnym

Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice
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Sygnalizacja świetlna
– inwestycje w Państwa
bezpieczeństwo!

W urzędzie gminy robimy wszystko, co możemy,
by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.
Słuchamy Państwa uwag i spełniamy obietnice.
30
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Przejscia dla pieszych Nowa Wies, skrzyżowanie Główna–Jesienna

W najbliższym czasie zainstalujemy sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych i rowerzystów przez Aleję Powstańców Warszawy przy rzece Raszynce w miejscowości Pęcice. To przejście łączy dwie ścieżki rowerowe
– jedną wzdłuż Al. Powstańców Warszawy,
a drugą wzdłuż Raszynki (z Reguł do ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi). Podpisaliśmy
porozumienie z powiatem, Budowa w ukończeniu – trwają testy sygnalizacji (zostanie
uruchomiona do końca marca).
Sygnalizację będą kontrolować kamery termowizyjne. Mimo że to droga powiatowa, gmina
Michałowice finansuje inwestycję w 100%, by
jak najszybciej zadbać o Państwa bezpieczeństwo (na mocy porozumienia z Powiatem).
Nowa sygnalizacja świetlna stanie na skrzyżowaniu drogi powiatowej Al. Powstańców Warszawy (3114W) z gminną drogą ul. Graniczną
w Regułach. Gmina Michałowice zgłosiła takie
zapotrzebowanie do starostwa. W grudniu minionego roku wykonano dokumentację projektową. Pismami ze stycznia i lutego (11.02.2021
i 22.02.2021) wystąpiliśmy do Starosty z prośbą
o wprowadzenie do budżetu i wykonanie zadania oraz o podanie planowanego terminu realizacji inwestycji.
Czekamy też na efekt spotkania mieszkańców
Granicy z przedstawicielami gminy i starostwa (odbyło się 3.12.2020). Ustalono wtedy, że
konieczne jest stworzenie dodatkowego wyniesionego przejścia w okolicach ul. Głównej,
w niedalekim sąsiedztwie ul. Pruszkowskiej. To
umożliwi bezpieczne przejście mieszkańców ul.
Głównej na drugą stronę ulicy, gdzie jest chodnik. Obecnie przejście jest zlokalizowane przy
samym rondzie – ta inwestycja stworzy jeszcze
jedno przejście bliżej zabudowań. Dzięki temu
m.in. dzieci bezpiecznie dotrą do szkoły.

Po konsultacjach z mieszkańcami wystąpiliśmy do starosty (15.01.2021) o wykonanie przejść wyniesionych (tzw.
śpiący policjant) na ul. Głównej oraz jeszcze jedno przejście
wyniesione na ul. Głównej (na skrzyżowaniu z ul. Jesienną
w kierunku Nowej Wsi). To będzie obligować kierowców do
ograniczenia prędkości (mieszkańcy skarżyli się na rozpędzone auta).
Na prośbę mieszkańców wnioskowaliśmy o wykonanie
chodnika po lewej stronie ul. Głównej, od skrzyżowania
z ul. Pruszkowską w kierunku ul. Nowogranickiej (vis a vis
Poprzecznej).
23.02.2021 do urzędu wpłynęła odpowiedź starosty,
w której to uzyskaliśmy wstępną zgodę na wykonanie przez
starostwo projektów budowy wyniesionych przejść dla pieszych (projekty stałej organizacji ruchu). Ustalono, że po
wykonaniu omawianej dokumentacji obowiązek wybudowania wyniesionych przejść dla pieszych przejmie Gmina
Michałowice (ze względu na ograniczone środki starostwa
na tego typu zadania).W tym samym piśmie otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie budowy chodnika: w obecnym
stanie warunki terenowe nie pozwalają na zaprojektowanie i wybudowanie chodnika ponieważ pas drogowy ul.
Głównej ma niewystarczającą szerokość "zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu chodnik powinien mieć
szerokość minimum 2 m. Wskazano, że wykonanie tej inwestycji wiąże się z dużym nakładem finansowym przebudowy drogi i wywłaszczeniem terenu od mieszkańców pod
budowę chodnika.
Dbamy o bezpieczeństwo na drogach, m.in. dzięki wpływom z Państwa podatków. Zachęcamy do rozliczania PIT
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. W formularzu PIT-37,
w rubryce „miejsce zamieszkania” należy wpisać Gmina Michałowice.
Wpłynęła do nas także petycja mieszkańców dotycząca
zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Polnej w Michałowicach i Opaczy. To również ulica powiatowa – po przeanalizowaniu wniosku, wystąpimy do starosty o ustalenie dalszych
działań.
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Karta
Mieszkańca
Gminy Michałowice

Karta Mieszkańca Gminy Michałowice uprawnia jej posiadaczy do bonusów i rabatów na usługi oferowane przez gminę,
a także partnerów programu.

Kto może otrzymać
*Do otrzymania karty uprawnieni są mieszkańcy gminy, którzy rozliczają
podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazują
naszą gminę jako miejsce zamieszkania.

Jak można otrzymać
Karta mieszkańca wydawana jest „od ręki” w urzędzie gminy.
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek wraz z pierwszą stroną
formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy.

Korzyści
dla posiadaczy

1

TAŃSZE PRZEJAZDY KOLEJKĄ WKD.

2

DOPŁATY NA DOJAZDY DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ STUDENTÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY.

3

DOPŁATY DO OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU NIEPUBLICZNYM.

4

ZNIŻKI I DOPŁATY ZA ODPADY SEGREGOWANE DLA OSÓB Z NISKIMI DOCHODAMI,
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DLA RODZIN Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY.

5

PIERWSZEŃSTWO W REZERWOWANIU/ODBIORZE WEJŚCIÓWEK NA WYDARZENIA
KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ.

6

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB Z GRUPY PODWYŻSZONEGO
RYZYKA ZACHOROWAŃ.

7

DOPŁATY DO STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW.

8

BEZPŁATNE ZNAKOWANIE PSÓW I KOTÓW.

*szczegóły na www.michalowice.pl
Partnerzy:
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DZIAŁ SENIORA

Seniorze, trenuj z nami!
(także on-line)!

Zapraszamy seniorów z gminy Michałowice na specjalne zajęcia realizowane w ramach
„Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024”:
ZAJĘCIA NORDIC WALKING
Termin: czwartek, godz. 10.00
Miejsce zbiórki: parking przed urzędem gminy w Regułach.
W okresie wiosenno-letnim: las w Suchym Lesie
Prowadząca: Katarzyna Kabala, zapisy: tel. 501 026 252
ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE – AKTYWNY SENIOR
Termin: wtorek o godz. 10.30
Platforma Zoom. Wirtualne ćwiczenia z instruktorem.
Prowadząca: Kinga Prządka, zapisy: tel. (22) 350 91 43
ZAJĘCIA NA BASENIE – AQUA SENIOR
Termin: poniedziałek, godz. 8.00
Miejsce: Miejska Kryta Pływalnia KAPRY w Pruszkowie, ul. Andrzeja 3.
Prowadząca: Aneta Wikłacz, zapisy: tel. (22) 350 91 43
 zczegóły dotyczące zajęć dostępne na stronie www.
S
michalowice.pl (zakładka: kultura i sport).

W kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego
Gminy Michałowice pojawią się łamigłówki do treningu umysłu, skierowane do seniorów 60+. Przygotujemy także niespodziankę dla miłośników krzyżówek.
Regularny wysiłek intelektualny ma takie samo znaczenie dla funkcjonowania poznawczego, jak regularne ćwiczenia fizyczne dla kondycji ciała.
Dbanie o kondycję umysłową może zwiększyć Państwa bezpieczeństwo i zapobiec pogorszeniu zdrowia.
Zaburzenia pamięci mogą być bardzo groźne – co
roku w Polsce 4 tysiące zaginionych to osoby starsze
i liczba ta stale wzrasta. Codziennie wychodzi z domu
i nie może odnaleźć do niego drogi powrotnej ponad
10 seniorów.
Zaburzenia pamięci w wieku senioralnym mogą
mieć różny charakter i przebiegać z różnych natężeniem – od niewielkich kłopotów z pamięcią, przez łagodne zaburzenia poznawcze, aż po choroby otępienne (zwane też demencją).
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DZIAŁ SENIORA

Ruszyła gminna
wypożyczalnia
sprzętu pielęgnacyjnowspomagającego
W wypożyczalni znajdują się 23 rodzaje sprzętu,
w tym wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, koncentrator tlenu, laski i kule
oraz sprzęt rehabilitacyjny i do ćwiczeń samowspomagających.
Z naszej wypożyczalni bezpłatnie mogą skorzystać
mieszkańcy gminy Michałowice, w szczególności osoby
z niepełnosprawnościami oraz osoby po urazach, wypadkach i zabiegach operacyjnych. Sprzęt można wypożyczyć
maksymalnie na 6 miesięcy.
Operatorem wypożyczalni jest Gminny Ośrodek Pomocy

Gminna
wypożyczalnia
sprzętu
pielęgnacyjno –
wspomagającego

Gmina Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
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Społecznej, a mieści się ona w Michałowicach przy ul. Ogrodowej 10A.
Odbiór sprzętu możliwy jest po podpisaniu umowy użyczenia i wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem
pełniącym funkcję koordynatora usług społecznych, tj. panią Katarzyną Ułłowicz – tel. 506 891 688, k.ullowicz@gops.
michalowice.pl
Wypożyczalnia została uruchomiona dzięki pozyskaniu
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
realizacji projektu pt. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych.”

DZIAŁ SENIORA

Dziękujemy,
Panie Wójcie!
27 stycznia br. był ostatnim dniem pracy pana
Jerzego Sieraka – zastępcy wójt gminy Michałowice.
Podczas uroczystości w urzędzie gminy jego pracownicy wraz z kadrą kierowniczą złożyli uroczyste podziękowania za wkład wójta Jerzego Sieraka w budowę lokalnego samorządu.
Małgorzata Pachecka – wójt gminy Michałowice, Beata
Rycerska, przewodnicząca rady gminy wraz z jej prezydium oraz pracownicy urzędu gminy, GOPS i CUW podziękowali panu wójtowi za lata pracy na rzecz społeczności gminy Michałowice.

Drogi Panie Wójcie,
składamy serdeczne gratulacje i wyrazy wielkiego
uznania za wieloletnią pracę na rzecz gminy Michałowice
i samorządu terytorialnego w powiecie pruszkowskim.
Z samorządem związany jest Pan od początku jego powstania, 1990 roku. W I kadencji, w 1992 r., został Pan
wybrany na stanowisko Prezydenta Miasta Pruszkowa.
III kadencja samorządu, lata 1998-2002, to czas pracy na
rzecz mieszkańców naszej gminy, gdy po raz pierwszy
został Pan zastępcą ówczesnego wójta gminy – Pana
Lecha Isakiewicza. Był to okres realizacji wielu działań
zapoczątkowanych przez prekursorów tworzenia samorządu w gminie Michałowice: kontynuowana na szeroką skalę budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
przebudowa dróg i budowa chodników, rozbudowa szkół
i zaplecza sportowego, ale także czas, gdy następowało
ożywienie życia kulturalnego. Wówczas po raz pierwszy
odbył się festyn Dni Gminy Michałowice, nasza gmina
nawiązała trwającą do dziś współpracę z włoska gminą
Vico Nel Lazio. Jest Pan jedną z osób, która się do tego
przyczyniła.
Kolejne lata to działania na rzecz miasta Pruszkowa
i powiatu pruszkowskiego, a także Warszawy i jej dzielnicy Mokotów. W 2002 r. został Pan radnym Miasta Pruszkowa, pełniąc w latach 2006-2010 funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Pruszkowa, a ponadto w latach 2002-2015
był Pan Sekretarzem Powiatu Pruszkowskiego. Kolejne
lata to okres Pana pracy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów.
Pełnił Pan tam funkcję kierownika referatu w wydziale
organizacyjno-prawnym. Do pracy dla społeczności gminy Michałowice wrócił Pan w 2018 roku, obejmując po raz
drugi stanowisko zastępcy wójta. Dziś jest ten dzień, gdy
przechodzi Pan na emeryturę. Dziękuję w imieniu mieszkańców za wszystkie lata i każdy dzień, który poświęcił
Pan Gminie Michałowice.

A przede wszystkim za zaangażowanie i doświadczenie, którymi się Pan dzielił ze mną i pracownikami urzędu gminy, a także za szacunek i serce okazane naszym
mieszkańcom. Życzę wielu lat w zdrowiu oraz dużo czasu
na realizację swoich pasji i marzeń.
Małgorzata Pachecka
wójt gminy Michałowice

Michałowice | styczeń/marzec 2021 |

35

EKOLOGIA

Łatwiejszy dostęp
do wymiany pieca!
Ruszyły dwa gminne programy walki ze smogiem. Można dostać dotację na wymianę pieca oraz dopłatę do kosztów ogrzewania.
Z początkiem roku zostały uruchomione dwa gminne programy antysmogowe: ulepszony program wymiany pieców
– Lokalny Program Piecowy i nowy Program Osłonowy
„Gmina bez Smogu”. Korzystając z nich można uzyskać do
7.000 zł dotacji na zakup pieca gazowego lub elektrycznego
oraz dopłatę do kosztów ogrzewania (obliczoną w stosunku
do dochodu). Programy przygotowane przez gminę pomogą
poprawić jakość powietrza, którym oddychamy.

Lokalny Program Piecowy
Dotacja w miejsce refundacji!
Obecny program jest korzystniejszy dla mieszkańców.
Pieniądze na wymianę pieca węglowego można otrzymać
z góry, tj. przed zakupem pieca, w formie dotacji, po podpisaniu umowy z gminą. W ten sposób program przychodzi
z pomocą osobom, dla których wydatek na kocioł stanowiłby
zbytnie obciążenie domowego budżetu. Program umożliwia
wymianę pieca węglowego na piec gazowy, natomiast
w budynkach, do których nie ma możliwości podłączenia
sieci gazowniczej w ulicy, dotacja obejmuje wymianę pieca
węglowego na piec elektryczny lub gazowy na gaz płynny. Aby skorzystać z dotacji należy w dniu składania wniosku posiadać piec węglowy oraz prawo do dysponowania
nieruchomością, w której będzie przeprowadzona wymiana
ogrzewania. Wniosek o dotację na wymianę pieca można
składać od 8 marca do 15 października br.
36
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Dlaczego warto wymienić piec
węglowy?
• Z
 drowie i wygoda

Likwidując piec węglowy poprawiasz jakość powietrza
w swoim otoczeniu, a tym przyczyniasz się do ZDROWIA
– TWOJEGO I TWOICH BLISKICH. W Polsce rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera przedwcześnie
45 700 osób, w tym aż 43 100 przez cząsteczki pyłu zawieszone w powietrzu. – Jeśli palisz węglem, miałem, mokrym
drewnem lub, co gorsza, przypadkowymi odpadami – mikronowe cząsteczki sadzy i pyłu zawarte w dymie trują nie
tylko w bezpośredniej odległości od Twojego komina, ale
również w całej okolicy.
Korzystanie ze starego pieca węglowego to także
spora niewygoda. Aby uzyskać ciepło trzeba przynieść
węgiel czy drewno, rozpalić w piecu ogień, pilnować
by nie zgasł, dokładać opał. Im jesteśmy starsi, tym
cięższa jest to praca i duża niedogodność. Wymiana
„kopciucha” zdejmuje z naszych barków te obowiązki,
ponieważ nowoczesne piece gazowe lub elektryczne są
praktycznie bezobsługowe. Co więcej, w przeciwieństwie do kotła węglowego, nowy piec zajmuje mało
miejsca, a ponadto odpada konieczność corocznego zaopatrywania się w węgiel i jego składowania – znika
brud i niewygoda. Nie jest również wymagane tak częste czyszczenie przewodów kominowych.
✔ Wymień piec u siebie, pomóż go wymienić Twoim rodzicom!
✔ Przekonaj do wymiany sąsiada!

EKOLOGIA
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GRUDNIA
Posiadacze kominków
(lub innych miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń) będą
• U
 chwała antysmogowa ratuje powietrze
musieli wymienić je do końca
Zgodnie z przepisami uchwały
antysmogowej
województwa mazo2022 roku
na takie, które spełniają
wieckiego już za 2 lata, odwymogi
1 stycznia
2023 r., niedozwolone będzie użyekoprojektu,
wanie tzw. kopciuchów, czylilub
kotłów
na węgiel
drewno niespełniających
wyposażyć
je wlub
urządzenie
wymogów klas 3, 4 lub 5 według
normy PN-EN
303-5:2012.
ograniczające
emisję
pyłu do Korzystanie z nich
będzie karane grzywną do 5000
zł! Wymieniając
wartości
określonychpiec już w tym roku, można
skorzystać z dotacji – przygotowany
przez gminę Program Piecowy znacznie
w ekoprojekcie.
to ułatwia. Warto decyzję o wymianie podjąć już teraz i nie czekać z nią do
ostatniej chwili. Pula środków jest ograniczona, a o kolejności przyznania
dotacji będzie decydować data złożenia kompletnego wniosku.

31

Aby dowiedzieć się więcej o Lokalnym Programie Piecowym, wejdź na stronę
www.piece.michalowice.pl lub zadzwoń: 22 350 91 91 wew. 238.
• O
 bawiasz

się, że zmiana ogrzewania, przejście na gaz lub
prąd będzie wiązało się ze zwiększonymi opłatami za ogrzewanie?
Od 1 stycznia 2023 r.

1

nie wolno
używać kotłów
Szczegóły Lokalnego Programu
Osłonowego
dostępne są na stronie: www.
natelefonu
węgiel lub
michalowice.pl/lpo lub pod nr.
(22)drewno
350 91 20.
nie spełniających wymogów
dla klas 3,4 lub 5 według normy
PN-EN 303-5:2012

STYCZNIA

1

STYCZNIA

Od 1 stycznia 2028 r.
nie wolno używać kotłów
na węgiel lub drewno
klasy 3 lub 4 według normy
PN-EN 303-5:2012

Posiadacze kominków
(lub innych miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń) będą
musieli wymienić je do końca
2022 roku na takie, które spełniają
wymogi ekoprojektu,
lub wyposażyć je w urządzenie
ograniczające emisję pyłu do
wartości określonych
w ekoprojekcie.

1

STYCZNIA
Od 1 stycznia 2023 r.
nie wolno używać kotłów
na węgiel lub drewno
niespełniających wymogów
dla klas 3,4 lub 5 według normy
PN-EN 303-5:2012

1

STYCZNIA
Od 1 stycznia 2028 r.
nie wolno używać kotłów
na węgiel lub drewno
klasy 3 lub 4 według normy
PN-EN 303-5:2012
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Program
osłonowy
Brakowało go i już jest! W naszej gminie działa Lokalny Program Osłonowy. Blisko 250 tys. zł na gminne wsparcie dla mieszkańców, którzy zadbają o jakość powietrza.
Zadbaj o zdrowie bliskich i sąsiadów i przyłóż rękę do opieki nad środowiskiem naszej małej ojczyzny. Gmina pomoże mieszkańcom pokryć
koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania
wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych.

Na czym polega?
To prosty system dopłat do rachunków za ogrzewanie lokalu dla mieszkańców, którzy zdecydują się wymienić piece węglowe na ekologiczne. Rekompensujemy zwiększone koszty opłat związanych ze zmianą
systemu ogrzewania, by poprawić jakość powietrza.

Przypominamy !
Wojewódzka uchwała „antysmogowa” wprowadza obowiązek wymiany pieców na systemy niskoemisyjne do końca 2023 roku. Obowiązek ten dotyka szczególnie osoby mniej
zamożne. W tej grupie są też nasi mieszkańcy,
którzy, właśnie z powodu obaw o zwiększone
koszty, nie podjęli dotychczas decyzji o wymianie pieca. Stąd oferta pomocowa gminy, która
będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie
wszystkich mieszkańców.

Co zyskujemy?
Czyste powietrze, czyli nieoceniony warunek zdrowego życia! Program ma docelowo wpłynąć na zdrowotność mieszkańców gminy Michałowice. Dzięki
ofercie pomocowej samorządu przyspieszy zielona
transformacja i szybciej będziemy oddychać zdrowym powietrzem.

Kto może skorzystać z programu?
Program skierowany jest do osób, które zmieniły system ogrzewania na bardziej ekologiczny (od 1 lipca
2018 roku) lub planują taką inwestycję. Obowiązuje
kryterium dochodowe (wysokość pomocy ustalana
będzie w zależności od dochodów osób ubiegających się o pomoc). Dodatkowym kryterium będzie
wielkość ogrzewanej powierzchni. Dzięki tym warunkom, pomoc trafi do najbardziej potrzebujących.
Wypłaty trafią do beneficjentów dwa razy w roku.

Ile to kosztuje?
Lokalny Program Osłonowy (LPO) to 250 tys. złotych na dopłaty dla mieszkańców (do skorzystania
od 2021 do 2023 roku). Wsparcie pochodzić będzie ze
środków budżetowych gminy.
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Szerzej o LPO
Na listopadowej sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Osłonowego „Gmina bez smogu”. Program będzie obowiązywać od 2021 do końca 2023 roku. Kwota do wykorzystania na ten cel w trakcie tego okresu wynosi
blisko 250 tys. złotych. Wsparcie pochodzić będzie ze
środków budżetowych gminy.
Program osłonowy ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez motywowanie mieszkańców naszej
gminy do trwałej wymiany ogrzewania węglowego na
system niskoemisyjny. LPO będzie rekompensować
zwiększone koszty opłat związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Program ma docelowo wpłynąć na
zdrowotność mieszkańców gminy Michałowice
O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy gminy,
którzy nie wcześniej niż 1 lipca 2018 r. dokonali wymiany pieca węglowego w ramach gminnego programu
wymiany pieców, w ramach innych programów dotacyjnych, np. rządowego programu „Czyste Powietrze”
lub ze środków własnych.

EKOLOGIA
Na jak duże wsparcie mogę liczyć?
Wysokość dopłat do kosztów ogrzewania będzie zależna od dochodu danego gospodarstwa domowego i będzie rosła proporcjonalnie od zmniejszającego się dochodu zgodnie z zasadą, że
im większe zarobki tym mniejsza pomoc i czym mniejsze zarobki tym większa pomoc. Pomoc udzielana w formie zasiłku
celowego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej będzie zależna od rodzaju zastosowanego ogrzewania niskoemisyjnego oraz powierzchni lokalu. Określenie
wysokości pomocy zostanie oparte dodatkowo o wartość stanowiącą różnicę kosztów pomiędzy ogrzewaniem węglowym
(drewnem lub innym niesklasyfikowanym) a innym proekologicznym paliwem. Jeżeli powierzchnia faktyczna lokalu będzie
większa niż 100 m2, przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniana będzie maksymalnie powierzchnia 100 m2.
Paliwo

Maksymalna Wysokość Pomocy [P]
(dopłata do 100 m2)
w skali roku:

Gaz ziemny
Gaz płynny LPG
Olej opałowy
Energia elektryczna
(grzejniki elektryczne)

841 zł
2129 zł
3310 zł
5464 zł

O pomoc w ramach programu osłonowego będzie można
się ubiegać dwa razy w roku kalendarzowym, czyli raz na
półrocze. Do uzyskania pomocy konieczne będzie złożenie
wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski złożone w styczniu
i lipcu będą obejmowały wartość pomocy ustalonej dla pełnych 6 miesięcy. Wnioski złożone w innych miesiącach będą obejmowały pomoc ustaloną proporcjonalnie do liczby
miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku do
ostatniego miesiąca w danym półroczu.
Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie w ramach programu osłonowego?
O pomoc ubiegać mogą się mieszkańcy gminy Michałowice,
których miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego procentowo na bazie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. i wynoszącego:
1. 
w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty
701,00 zł netto
2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 528,00 zł
netto na osobę w rodzinie.

Ustalenie wysokości pomocy będzie dokonywane z uwzględnieniem dochodu gospodarstwa domowego na podstawie
procentowej wartości dochodu w relacji do kryterium dochodowego.

Przykład 1
Gospodarstwo jednoosobowe o dochodach 1250 zł; powierzchnia lokalu 80 m2; zamiana sposobu ogrzewania na energię
elektryczną; dopłata przyznawana jest na pierwsze półrocze
tj. okres styczeń – czerwiec. Wniosek wpłynął w marcu.
Pomoc będzie przysługiwać w maksymalnej wysokości, czyli
100%, ponieważ dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
Wysokość dopłaty ustala się następująco: 54,64 (kwota na 1 m
w przypadku energii określona w załączniku do programu) pomnożona przez 80 m2 (powierzchnia faktyczna lokalu), podzielona przez 12 miesięcy i pomnożona przez 4 (liczba miesięcy, na
które jest należna dopłata, czyli od miesiąca złożenia wniosku
do końca półrocza – okres 4 miesięcy od marca do czerwca).
(80 x 54,64)/12 x 4 x 100% = 1 457,07
Przykład 2
Gospodarstwo 4. osobowe; dochód na jedną osobę to 1600zł;
powierzchnia lokalu to 200 m2. Dokonano zamiany sposobu
ogrzewania na olej opałowy. Wniosek o przyznawanie pomocy złożony na pierwsze półrocze, tj. okres styczeń – czerwiec. Wniosek wpłynął w lutym.
Pomoc będzie przysługiwać w 70% maksymalnej wysokości, bo dochód mieści się w przedziale (powyżej 300% do
400% kryterium). Kwota 33,10 zł (kwota na 1 m w przypadku
zamiany paliwa wysokoemisyjnego na olej opałowy określona w załączniku do programu).
(100 x 33,10)/12 x4 70% = 772,33 zł).
Pomoc przyznawana będzie do wysokości limitu środków
ustalanych corocznie w uchwale budżetowej gminy Michałowice.
Pomagamy dostosować się do wymogów mazowieckiej
„uchwały antysmogowej”
Program osłonowy gminy Michałowice jest również konsekwencją tzw. uchwały antysmogowej (Uchwała nr 162/17
z dnia 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia wprowadzającej na obszarze
województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazu w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw). Poniżej tabela, która odnosi się do ww. zakazów.
W związku ze stopniowym wprowadzaniem zakazu stosowania paliw stałych powstaje obowiązek dokonywania
wymiany pieców na systemy niskoemisyjne, co często wiąże się ze zwiększeniem kosztów ogrzewania ponoszonych
przez gospodarstwa domowe. Obowiązek ten dotyka szczególnie osoby mniej zamożne.
Dzięki programowi osłonowemu „Gmina bez smogu”, osoby te zostaną w pełni zabezpieczone przed negatywnymi
skutkami ekonomicznymi konieczności wymiany systemu
ogrzewania zgodnie z normami określonymi w „uchwale
antysmogowej” Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Tabela dla gospodarstwa 1 osobowego:
Wysokość dochodu Jako procent kryterium i kwotowo

Maksymalna Wysokość Dopłaty w % [P]

Do 200% (<1402 zł)

P x 100%

Powyżej 200% do 300% (do 2103 zł)

P x 85%

Powyżej 300% do 400% (do 2804 zł)

P x 70%

Powyżej 400% do 550% (do 3855,5 zł)

P x 50%
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Rady na odpady:
przygotuj się na odbiór śmieci!
Szanowni Mieszkańcy,
Poniżej przypominamy obowiązujące zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie
gminy Michałowice.
Odbiór odpadów odbywa się od godziny 6
rano i do tej godziny należy udostępnić odpady zgodnie z harmonogramem odbioru poprzez
ich wystawienie na zewnątrz nieruchomości
lub w otwartej altance śmietnikowej. Docierają
do nas sygnały od firmy, która nas obsługuje,
że duża część pojemników/worków jest nieudostępniana w dniu odbioru do godziny 6 rano.
Może warto więc wystawić odpady wieczorem
dnia poprzedniego, a unikniemy wszyscy niepotrzebnych problemów.
Zwracamy się również z prośbą do mieszkańców, którzy posiadają altanki śmietnikowe, aby
nie wystawiali części odpadów na zewnątrz,
pozostawiając resztę odpadów w altance, gdyż
wprowadza to firmę odbierającą w błąd.
W przypadku nieodebrania odpadów lub
opóźnień w ich odbiorze należy zgłosić reklamację
następnego dnia roboczego do Referatu Ochrony
Środowiska pod nr telefonu 22 350 91 11.
Informujemy również, że w przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady nie zostaną odebrane, a pojemnik zostanie
oznakowany czerwoną kartką. Nieprawidłowo posegregowane odpady będą odbierane
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w terminie odbioru odpadów zmieszanych.
W przypadku kiedy ta nieprawidłowość się
powtórzy, właściciel nieruchomości zostanie
obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów,
w wysokości 66 zł od osoby. Przypominamy, że
kartony można wystawiać bez pakowania ich
w worki (gdy warunki pogodowe nie sprawią,
że zamokną).
Po pracach ogrodowych odcięte gałęzie
można związać i także wystawić bez worka.

EKOLOGIA

Sikora lazurowa
w naszej gminie
Niewielki, lecz wybitny gość, rozsławił gminę Michałowice w całej Polsce, a nawet za granicą.
Sikora lazurowa upodobała sobie karmnik na jednej z posesji w Michałowicach-Wsi. „Najpiękniejsza z sikorek”, jak nazywają ją ornitolodzy, gromadziła codziennie mały tłumek
czekających na nią pasjonatów. To bardzo rzadko spotykany
ptak. Ostatnio widziany 16 lat temu w Białowieży, a w sumie
nie więcej niż 40 razy w Polsce.

Chronimy przyrodę
– Obok oczywistej radości, że tak niezwykle rzadki i chroniony gatunek zawitał do nas, chcę się z Państwem podzielić
szerszą refleksją – mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy
Michałowice. – Mieszkamy w otoczeniu ciekawym przyrodniczo, które powinno jak najdłużej takie pozostać. Centralny obszar gminy to rozległe tereny wolne od zabudowy, w których
króluje przyroda. Widać to doskonale na mapie satelitarnej.
Te obszary powinny być i będą chronione przez nas planami
miejscowymi. Nie tylko dlatego, że jest ich coraz mniej wokół
Warszawy, ale przede wszystkim dlatego, że dają nam możliwość odpoczynku i rekreacji blisko domu – uzasadnia wójt.

że atrakcyjne przyrodniczo i wypoczynkowo lasy (Uroczysko, Chlebów i Las Komorowski) oraz trzy zachowane parki
podworskie, z których jeden jest dostępny publicznie. Zasoby
przyrodnicze są tak duże, że korzystają z nich także mieszkańcy okolicznych gmin.

Ostoja przyrody
Nasza przyroda jest także w całkiem niezłym stanie, wymaga „tylko” częściowej rewitalizacji. Osiedlając się tutaj braliśmy pewnie wszyscy pod uwagę zarówno wygodę infrastruktury, jak walory przyrodnicze miejscowości. – Warto
je zachować i rozwijać. I takie działania będziemy podejmować – mówi wójt gminy Michałowice.

Bogactwo naturalne gminy

© Wikimedia Commons, Levashkin, CC BY-SA 4.0

Zasoby przyrodnicze gminy opierają się na trzech rzekach
płynących przez gminę: Utracie, Raszynce i Zimnej Wodzie,
sztucznych zbiornikach wodnych na tych rzekach, a także
torfowiskach i łąkach będących w ich otoczeniu. Mamy tak-
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Z dziejów Pęcic –

Leon Popławski
i Jan Paweł Łuszczewski

Cmentarze to kotwice narodu. Dzięki nim możemy poznać historię danego miejsca, historię ludzi tam
żyjących, swoje korzenie. Na cmentarzach znajdują się bardzo często cenne nagrobki, przeważnie byłych właścicieli danej miejscowości, o które trzeba dbać. Niewątpliwie jest tak w przypadku nekropolii pęcickiej, gdzie można zobaczyć wiele zabytkowych grobów wymagających renowacji. O dwóch
znamienitych postaciach, których groby szczególnie wymagają renowacji, chciałbym opowiedzieć.

Leon Geroncjusz Popławski
herbu Jastrzębiec
Urodził się w 1789 r. w Popławach pod Wilnem. Był synem Józefa Popławskiego i Marianny z Pomianowskich.
W pierwszej dekadzie XIX w. zjawił się w Warszawie, gdzie
studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu
studiów postanowił założyć rodzinę. I tak w roku 1821 Popławski poślubił Anielę Paulinę Łyszkiewicz herbu Szeliga
(1790-1851). Z tego małżeństwa przyszły na świat dwie córki: Karolina (1832-1905), która w 1849 r. wyszła za mąż za
Józefa hr. Skarbka herbu Adwaniec (1819-1900), właściciela
majątku Osięciny na Kujawach – małżeństwo pozostanie
bezdzietne – i Maria (1840-1924), od 1862 r. żona Jana Pawła
Łuszczewskiego herbu Pierzchała (1834-1911).
Z całą pewnością Leona Popławskiego można zaliczyć do
elity Królestwa Polskiego, a w szczególności powiatu warszawskiego, albowiem pełnił on funkcję referendarza stanu
i radcy stanu Królestwa Polskiego. Wiązało się to z członkostwem w Radzie Stanu Królestwa Polskiego, czyli w organie władzy zajmującym się przygotowywaniem projektów
ustaw sejmowych i dekretów królewskich. Ponadto zasiadał
w Komisji Umorzenia Długu Krajowego – organu nadzorczego i kontrolującego działanie Banku Polskiego Królestwa
Kongresowego (Polskiego). Wreszcie w roku 1861 został
członkiem Towarzystwa Rolniczego na okręg warszawski.
Organizacja ta działała w latach 1858-1861 i skupiała ziemian z Królestwa.
W 1832 r. nabył dobra pęcickie. Składały się one ze wsi liczącej zapewne wówczas około 250-300 mieszkańców (wieś
posiadała szkołę początkową ogólną) i pałacu. W latach
1808-09 znany architekt, Fryderyk Albert Lessel, zaprojektował i zbudował dla księcia Pawła Sapiehy i jego małżonki
Pelagii, pałac-dwór murowany. Budynek przeznaczony był
głównie na potrzeby loży masońskiej „BRACI POLAKÓW
ZJEDNOCZONYCH NA WSCHODZIE WARSZAWY”. Skupiała ona zwolenników cesarza Napoleona I. Wokół pałacu
Jan Chrystian Schuch zaprojektował park krajobrazowy.
W nim to, na miejscu bagiennego jeziorka, utworzył obecny
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Grób Leona Popławskiego na cmentarzu pęcickim

HISTORIA
staw z kolistą wysepką. W 1818 r. pałac został przebudowany – przystosowano go do celów mieszkalnych.
W drugiej połowie XIX w. Pęcice były jedną z kilkunastu miejscowości podwarszawskich, do której latem
przyjeżdżali mieszkańcy stolicy, celem odpoczynku.
O popularności decydowało bezpośrednie sąsiedztwo
stacji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Pruszkowie
i oparcie, jakie letnikom zapewniał dwór.

Grób małżeństwa
Łuszczewskich na
cmentarzu pęcickim

Jako właściciel Pęcic, Popławski nie omieszkał wspierać spraw religijnych. W głównej części świątyni pęcickiej warto przyjrzeć się wielkiemu ołtarzowi z dwoma
obrazami o jednej kompozycji, nieznanego autora, przedstawiającymi Wniebowstąpienie Pańskie. Stanowiły one
dar miejscowego Bractwa Różańcowego i Leona Popławskiego (około roku 1846). Dodatkowo w 1856 r. Popławski
ufundował figurę Matki Boskiej, która stoi naprzeciwko
wejścia do kościoła oraz krzyż przy drodze do Pruszkowa. Leon Popławski zmarł w 1862 r.

Jan Paweł Łuszczewski herbu
Pierzchała (także Korczak)
Urodził się w 1834 r. w Paryżu. Jego rodzice to
Adam Łuszczewski i Teofila ze Skarżyńskich. Bardziej
istotnym jest fakt, że jego dziadkiem był Jan Paweł
Łuszczewski, sekretarz Sejmu Wielkiego, jak też minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego.
Nasz bohater ukończył gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu oraz uniwersytet w Gryfii. Początkowo
gospodarował w majątku Jeżówka w powiecie sochaczewskim, by po śmierci Leona Popławskiego w 1862 r.
przejąć we władanie dobra Pęcice. Wiązało się to również z tym, że w tym samym roku Łuszczewski poślubił Marię Popławską, córkę Leona. Przyjacielem
Łuszczewskiego był Eustachy Marylski, dziedzic Książenic, Żółwina i Reguł. Gdy w 1871 r. Marylski zmarł,
Łuszczewski objął w posiadanie wspomniane Reguły, ale dodatkowo zaopiekował się małoletnim synem
zmarłego Antonim Eustachym Marylskim. Przybrani
rodzice zadbali o edukację chłopca. W latach 80. XIX
w. wyjechał on na studia do Krakowa, Paryża, Heidelbergu i Wiednia, gdzie studiował nauki rolnicze oraz
ekonomiczne. W 1887 r. Jan Paweł Łuszczewski usynowił Antoniego Eustachego Marylskiego (stąd jego podwójne nazwisko Marylski-Łuszczewski).
Jan Paweł Łuszczewski działał aktywnie na niwie
rolniczej. Jako jeden z pierwszych ziemian w Królestwie oczynszował chłopów w swoich majątkach.
W Towarzystwie Rolniczym reprezentował okręg sochaczewski. Ponadto pełnił funkcję radcy Dyrekcji
Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, która
to instytucja zajmowała się udzielaniem właścicielom
dóbr ziemskich długoterminowych kredytów.
Nieobca mu była również działalność filantropijna.
W 1883 r. przekazał pieniądze na remont kościoła w Pęcicach. Po przeprowadzce do Warszawy w roku 1890
(zarządzanie włościami przekazał synowi), zaangażował się czynnie, jako prezes zarządu, w działania Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności (budowa
przytułków i opieka medyczna nad ubogimi).

Nekrolog Jana Pawła Łuszczewskiego z Kuriera Warszawskiego
(1911 r.)
Jan Paweł Łuszczewski

Wspomniane wyżej małżeństwo Skarbków nie miało dzieci
i dlatego hrabia Józef w 1895 r. sporządził testament, w którym
cały swój majątek przeznaczył na cele dobroczynne. Utworzył
„Wieczystą Fundację Dobroczynną Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków” z siedzibą w Osięcinach. Po śmierci Karoliny Skarbek fundacja zaczęła działać. Na pierwszego jej kuratora hrabia Skarbek wyznaczył swojego szwagra, czyli Jana
Pawła Łuszczewskiego. Łuszczewski zmarł w 1911 r. i spoczywa w jednym grobie ze swoją żoną.
Daniel Wolborski
Bibliografia (tekst + zdjęcia): archiwum parafii Pęcice, Kurier Warszawski nr 88 (1911 r.)
i nr 327 (1924 r.), materiały własne autora, metryki.genbaza.pl, pl.wikipedia.org, sejmwielki.pl, Świt nr 14 (1911 r.), wikidata.org
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Złota drużyna chłopców
z Nowej Wsi
Futbolowa drużyna ośmiolatków z Nowej Wsi podbija
mazowieckie boiska.
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SPORT
Nasi chłopcy z piłkarskiego klubu UKS Nowa Wieś, rocznik 2013, przebojem wdarli się do MZPN (Mazowiecki Związek Piłki Nożnej). Po zapisaniu ich przez trenera Andrzeja
Makowskiego jesienią 2020 do MZPN, rozgromili wszystkie
drużyny ze swojej grupy, strzelając we wszystkich meczach
135 goli, tracąc tylko 9.
Po zakończeniu jesiennej kolejki wskoczyli do I ligi MZPN
i tam od kwietnia 2021 będą walczyli o utrzymanie się w najwyższej klasie.

I miejsce w lidze zimowej
Drużyna prowadzona przez trenera Andrzeja Makowskiego po dwumiesięcznych zmaganiach w lidze zimowej 24
stycznia 2021 r. zajęła I miejsce.

Organizatorem ligi był klub „Naprzód Brwinów”, a mecze odbywały się na boisku pod balonem pneumatycznym
w Brwinowie.
Nasi chłopcy rozegrali 7 spotkań, odnieśli 6 zwycięstw
i 1 remis. W lidze wzięły udział następujące zespoły: UKS
Nowa Wieś, KS Błonianka, Naprzód I Brwinów, Naprzód
II Brwinów, AP Champion Łowicz, Ożarowianka I Ożarów
Maz., Ożarowianka II Ożarów Maz, KS Ofensywa Książenice.
Jednodniowe turnieje Milan Cup organizowane w Nadarzynie od 2018 drużyna UKS Nowa Wieś 2013 również kończy
na 1. miejscu, jeden raz na 2. miejscu.

Okiem trenera
– To są młodzi chłopcy, mają po 7-8 lat, ale już widać po
wynikach, że bardzo zdolni – mówi Andrzej Makowski,
trener. – Kilku z nich ma objawy futbolowego talentu, ale
na razie obserwuję ich na boisku i zobaczymy, co przyniesie
czas, to dopiero ich początki, ledwie 3 lata na boisku –
dodaje trener.
Samą drużynę Andrzej Makowski ocenia bardzo dobrze. – To jest fajna grupa grzecznych, zdyscyplinowanych
chłopców. Chciałbym jeszcze dodać, że trenujemy obecnie
młodzików (rocznik 2008 i 2009), żaków (2012-2013) oraz najmłodszych, tzw. skrzatów (2014-2015). Ostatnia grupa treningi zaczęła we wrześniu.

Taniec zwycięstwa
Udało nam się porozmawiać z napastnikiem drużyny Ziemowitem Grądalskim. Treningi zaczął już wieku 4 lat, gdy
tata Sebastian Grądalski zapisał go do szkółki AMS w Komorowie. – Gdy miałem 5 lat trener założył drużynę przedszkolną przy szkole w Nowej Wsi i zacząłem treningi w UKS Nowa
Wieś. W trakcie naszych spotkań najbardziej się cieszę, że
widzę kolegów i mogę rozegrać z nimi mecz. Po każdym zwycięstwie odprawiamy specjalny taniec w kółku! – zdradza
Ziemowit Grądalski.
Młody adept piłki nożnej wyjaśnia, że w trakcie sparingów z innymi drużynami liczy się przede wszystkim gra zespołowa, a nie strzelanie goli, bo tylko takie podejście może
przynieść zwycięstwo.

Fot. Sebastian Grądalski
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Historia
z kryształami w tle
Kuba Kalinowski, artysta-alchemik i twórca ceramiki kryształowej opowiada o tym, jak przyspiesza miliony lat ewolucji w swojej granickiej
pracowni.
Wiktor Cyrny: Patrząc na małe dzieła sztuki, jakie wychodzą spod twojej ręki, chciałoby się zacząć opowieść
„ceramikę tworzy od dziecka…”. A jak było naprawdę?
Kuba Kalinowski: Mój pierwszy kontakt z ceramiką miał
miejsce bardzo dawno temu… W drugiej klasie szkoły podstawowej uczęszczałem na zajęcia plastyki do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Główną rozrywką uczestników, czyli dzieci, było rzucanie się gliną. Po tym epizodzie kontakt
z ceramiką urwał się na kilkanaście długich lat…
Moja kochana druga połówka – żona Marta, jest artystką
tworzącą srebrną biżuterię. Ceramika stanowi jeden z jej
półproduktów. Pewnego dnia zapytała mnie: Może pójdziemy na zajęcia z ceramiki? No to poszliśmy. Szybko okazało
się, że powróciła uśpiona na lata chęć tworzenia. Pracując
w plastycznej masie, przypomniało mi się jaką niezwykłą
frajdę odczuwałem, będąc dzieckiem bawiącym się plasteliną, modeliną, błotem, drewnem, papierem, klockami, krepiną, a nawet igłą i nitką. Jak za dotknięciem różdżki uświadomiłem sobie, jak niegdyś wyglądał mój sposób na świetną
zabawę…
W którym momencie pojawiły się w twojej twórczości
szkliwa krystaliczne?
Po trzech miesiącach uczęszczania na zajęcia z ceramiki
poczułem, że muszę zacząć tworzyć w domu. W trakcie poszukiwań inspiracji do lepienia, trafiłem na zdjęcie ceramiki
krystalicznej. Wtedy pojawiła się moja pierwsza myśl: „Jak
to jest zrobione?” i druga „Też tak chcę!”. Niestety, nie było to
takie łatwe, jak się z pozoru wydawało…
Czy trudno było zdobyć wiedzę na temat ceramiki krystalicznej?
Przeczesywanie Internetu w końcu dało rezultaty. Odnalazłem zagraniczne forum (które niestety już nie istnieje),
gdzie poznałem wielu wspaniałych ludzi, właśnie oni potrafili nakierować mnie na właściwe tory poszukiwań. Zakupiłem także kilka opracowań i książek dostępnych tylko w języku angielskim. I tak rozpoczęła się edukacja o szkliwach
krystalicznych.
Wieść gminna niesie, że postanowiłeś szkolić się u mistrza światowej sławy. Czy to prawda?
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Tak. Postanowiłem pojechać do kogoś, kto ma większą wiedzę i będzie potrafił ją przekazać, a nuż są jeszcze jakieś
tajniki do odkrycia? Tak trafiłem do Hiszpanii, gdzie odbyłem krótkie szkolenie u José María Mariscala. W mojej opinii
najlepszego twórcy ceramiki krystalicznej z Europy. Okazało się, że nie ma tajemnic, jest tylko ciężka praca i ciągłe
testowanie! Dzięki temu kursowi zdobyłem dodatkową pewność siebie, która pozwoliła mi odważniej wkroczyć w świat
kryształów! I tak już to trwa parę ładnych lat. Lubię powtarzać, że moja wiedza to suma doświadczeń i prób oraz cała
masa błędów, na których się uczę. Doświadczenie to droga,
którą każdy musi przebyć, dla każdego jest ona inna.

KULTURA
Zapewne każdy patrząc na zdjęcia ceramiki krystalicznej zadaje sobie pytanie: Jak to jest zrobione?
Nie raz jestem o to pytany. Gdy już samodzielnie opracuję
skład szkliwa i pokryję nim ceramikę, rozgrzewam piec do
prawie 1300 stopni Celsjusza – jest to niemalże najwyższa
możliwa temperatura, jaką może osiągnąć piec. To więcej
niż temperatura lawy wypływającej z wulkanu! Następnie
piec studzę do 1000 czy 1100 stopni. Piec podtrzymuje taką
temperaturę przez wiele godzin. Wtedy na szkliwie zaczynają formować się, kryształy. W tej temperaturze szkliwo
zamienia się w półpłynną magmę. Na niej zaczyna rosnąć
kryształowy „szron”. Prawie jak mróz, który maluje na szybach piękne wzory. Kryształy zaczynają rosnąć na szkliwie.
Nie urosną, jeśli temperatura jest za niska lub za wysoka.
Kryształy powstałe w ten sposób są równie trwałe, co minerały znajdowane w jaskiniach przez geologów.
Czujesz się bardziej artystą czy twórcą ceramiki?
Jest we mnie jako twórcy coś między szalonym alchemikiem, artystą, inżynierem i rzemieślnikiem. Odpowiedź na
to pytanie jest złożona. W tworzeniu ogranicza mnie wiele
aspektów technicznych. To alchemia połączona z rozwiązywaniem zagadek. Nie ma przy tym tak wiele wolności twórczej – mogę zaprojektować artystyczną formę, ale wiem, że
nie będzie ona odpowiednia do moich szkliw. Poza tym pamiętajmy, że to matka natura „maluje” kryształy, tak samo
jak tworzy minerały w skorupie ziemskiej. Ja zapewniam odpowiednie warunki i pozwalam jej działać.
Jaka cecha jest najbardziej ceniona w tym zawodzie?
Cierpliwość. To cecha, którą chciałbym posiadać w większej
ilości, początki były drogą przez mękę. Nawet klasyczne szkliwa kupione w sklepie dają czasem różne rezultaty, szkliwa
tworzone samodzielnie, a w szczególności szkliwa krystaliczne, to zupełnie inna historia. Jednak ucząc się na własnych
błędach, analizując przyczyny i skutki, tworząc setki testów,
różnych receptur, wypalając dzień po dniu, w końcu doszedłem do momentu, w którym mogę powiedzieć, że nauczyłem
się tworzyć kryształy i kontrolować proces.
Czy gmina Michałowice to dobre miejsce na biznes?
Wśród klientów rzadko są mieszkańcy naszej gminy. Oczywiście kilka osób kupiło moje dzieła. Jednak nie da się ukryć,
że ceramikę tworzoną w tej technice kupują głównie klienci

Proces twórczy przypomina starania alchemika

zza granicy. Największe grupy odbiorców mojej twórczości
to Amerykanie i obywatele Europy Zachodniej. Dlatego moje konta społecznościowe prowadzę w języku angielskim.
Niestety, produkcja takiej ceramiki jest bardzo wymagająca,
stąd ceny sięgające nawet kilkuset dolarów np. za wazon
z kryształami.
To pytanie na pewno pojawi się u wielu czytelników,
więc czuję się zobowiązany je zadać. Co przesądza o takiej cenie tych małych dzieł sztuki?

Ceramika z wykwitami kryształów

Koszt produkcji takiej ceramiki jest naprawdę ogromny.
Sam wypał jest znacznie droższy od zwykłego wypału
naczyń. Piec pochłania potężne ilości energii, samo tworzywo jest drogie, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze
spora liczba strat i duża nieprzewidywalność rezultatów.
Kilka razy w roku konieczna jest wymiana grzałek w piecu. W trakcie wypału szkliwo spływa na specjalne podstawki. To oznacza, że po wystygnięciu – trzeba obtłuc
naczynie od podstawek, a następnie szlifować. To bardzo
wrażliwy moment, bo w wyniku tych obtłuczeń mogą po-
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wstać mikrouszkodzenia. Taką ceramikę odrzucam po testach – 25% stworzonych przeze mnie naczyń niestety nie
nadaje się do sprzedaży. Warto podkreślać takie aspekty,
bo żyjemy w kulturze sukcesu, nikt nie chce słuchać o porażkach.
A jak z odbiorem twojej twórczości w Polsce i naszej
gminie?
Oczywiście mam też klientów w Polsce. Paru z naszej gminy.
Moja twórczość spotyka się z bardzo ciepłym odbiorem i to
mnie niezwykle cieszy. Warto zauważyć, że dominuje u nas
stereotyp garncarza-rzemieślnika, który toczy na kole proste formy użytkowe z czerwonej gliny. Mniej więcej tak sobie
wyobrażamy człowieka, który powie, że tworzy ceramikę.
Kontakt z ceramiką często ogranicza się u nas do zakupu
kubka w galerii handlowej. Na szczęście to się powoli zmienia. Technika, której używam wymaga olbrzymich nakładów pracy, wiedzy i cierpliwości – coraz więcej osób potrafi
to docenić.
Tworzenie ceramiki krystalicznej to dla ciebie bardziej
pasja czy już praca?
Jakby policzyć inwestycje poczynione przez lata mojej pracy, to nie jestem pewien czy wyszedłbym na plus. ;) Stąd
też wciąż jest to moje hobby i pasja, a nie główne źródło
utrzymania. Artyści tworzący w tej technice to naprawdę
prawdziwi pasjonaci. Potwierdza to niewielka liczba twórców zajmujących się tworzeniem ceramiki krystalicznej. Na
całym świecie jest nas niewielu, raptem kilkuset na każdy
kontynent.

To dzieło ewolucji przyspieszonej w piecu Kuby Kalinowskiego
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Artysta z naszej gminy sprzedaje swoje prace na całym świecie
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Kapliczka Maryjna w Nowej Wsi

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

Telefony bezpośrednie:

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

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

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

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

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

• Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
ul. Marii Dąbrowskiej 12/20
05–806 Komorów,
tel. 22 758–06–37 ZSO i SP
tel. 22 758–02–48 liceum
• 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

• 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

• Szkoła Podstawowa w Michałowicach
ul. Szkolna 15, 05–816 Michałowice
tel. 22 723–86–21 ZS
tel. 22 723–84–58 szkoła podstawowa

• Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
Kraszewskiego 3,
tel. 22 350 96 35, fax. 22 350 91 19

Urzędy pocztowe

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

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

AWARIE SIECI KANALIZACYJNEJ I SANITARNEJ
Konserwacja sieci kanalizacyjnej
Konsorcjum firm:
Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, 05-090 Raszyn,
ul. Słowikowskiego 62A i Marek Juchniewicz,
02-777 Warszawa, ul. Romualda Gutta, nr 1, lok. 31.
Awarie: 507-171-429, 22-720-33-97 (telefony całodobowe)
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
NOCNA POMOC MEDYCZNA
ZOZ „Piastun”; Piastów; ul. Reja 1
tel. 22 753-81-37
PRZYCHODNIE LEKARSKIE
- „Amedica”, ul. Główna 104, 05-806 Granica
tel. 22 724 48 28
- „Arka” Komorów, ul. Berylowa 34
tel. 22 758–00–85
- RES-MED. Michałowice, ul. Ludowa 7
tel. 22 753–04–04
- Przychodnia Lekarska ZDROWIE
Komorów, ul. Turkusowa 5, tel. 22 759-16-57
APTEKI
- Apteka 24h Pruszków, ul. Armii Krajowej 44
tel. 22 759 53 84
- „Leśna” Komorów, ul. Ceglana,
tel. 22 758-02-21
- „Ostoja” Komorów, ul. Berylowa 34,
tel. 22 758-00-82
- Apteka w Michałowicach, ul. Jesionowa 40,
tel. 22 723-91-83
- Apteka w Michałowicach, ul. Parkowa 1a,
tel. 22 753-09-80

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

Mocne i słabe strony gminy
– ankieta
Zapraszamy mieszkańców do udziału w ankiecie, która wskaże kierunki poprawy jakości życia
w naszej gminie.

Strategia na lepsze jutro
Rozpoczęliśmy prace nad „Analizą i diagnozą stanu zastanego wraz z analizami SWOT oraz rekomendacjami strategicznymi dla gminy Michałowice”.
Jest to opracowanie wstępne do planowanych prac nad
„Strategią rozwoju gminy”. Bardzo nam zależy, żeby poznać
Państwa opinie, jako interesariuszy procesu rozwoju lokalnego, nt. naszych atutów, problemów rozwojowych, spraw ważnych i kluczowych dla podniesienia jakości życia.

W ankiecie można wskazać zarówno mocne, jak i słabe
strony gminy, dlatego warto poświęcić jej czas. Dzięki wspólnym staraniom możemy opracować strategię działań w celu
ulepszenia ewentualnych dziedzin uznanych za niedostatecznie rozwinięte.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety pod adresem:
michalowiceanaliza.webankieta.pl
Ze względu na fakt, że nie wszystkie pytania ankiety są
obsługiwane przez syntetyzatory mowy, osoby z niepełnosprawnością wzrokową, które chciałaby wziąć udział w badaniu ankietowym, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny
(Referat Promocji i Polityki Informacyjnej, pani Katarzyna
Stygińska, tel: (22) 350-91-91 wewn. 15, mail: k.styginska@
michalowice.pl) w celu ustalenia terminu anonimowego telefonicznego wywiadu z ankieterem.

