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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

Na ostatniej sesji Rady Miasta Milanówka jeden z radnych zadał przewrotne pytanie: czym jest interpelacja i co odróżnia tą 
formę aktywności radnego od zapytania. Wątpliwość radnego skłania do głębszej refleksji – czy wszyscy członkowie Rady 
Miasta właściwie pojmują te pojęcia i czy ich działanie rzeczywiście odbywa się w imieniu i z korzyścią dla mieszkańców? 
Zainteresowanie radnych sprawami publicznymi to bardzo ważny element funkcjonowania Miasta i jego organów, ale …

Dobiegają końca realizacje dwóch du-
żych inwestycji, na które głosowali 

mieszkańcy w tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Parking na terenie Klubu 
Sportowego MILAN z miejscami do po-
zostawienia rowerów, już służy naszym 
sportowcom. Park im. Michała Lasockiego 
zostanie zakończony jeszcze w grudniu br. 
Jednak my na tym nie kończymy i szybko 
zabieramy się za działania związane z Bu-
dżetem Obywatelskim na 2017 rok. Jeste-
śmy już po pierwszym spotkaniu Zespołu 
ds. Budżetu Obywatelskiego, który w tym 
roku liczy aż 17 osób z Urzędu Miasta, Jed-
nostek Organizacyjnych Miasta, a także 
Mieszkańców Milanówka. Wspólnie ulep-
szyliśmy zasady przeprowadzania  budże-
tu obywatelskiego w przyszłym roku.

W kolejnej edycji mamy także  
300 000 zł do wydania na Państwa po-
mysły. Podobnie jak poprzednio na jedno 
działanie możemy przeznaczyć 150 000 zł, 
dzięki czemu w 2017 roku będziemy mo-
gli zrealizować co najmniej dwa projekty. 
Znacząca różnica zajdzie w formie głoso-
wania, gdyż głosujący będą mogli oddać 
swoje głosy aż na 3 różne projekty. 

W tej edycji przyświeca nam cel in-
tegracji mieszkańców. Dążymy do tego, 
aby mogli wspólnie z rodziną, sąsiadami 
i przyjaciółmi zastanowić się nad działa-
niami jakie chcieliby, żeby zostały zreali-
zowane w 2017 roku. Zapraszamy więc 
do działań Mieszkańców, rodziny, grupy, 
osiedla, organizację, aby składali swoje 

propozycję projektów do realizacji w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Aby uła-
twić Państwu cały proces składania wnio-
sku i głosowania, już 4 stycznia 2017 roku 
odbędzie się dla Państwa Forum Budżetu 
Obywatelskiego, na którym pomożemy 
i wytłumaczymy jakie działania można 
zgłosić oraz jak napisać wniosek projektu. 
Do Państwa dyspozycji będą osoby z Ze-
społu ds. Budżetu Obywatelskiego.  Chęt-
nie też wysłuchamy Państwa opinii na ten 
temat.  Wszystkich serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w forum i w Budżecie 
Obywatelskim. Państwa wnioski przyj-
mujemy już od 19 grudnia br. i składać je 
można do 15 stycznia 2017 roku.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej  
Daria Gągała

Budżet Obywatelski 2017

Interpelacje, zapytania, informacja publiczna 
czyli radni interesują się Miastem 

Garść przepisów …
Definicji interpelacji i zapytania na próżno 

można szukać w przepisach ustawowych. Radni 
jednak mają prawo je składać, więc aby ułatwić 
im to działanie, pojęcia te zostały zdefiniowane 
w Regulaminie Rady Miasta Milanówka, stano-
wiącego załącznik do Statutu Miasta Milanówka 
(dla osób ciekawych lektury – statut jest opu-
blikowany pod adresem http://bip.milanowek.
pl/1395,311,statuty ).

Zgodnie z § 28 ust. 2 Regulaminu „interpelacja 
dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Mia-
sta i obejmuje wskazanie konieczności rozwiąza-
nia problemu lub żądanie zajęcia stanowiska”. 
Składać ją można do Przewodniczącego Rady 
lub do Burmistrza i wymaga się dla niej formy 
pisemnej. Natomiast zgodnie z § 29 ust. 2 Regu-
laminu „zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej 
i wnoszone jest ustnie na sesji”. Można skiero-
wać je do burmistrza, przewodniczącego rady 
albo przewodniczącego komisji. Te dwie formy 
różni więc skala poruszanego problemu i forma 
składania.

Odpowiedzi na interpelację udziela się na 
najbliższej sesji, jeżeli została ona złożona nie 
później niż 6 dni przed zaplanowanym terminem 
sesji. Natomiast odpowiedzi na zapytanie udzie-
la się na tej samej sesji, a w przypadku sprawy 
wymagającej wyjaśnień, na najbliższej sesji. 

… w zderzeniu z rzeczywistością
Na stronie internetowej Miasta znaleźć moż-

na zakładkę „Interpelację wraz z odpowiedzia-
mi”.  Można znaleźć tam interpelacje dotyczące 
np. remontu części chodnika. Szanowni Państwo 
Radni – rozróżnijmy proszę sprawy o zasadni-

czym znaczeniu dla Miasta od spraw incydental-
nych i drobnych, zapewne równie istotnych, lecz 
dotyczących problemów grupy mieszkańców. 
Nie nadawajmy rangi interpelacji zagadnieniu, 
które można rozstrzygnąć w trybie zapytania. 
Przecież to treść pisma, a nie jego tytuł determi-
nuje jego kwalifikacje i sposób udzielenia odpo-
wiedzi. Przykładem interpelacji „z prawdziwego 
zdarzenia” jest pismo złożone do Biura Rady 
Miasta po ostatniej sesji. Treścią jego jest tro-
ska o bezpieczeństwo na ulicach naszego Mia-
sta – podkreślam ULICACH, a nie jednej uliczki. 
W drobniejszych sprawach zadawajcie pytania 
lub składajcie wnioski – chętnie odpowiemy.

Prawo do informacji …
Radny miejski jest również mieszkańcem. Ma 

więc prawo do zadawania pytań również w try-
bie dostępu do informacji  publicznej. Art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1764) wyraźnie stanowi, że prawo to przysłu-
guje każdemu. Mieszkańcy Milanówka, a także 
osoby spoza naszego Miasta korzystają z tego 
uprawnienia, chcąc pozyskać interesujące ich 
informacje. Jednak niektórzy uczynili sobie 
z tego działania istne hobby. 

… naGMINNIE nadużywane
Pomimo iż radni otrzymali zastrzeżone wyłącz-

nie dla nich narzędzia do pozyskiwania informa-
cji, takie jak interpelacje czy zapytania, niektórzy 
z nich postanowili zgromadzić w swych zasobach 
drugie archiwum Miasta Milanówka, zalewając 
Urząd potokiem wniosków o udostępnienie in-
formacji publicznej. Przy czym spektrum żąda-
nych informacji jest praktycznie nieograniczone 

– wynagrodzenia, nieruchomości, zatrudnienie, 
drogi i wszelkie inne aspekty działania gminy. 

Jak wspomniano powyżej – pytać może każdy. 
Jednak sprawowanie funkcji radnego powinno 
zobowiązywać do czegoś więcej niż tylko żądanie 
informacji w celu utrudnienia pracy urzędnikom 
czy też kierowaniu donosów do prasy lub do or-
ganów ścigania. Radny powinien bowiem działać 
na rzecz dobra wspólnoty samorządowej, gdyż 
do tego obliguje go status radnego, określony 
w przepisach ustawy o samorządzie gminnym. 
Jeśli pozyskuje informacje, to powinien podzielić 
się nimi z innymi radnymi i wykorzystać je w celu 
działania na rzecz Milanówka.

Ważne jest jeszcze jedno – informacja publicz-
na nie generuje się sama. Tak jak wszystkie spra-
wy w Urzędzie, przygotowują ją pracownicy. Na 
skutek potoku wniosków niektórzy z nich zajmu-
ją się praktycznie tylko przygotowywaniem tych 
informacji. Dlatego też zdarzają się przypadki 
opóźnień w udzielaniu informacji publicznej czy 
też w załatwianiu innych praw. Urzędnicy mila-
nowscy starają się jak mogą, ale poza załatwia-
niem ważnych spraw dla mieszkańców muszą 
również czynić zadość najbardziej fantazyjnym 
życzeniom radnych – przecież radna ma prawo 
pytać, a urzędnik ma obowiązek odpowiadać. 

Na zakończenie tego smutnego tekstu chciał-
bym gorąco przeprosić:
n Mieszkańców Milanówka – za opóźnienia 

w załatwianiu ich spraw,
n Większość Radnych Milanówka – ten tekst 

Państwa nie dotyczy.
Sekretarz Miasta Milanówka

Maciej Jastrzębski
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n 24 i 25 października odbyły się kolejne spo-
tkania z Mieszkańcami. Tym razem poświę-
cone były przygotowywanemu Programowi 
Rewitalizacji, a w szczególności wyznaczaniu 
terenów zdegradowanych i określaniu ob-
szarów do rewitalizacji. Warsztaty prowadzili 
przedstawiciele firmy Pracownia 3E. 
n 3 listopada było zorganizowane spotkanie 
pracowników Urzędu i wskazanych jednostek 
organizacyjnych Miasta z przedstawicielami 
Firmy Pracownia 3E, w związku z przygotowy-
wanym programem rewitalizacji. Tematem 
spotkania były kwestie działań rewitalizacyj-
nych, jakie powinny zostać podjęte w naszym 
mieście, w które mogą zaangażować się pra-
cownicy jednostek gminy.
n Dnia 4 listopada odbyło się pierwsze spotka-
nie Zespołu powołanego w celu przygotowa-
nia Kampanii Społecznej „Milanówek Przy-
jazny Rowerzystom”, na którym omówiono 
działania i możliwości szerzenia zdrowego trybu 
życia w Milanówku Mieście – Ogrodzie. Zespół 
w składzie: Włodzimierz Filipiak, Aneta Majak, 
Krzysztof Majewski, Adam Adamczyk, Joanna 
Pałuba, Anna Laskowska, Bohdan Okniński, 
Marianna Frej, Dorota Malarska, Piotr Bożek, 
Krzysztof Filipiak, Adam Matusiak, Arkadiusz Ci-
borowski, Teresa Kulesza- Leszczyńska, Michał 
Inkielman, Ewelina Pawłowska, Daria Gągała 
i Maciej Klimowicz.
n 7 i 9 listopada spotkałam się z Mieszkań-
cami w ramach aktualizacji strategicznego 
dokumentu jakim jest Strategia Zrównowa-

żonego Rozwoju Miasta Milanówka. Na li-
stopadowych spotkaniach Mieszkańcy mieli 
możliwość wypracowania strategii w kilku 
ważnych aspektach dla miasta. Za nami warsz-
taty poświęcone Przedsiębiorczości, Działalno-
ści Społecznej i Organizacjom Pozarządowym 
oraz Kulturze, aktywności i edukacji kultural-
nej oraz Estetyce miejskiej i funkcjonalności 
przestrzeni publicznej.
 n 8 listopada odbyło się kolejne spotkanie Ze-
społu ds. Polityki Kulturalnej, na której oma-
wiane były założenia do programu przygoto-
wywanego dla projektu „Waleria”. Podjęliśmy 
konkretne działania w ramach projektu „Wa-
leria”. Centrum Kultury zorganizowało spotka-
nia 22, 23 i 24 listopada w celu analizy popytu, 
z udziałem organizacji pozarządowych, miesz-
kańców oraz zewnętrznego eksperta(szczegó-
ły na str.  18)
n We współpracy z Milanowskim Klubem Mam 
zwiększamy ilość przewijaków w mieście i do-
stosowujemy miejsca do potrzeb najmłodszych 
mieszkańców i ich rodziców, dlatego stworzyli-
śmy Miejsca Przyjazne Maluchom, w których 
można przewinąć lub nakarmić dziecko, albo za-
pewnić mu chwilę zabawy, oznaczone specjalną 
naklejką z hasłem. Takich miejsc w Milanówku 
jest już kilka. Do współpracy zaprosiłam także 
placówki oświaty i przedsiębiorców działających 
na terenie miasta, aby wspólnie tworzyć w Mi-
lanówku kolejne miejsca przyjazne maluchom.
n Złożony przez Gminę Milanówek projekt 
pn. „Termomodernizacja budynku przedszko-

la przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku” 
znalazł się na liście rankingowej projektów, 
które uzyskały dofinansowanie, opublikowa-
nej 18 listopada 2016 r. na stronie Regionalne-
go Programu Województwa Mazowieckiego. 
Z 232 wniosków złożonych do konkursu, dofi-
nansowanie otrzymały 64 projekty. Milanówek 
uplasował się na 36 pozycji z przyznaną kwotą 
dofinansowania w wysokości 529 897,30 zł, 
stanowiącą 53,26% całkowitej wartości pro-
jektu. Zakres rzeczowy projektu obejmie prace 
termomodernizacyjne polegające m.in. na do-
ciepleniu ścian i stropodachu, wymianie stolar-
ki okiennej i drzwiowej, instalacji C.W.U. i CO, 
montażu kotła gazowego kondensacyjnego 
i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii oraz wykonaniu prac wykończeniowych. 
n Decyzją Komisji Europejskiej od 2018 r. Ma-
zowsze będzie traktowane jako dwie odrębne 
jednostki statystyczne NUTS 2. Jeden tzw re-
gion Warszawski stołeczny obejmie Warszawę 
wraz z dziewięcioma powiatami: legionow-
skim, mińskim, nowodworskim, otwockim, 
wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, 
pruszkowskim i warszawskim zachodnim, dru-
gi tzw. region Mazowiecki regionalny – pozo-
stała część województwa mazowieckiego. Jest 
to dla nas smutna wiadomość, ponieważ nie 
będziemy mogli w przyszłości liczyć na wspar-
cie z Unii Europejskiej z funduszu spójności. 
Warszawa i wymienione dziewięć powiatów 
zostaną objęte wsparciem jedynie na podno-
szenie konkurencyjności.

B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

Wybrane działania  
Burmistrza Miasta Milanówka

listopad-grudzień

Budżet Obywatelski 2017
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To już 2 lata, czyli czas  
na podsumowanie
Szanowni Mieszkańcy Milanówka,
mijają już dwa lata od kiedy objęłam sta-

nowisko Burmistrza w naszym mieście. Czas, 
który dostałam dzięki Państwa głosom, 
staram się wykorzystać jak najowocniej. 
W pierwszym roku mogli Państwo jeszcze nie 
dostrzec wszystkich podejmowanych przeze 
mnie działań, ponieważ skupione były na no-
wej organizacji pracy. W tym roku myślę, że 
Państwo dostrzegli więcej podjętych przeze 
mnie działań i dlatego czuję się w obowiązku  
przedstawić Państwu te najważniejsze podję-
te w ostatnich dwóch latach.

Ważne zmiany kadrowe
Po objęciu stanowiska Burmistrza Miasta 

Milanówka przeanalizowałam stan zatrudnie-
nia i sposób organizacji pracy Urzędu i jedno-
stek organizacyjnych Miasta. Podjęłam decy-
zję o częściowych zmianach na kluczowych 
stanowiskach, zatrudniając na nich dotych-
czasowych pracowników Urzędu. Stanowisko 
Zastępcy Burmistrza objął Pan Łukasz Stępień, 
zatrudniony wcześniej na stanowisku Kierowni-
ka Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrz-
nych i w Jednostce Realizacji Projektu, zaś na 
stanowisku Sekretarza Miasta zatrudniony zo-
stał Pan Maciej Jastrzębski,  ówczesny audytor 
wewnętrzny Urzędu. W związku z ciągle odkry-
wanymi zaszłościami i wynikającymi problema-
mi zmuszona byłam również do zwiększenia 
obsługi prawnej struktur gminy, co wiązało się 
m.in. z zatrudnieniem do obsługi procesowej 
zewnętrznej kancelarii prawnej. Następnie 
dokonałam wiele zmian kadrowych, utrzymu-
jąc istniejący stan zatrudnienia, który na dzień 
9 grudnia 2014 r. wynosił 76 osób (73 etaty), 
a w listopadzie 2016 r. zatrudnione były 73 oso-
by (72,13 etaty). Nie można zapominać, że 
struktura zatrudnienia w Urzędzie musi odpo-
wiadać stawianym wyzwaniom przed Miastem, 
do których zaliczają się m.in. potrzeby Miesz-
kańców, ale również czynnikom zewnętrznym 
takim jak zmiany obowiązujących przepisów 
i ciągły wzrost zadań nakładanych na gminę.

Zmiany organizacyjne w Urzędzie
Jedną z pierwszych zmian organizacyjnych 

w Urzędzie Miasta Miasta było utworzenie 
Referatu Zamówień Publicznych. Wprowa-
dziłam nowy Regulamin udzielania zamówień 
publicznych oraz obowiązek publikowania na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej ogło-
szeń o prowadzonych procedurach zamówień 
publicznych o wartości wyższej niż 10 000 
euro oraz publikowania aktualizowanego 
na bieżąco Rejestru zamówień publicznych 
i protokołów z otwarcia ofert zawierających 
zestawienie wszystkich złożonych w postępo-
waniach ofert i umów zawartych z Wykonaw-
cami. Na 2016 rok po raz pierwszy przygoto-
wany został Plan zamówień publicznych. 

Inwestycje w mieście
Ostatnie dwa lata obfitowały w liczne inwe-

stycje. Wiemy, że naszą największą  bolączką 
są drogi, dlatego poddaliśmy remontom 
cząstkowym ok. 1 400 m2 ulic asfaltowych, 
a ok. 47 km dróg gruntowych poddaliśmy 
bieżącemu utrzymaniu. Na powierzchni ok.  
16 000 m2 wykonaliśmy remonty ulic poprzez 
ułożenie nakładek asfaltowych. Są to ulice: 
Naddawki, Partyzantów, Chopina, Podgórna, 
Wiśniowa, Makowa, Wesoła. Dodatkowo 
zleciliśmy wykonanie projektów przebudowy 
następujących ulic: Grodeckiego, Parkowa, 
Spacerowa, Krasińskiego, Północna, Lipowa, 
Olszowa, Urocza, Jesionowa, Fiderkiewicza, 
Wiatraczna (od ul. Turczynek do ul. Nada-
rzyńskiej), Długa, Graniczna, Kochanow-
skiego, Piękna, Sosnowa, Wojska Polskiego 
i Brwinowska. Łączna długość projektowa-
nych ulic to ok. 14,1 km.  

Kolejnym problemem są zalewane ulice 
i posesje w Milanówku podczas dużych opa-
dów atmosferycznych. W mieście brakuje 
systemu odwodnienia. Na długości ponad 2,2 
km wykonaliśmy m.in.: przebudowę rowów, 
budowę kanałów deszczowych i modułów 
chłonno-rozsączających (ulice Wierzbowa, 
Magnolii, Wylot, Czubińska, rów R-4 pomię-
dzy ulicą Próżną a Szkolną oraz w ulicach Wy-
sockiego, Lazurowej, Ludnej i Dembowskiej, 
skrzyżowanie ulic Wylot i Wiejskiej, a także 
na targowisku miejskim). Wybudowaliśmy 
ok. 1 km sieci wodociągowej oraz ok. 1 km 
sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonaliśmy rów-
nież dokumentacje projektowe zwiększają-
ce retencję wód opadowych w istniejących 
studniach chłonnych w ulicach Chrzanowska, 
Podgórna, Podleśna oraz nowe zbiorniki re-
tencyjno-chłonne w ulicy Kościuszki.

W ramach partnerstwa międzygminnego 
w projekcie PTO wykonaliśmy projekty od-
wodnienia (z wykorzystaniem różnych sys-

temów) obejmujące znaczące obszary Mila-
nówka. Zlewnia rowu R-4 z ulicami Królewska, 
Dembowskiej, Wysoka, Wysockiego, Łączna, 
Nowowiejska, Książnicka, Staszica oraz zlew-
nia z ulicami Ludna, Chopina, Moniuszki, Ko-
chanowskiego, Dzierżanowskiego, Asnyka.

Inwestycją objęliśmy także rozbudowę sys-
temu oświetlenia ulicznego o kolejne 54 punk-
ty. Wykonaliśmy również remonty chodników 
na terenie całego Miasta (m.in. przy ulicy 
Chrzanowskiej i Ludnej). Znaczącą inwestycją 
była modernizacja parku miejskiego „Zielony 
Dołek”, w którym powstał m.in. ekologiczny 
plac zabaw, siłownia napowietrzna i street 
workout, a pod koniec listopada stanął tam 
również budynek z toaletą. W ramach Budże-
tu Obywatelskiego na 2016 rok wykonaliśmy 
parking na terenie Klubu Sportowego Milan 
Milanówek na 25 samochodów i na 80 rowe-
rów wyposażony w samoobsługową stację 
naprawczą dla rowerów. Drugim zwycięskim 
projektem w ramach Budżetu Obywatelskiego 
była modernizacja alejek na terenie parku im. 
Michała Lasockiego wraz z montażem ławek 
i koszy na śmieci, ułożeniem kamieni polnych 
oraz instalacją budek lęgowych.

Efekt ekologiczny
Podejmując się realizacji projektu „Moder-

nizacja i rozbudowa systemu infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanó-
wek” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, Miasto zobowiązało się do osią-
gnięcia wskaźnika rezultatu tzw. efektu eko-
logicznego w postaci przyłączenia odpowied-
niej liczby Mieszkańców do kanalizacji. 

Choć mogłoby się wydawać, że możli-
wość korzystania z sieci kanalizacyjnej jest 
wystarczającym powodem do przyłączania 
się kolejnych posesji, okazało się, że wielu 
naszych Mieszkańców nie jest tym zaintere-
sowana. Konsekwencją nie wywiązania się 
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z zadeklarowanych wskaźników, tj. 4197 os./
RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) jest 
zwrot dotacji w wysokości 4955,35 zł za każ-
dą osobę. W celu zrealizowania zagrożonego 
zobowiązania i uniknięcia zwrotu części pozy-
skanej dotacji przygotowaliśmy i wdrożyliśmy 
szereg inicjatyw:

1) Prowadziliśmy kampanię informacyjno-
-edukacyjną polegającą na bezpośrednim in-
formowaniu nieprzyłączonych Mieszkańców 
o obowiązku budowy przyłączy i ewentual-
nych konsekwencjach wynikających z niewy-
wiązania z niego. 

3) Rozpoczęliśmy systematyczne kontrole 
nieprzyłączonych posesji w zakresie zawiera-
nia umów na odbiór nieczystości przez pod-
mioty uprawnione.  Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej kontrolowali posiadanie dokumen-
tów potwierdzających zawieranie umów na 
opróżnianie szamb i dowody na realizację 
tych działań. W przypadku ich braku nakła-
dane były kary pieniężne. Łącznie przeprowa-
dzono 463 kontrole.

4) Zweryfikowaliśmy skuteczność odbioru 
nieczystości na terenie Miasta przez pod-
mioty do tego uprawnione. Wystąpiliśmy do 
sąsiednich oczyszczalni ścieków z wnioskiem 
o informację o ilościach dostarczanych ście-
ków przez przedsiębiorców posiadających 
zezwolenie Burmistrza Miasta Milanówka na 
prowadzenia działalności na terenie Miasta 
w zakresie odbioru nieczystości. Następnie 
porównano te informacje z oświadczeniami 
poszczególnych podmiotów. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości prowadzono 
czynności wyjaśniające.

5) Przygotowaliśmy dla Mieszkańców ko-
rzystną ofertę projektowania i budowy przy-
łączy kanalizacyjnych. Milanowskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
wyszło z inicjatywą obniżenia kosztów i rozło-
żenia płatności na raty, związanych z przyłą-
czeniem poszczególnych posesji po to, by ta 
inwestycja była jak najtańsza.

6) Wynegocjowaliśmy z Instytucją Wdraża-
jącą PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

ostateczną wysokość wskaźnika efektu ekolo-
gicznego z 4653 RLM/os. na 4197 RLM/os.

Wszystkie powyższe działania poskutko-
wały. Odnotowaliśmy znaczący wzrost tempa 
przyłączeń i dzięki temu patrzę z umiarkowa-
nym optymizmem na zbliżający się termin, tj. 
31.12.2016 r., w którym wskaźnik efektu eko-
logicznego ma zostać przedstawiony i udoku-
mentowany.

Jak wygląda zadłużenie miasta?
29 czerwca 2016 roku podpisałam z ban-

kiem PKO BP umowę organizacji, prowadzenia 
i obsługi emisji obligacji. Założono, że nastąpi 
emisja obligacji w łącznej kwocie 8 mln zł, 
w tym w 2016 roku w kwocie 3 mln zł, w 2017 
roku w kwocie 3 mln zł, w 2018 roku w kwo-
cie 2 mln zł, a w latach 2019-2024 nastąpi ich 
wykup. Wiem już, że w bieżącym roku wy-
pracowane oszczędności, wynikające głów-
nie z racjonalnie prowadzonych przetargów, 
umożliwią pobranie obligacji dopiero w 2017 
roku, a więc wykorzystanie na inwestycje 
o 3 mln zł więcej. 

Pomimo, że zaplanowano dług w postaci 
obligacji, łączne zadłużenie gminy będzie się 
zmniejszać, ponieważ w kolejnych latach na-
stąpi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w kwotach wyższych niż emisja ob-
ligacji. Do końca obecnej kadencji przewiduję 
spłaty rat dotychczas zaciągniętych kredytów 
i pożyczek łącznie w wysokości 14,1 mln zł.

Jednocześnie zadłużenie miasta ma-
leje. Na koniec 2014 roku wynosiło  
29 291 194,54 zł, na koniec 2015 roku wy-
nosiło 23 741 352,90 zł, na koniec 2016 roku 
planuję osiągnąć  17 024 274,88 zł. Mając na 
uwadze planowane dochody gminy w bieżą-
cym roku na poziomie 75,9 mln zł zadłużenie 
miasta wyniesie 22,4 % rocznych dochodów.

Gospodarka Nieruchomościami 
i Planowanie Przestrzenne

W zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego wiele trudności, zarówno dla 
urzędników, jak i dla mieszkańców sprawiają 

obowiązujące miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Barierą jest również 
obowiązujące, nieaktualne Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Milanówka przyjęte przez 
Radę Miasta w 1998 r., które obecnie unie-
możliwia zmiany istniejących i opracowywanie 
nowych planów miejscowych spełniających 
kryteria ustawowe, jak i oczekiwania zaintere-
sowanych stron. Opracowanie studium jest na 
etapie powstania koncepcji tego dokumentu, 
a całkowite zakończenie prac zgodnie z harmo-
nogramem, planowane jest na koniec 2017 r. 

Problematyczną kwestią jest również brak 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla ponad 50% powierzchni 
miasta co sprawia, że zabudowa na tych tere-
nach powstaje w oparciu o decyzje o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Jest to narzędzie niedoskonałe z punktu wi-
dzenia możliwości właściwego kształtowania 
ładu przestrzennego. 

Ogromnym problemem są duże zaległości 
w regulowaniu stanu prawnego nieruchomo-
ści pod drogami publicznymi, jak i pozyski-
wania oraz aktualizowania danych o samych 
nieruchomościach w podstawowych ewiden-
cjach i rejestrach: ewidencji gruntów i bu-
dynków oraz księgach wieczystych. Od 2016 
r. podjęliśmy trud przygotowania informacji 
o stanie mienia komunalnego na poziomie 
szczegółowości odpowiadającej pojedynczym 
działkom geodezyjnym.

Uregulowaliśmy sprawę budowy kolektora 
odprowadzającego wody opadowe z terenów 
kolejowych oraz centrum miasta (kolektor 
będzie budowany w 2017-2018 r., w ramach 
modernizacji linii kolejowej nr 447, Warszawa 
Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki). Wprowa-
dzono zarządzenie dostosowujące warunki 
udostępniania nieruchomości gminnych na 
zasadach najmu, dzierżawy lub służebności. 

W toku pracy napotkano na wiele pro-
blemów prawnych, wynikających z zaszłości 
natury formalnej np. w zakresie nadawania 
w przeszłości kategorii dróg publicznych 
drogom niespełniającym warunków tech-
nicznych lub niewydzielonym odpowiednio 
geodezyjnie.

Dzięki zamówieniu usług prawniczych ob-
sługi Urzędu Miasta Milanówka, zabezpie-
czony został interes gminy w obszarze nieru-
chomości i majątku, w tym podjęłam analizy 
w celu rychłego wyeliminowania bezumow-
nego korzystania z nieruchomości gminnych 
oraz pozyskania wybranych nieruchomości 
w trybie zasiedzenia. Procedura jest w toku.

Przekazałam także do Starosty Grodziskie-
go zaległe wnioski o odszkodowanie, udało 
nam się określić również skalę problemu re-
gulowania nieruchomości i wskazanych zo-
stało wstępnie ponad 1100 działek do prze-
prowadzenia procedury nabycia, co wiązało 
się z koniecznością przeszukania archiwów 
i wyselekcjonowania wielu dokumentów do-
wodowych (prace te nadal trwają).

Gminie Milanówek przyszło się zmierzyć 
także z tematem wypłaty odszkodowania za 
nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Okólnej 
w Milanówku, co do której w późniejszym 
okresie stwierdzono nieprawidłowość zasie-
dzenia. Błędnie złożony wniosek w 2009 r. 
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przez Gminę Milanówek oraz wydane na 
tej podstawie postanowienie sądu z 2011 r. 
o przyznaniu nieruchomości, stało się podsta-
wą do późniejszych dwóch spraw sądowych 
w wyniku, których stwierdzono nieprawidło-
wość w zasiedzeniu nieruchomości, a tym 
samym fakt, iż byłym właścicielom przysłu-
guje roszczenie odszkodowawcze. W 2016 r. 
Gmina Milanówek podjęła negocjacje co do 
polubownego rozwiązania sprawy – aktualnie 
sprawa trafiła do sądu przed którym, wszystko 
na to wskazuje, dojedzie do ugody, która kosz-
tować będzie Milanówek 660 000 złotych.

Milanówek Miasto Mieszkańców
W 2016 roku rozpoczęłam projekt Milanó-

wek Miasto Mieszkańców, który ma na celu 
oddać w ręce Mieszkańców wiele kluczowych 
spraw dotyczących naszego Miasta. W ra-
mach projektu przeprowadziliśmy Budżet 
Obywatelski oraz szereg warsztatów i konsul-
tacji m.in. w ramach opracowania Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta oraz aktualizacji 
strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
i Programu Rewitalizacji. Powołana została 
również Rada Seniorów przy Burmistrzu Mia-
sta oraz Rada Programowa ds. Kultury. 

Mieszkańcy coraz liczniej zgłaszają się do 
mnie ze swoimi pomysłami i sami czynnie 
włączają się do różnych działań. Zapropono-
wano utworzenie Społecznej Rady ds. Estety-
ki Miasta, a także zawiązania Komitetu Miast 
Partnerskich. Ostatnio swoją potrzebę zazna-
czyły także prężnie działające Milanowskie 
Mamy i we współpracy z nimi powstały Miej-
sca Przyjazne Maluchom. Silną potrzebę dzia-
łań wykazali także milanowscy rowerzyści, 
dzięki którym Dział Sportu przy Milanowskim 
Centrum Kultury rozpoczął kampanię „Mila-
nówek przyjazny rowerzystom”. Kampania 
skierowana jest do mieszkańców Milanówka 
i ma na celu promocję poruszania się po na-
szym mieście rowerem.

Coraz więcej zadań realizowanych jest 
w zespołach zadaniowych, które dzięki wspól-
nej pracy osób zaangażowanych, mają pomóc 
wypracować lepsze rozwiązania. Do zespołów 
takich można zaliczyć:
n Powoływany cyklicznie Zespół ds. budże-

tu obywatelskiego,
n Zespół ds. realizacji projektu rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego w Milanówku,
n Zespół ds. opracowania i realizacji polity-

ki estetyki Miasta Milanówka,
n Zespół Projektowy ds. współpracy z lo-

kalnymi przedsiębiorcami,
n Zespół ds. przeprowadzenia Kampanii Spo-

łecznej „Milanówek przyjazny rowerzystom”.
Bardzo istotną zmianą jest to, że w większo-

ści powoływanych zespołów są nie tylko przed-
stawiciele Urzędu Miasta i jednostek organiza-
cyjnych, ale przede wszystkim mieszkańcy. 

Współpraca z Organizacjami  
pozarządowymi

Nasze miasto może się poszczycić bardzo 
aktywnym, zróżnicowanym i prężnie działa-
jącym środowiskiem działaczy społecznych. 
Zaproszone przeze mnie do współpracy Or-
ganizacje pozarządowe chętnie włączają się 
w organizację głównych imprez miejskich, ta-
kich jak Otwarte Ogrody, Święto Miasta i Wi-
gilia Miejska, a także same wychodzą z inicja-

tywą organizowania działań prospołecznych. 
W roku 2015 na realizację zadań publicznych 
przez Organizacje z budżetu Miasta Milanów-
ka przekazano łącznie 221 605,00 zł, z czego  
216 605,00 zł w trybie otwartych konkursów 
ofert, a 5 000,00 zł w trybie pozakonkursowym.

Na koniec listopada br. gmina podpisała 
z organizacjami pozarządowymi 36 umów na 
łączną kwotę 281 000,00 zł.

Zdrowie
Ważnymi działaniami są także te dotyczące 

profilaktyki zdrowia. W tym roku wyszliśmy 
z nową ofertą badań profilaktycznych dla 
mieszkańców i wprowadziliśmy profilakty-
kę dla najmłodszych naszych mieszkańców 
przeprowadzając we współpracy z Fundacją 
Ronalda McDonalda badania USG dla dzieci 
od 9 miesiąca do 6 roku życia. Od dwóch lat 
przeprowadzamy akcję markerów przeciw-
nowotworowych. Dla uczniów klas 6 szkół 
podstawowych oferujemy na koniec roku 
szkolnego szkolenia z pierwszej pomocy, tak 
by każdy absolwent milanowskiej szkoły znał 
podstawowe zasady pierwszej pomocy. Do-
datkowo placówki oświatowe wyposażyliśmy 
w defibrylatory. Działania Miasta na rzecz 
profilaktyki zdrowia zostały także docenione 
przez Ogólnopolski Program zwalczania Gry-
py i w tym roku otrzymaliśmy tytuł „Eksperta 
w zakresie profilaktyki grypy”.

Oświata
Wiele wyzwań postawiły nam także pla-

cówki oświatowe. Nowa reforma spowodo-
wała pozostawienie 6-cio latków w przed-
szkolu, ograniczając tym samym liczbę 
wolnych miejsc dla 3-latków. Pomimo na-
potkanych problemów udało się zwiększyć 
liczbę miejsc w przedszkolach publicznych 
poprzez upublicznienie przedszkola niepu-
blicznego KASPEREK. 

Zdecydowałam o ogłoszeniu 2 konkursów 
na dyrektorów milanowskich szkół (Szkoła 
Podstawowa nr 2 i Zespół Szkół Gminnych 
nr 1). W odpowiedzi na moje oczekiwania, 
szkoły angażują się coraz chętniej w liczne 
wydarzenia miejskie, aby uczniowie uczyli się 
życia w społeczeństwie i rozwijali się na wielu 
płaszczyznach, pokazując jednocześnie ak-
tywność szkół większemu gronu. Dzięki temu 
nasi uczniowie byli widoczni na Święcie Mia-

sta, Dniu Sportu, Pikniku Ekologicznym czy 
Wigilii Miejskiej. Biorą udział w takich akcjach 
jak: „Akcja-edukacja”, „Milanówek czyta”, 
„Słowa i słówka dla Milanówka” czy „Oczaruj 
mnie swoim bohaterem literackim”.

Bardzo ważne jest dla mnie promowanie 
zdolnej młodzieży osiągającej wybitne osią-
gnięcia w nauce i w sporcie, za co przyznaję 
stypendia (w tym roku jest już 15 osób).

W placówkach oświatowych w latach  
2015-2016 wykonano szereg inwestycji.

W Przedszkolu nr 1 przy ul. Fiderkiewicza 
wycyklinowano i polakierowano podłogi w sa-
lach zajęć na parterze i w sali gimnastycznej 
poprawiając estetykę pomieszczeń i zwiększa-
jąc higieniczne i bezpieczne warunki pobytu 
dzieci. Zabezpieczono budynek Przedszkola 
przy ul. Fiderkiewicza przed ptakami, co znacz-
nie poprawiło higieniczne warunki pobytu 
dzieci na placu zabaw. Zagospodarowano do-
datkowe miejsce do zabaw dla dzieci w pod-
cieniu budynku przy ul. Fiderkiewicza poprzez 
zabezpieczenie podłoża. Częściowo naprawio-
no ogrodzenie przy ul. Podgórnej. W istotny 
sposób zostało podniesione bezpieczeństwo 
w budynku przy ul. Podgórnej poprzez wy-
konanie zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Wykonano oświetlenie ewakuacyjne i zamon-
towano awaryjny wyłącznik prądu, zabezpie-
czono łatwopalny sufit i wykonano dodat-
kowe schody przeciwpożarowe. Dodatkowo 
w oddziale Przedszkola nr 1 przy ul. Podgórnej 
powstanie ogólnodostępny plac zabaw, który 
będzie służył wychowankom przedszkola oraz 
dzieciom z okolicy. Budynek przedszkola przy 
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ul. Fiderkiewicza okazał się miejscem z dużym 
potencjałem, dlatego odbyły się w nim liczne 
otwarte imprezy, takie jak Harmider – Dzień 
Dziecka, Targi – Dzień Kobiet, Konkurs „Słowa 
i słówka dla Milanówka”, Święto Przedszkola, 
Projekt „Milanówek czyta”. 

Nowe kierownictwo pojawiło się w Zespole 
Szkół Gminnych Nr 1. Zmiana ta wynikała ze 
wspomnianego konkursu na stanowisko Dy-
rektora tej jednostki i braku rekomendacji ko-
misji konkursowej do zatrudnienia Pani Edyty 
Sawickiej-Domasiewicz. W tym roku została 
przeprowadzona w szkole kontrola, która wy-
kazała wiele nieprawidłowości. 

W powyższej szkole wykonano prace re-
montowo-malarskie na korytarzu dolnym, 
w szatni oraz przy wejściu do budynku. Zdjęto 
elewację z budynku od ulicy Szkolnej oraz wy-
konano elewację na budynku hali sportowej. 
Naprawiono dach nad salami zajmowanymi 
przez przedszkole oraz naprawiony został piec 
gazowy i ścianka wspinaczkowa.

W Szkole Podstawowej nr 2 w drodze kon-
kursu Dyrektorem pozostała tam Marianna 
Frej. Szkoła w poprzednim roku szkolnym ob-
chodziła 80-lecie istnienia. Wydarzenia jubile-
uszowe stanowiły element życia kulturalnego 
Miasta. W szkole podjęto także następujące 
inwestycje: wymieniono drzwi zewnętrzne 
do świetlicy, wyremontowano i pomalowa-
no 6 sal lekcyjnych oraz korytarze szkolne, 
a także wymieniono w nich oświetlenie. Wy-
remontowano dach na niskim budynku szko-
ły. Wycyklinowano i pomalowano podłogi 
w 2 salach lekcyjnych i korytarzach szkolnych. 
Wykonano ściankę działową w Bibliotece oraz 
osłonki na grzejniki w sali gimnastycznej. Do-
datkowo wykonano remont tarasu przy świe-
tlicy, remont pomieszczeń administracyjnych 
oraz izolację pionową części ścian piwnicz-
nych w budynku szkoły.

W Zespole Szkół Gminnych nr 3 wykonano 
kapitalny remont z wymianą instalacji wodnej 
toalety chłopców na parterze budynku szko-
ły. Wymieniono parkiet w sali gimnastycznej. 
Wymieniona została podłoga oraz wykonano 
prace malarskie w sali nr 23 /po przedszkolu/. 
Pomalowany został korytarz w hali sportowej 
i korytarz na parterze budynku. Wykonano 
odwodnienie przy hali sportowej. Zbudowany 
został nowy plac zabaw. Wymieniono rynny 
i rury spustowe. Wykonane zostały także ob-
róbki blacharskie na budynku i hali sportowej. 
Powstało nowe ogrodzenie terenu szkoły oraz 

pomalowano korytarz na I piętrze, wymienio-
no podłogi w trzech salach językowych i w bi-
bliotece. Pomalowano bibliotekę, lamperie 
stołówki, wejście do szkoły, szatnie w hali 
sportowej. Powstał także projekt wizualizacji 
,,Miasteczka Ruchu”. 

Milanowskie Centrum Kultury
Zmiany nastąpiły również na stanowiskach 

kierowników jednostek organizacyjnych. 
Pierwsza wymuszona zmiana nastąpiła wio-
sną 2015 r., kiedy to w związku z długotrwa-
łą nieobecnością Dyrektora Milanowskiego 
Centrum Kultury zmuszona byłam utworzyć 
stanowisko Zastępcy Dyrektora MCK. Obec-
nie Pani Elżbieta Abramczuk-Kalinowska 
wspólnie z Panią Anetą Majak tworzą zespół 
doskonale organizujący kulturę w Mieście. 

W ciągu ostatnich dwóch lat MCK wprowadził 
w życie szereg programów i projektów oraz za-
inicjował nowe formy uczestnictwa w kulturze:

Imprezy plenerowe w przestrzeni miejskiej 
współorganizowane przez jednostki miasta, 
milanowskich przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, artystów i społeczników, są to:
n Święto Miasta (ok. 3500 osób migracyj-

nie w 2015, ok. 3500 w 2016 r.),
n Wigilia Miejska – „Świąteczna Warszaw-

ska” (ok. 3500 w 2015 r. migracyjnie),
n cykl koncertów Letniej Filharmonii 

(ok. 2000 osób podczas 8 koncertów),
n zabawy i animacje na Zielonym Dołku, 

lato na terenie rekreacyjnym przy basenie 
miejskim

Dużym sukcesem okazała się zorganizo-
wana w tym miejscu impreza historyczna 
z udziałem powstańca warszawskiego śp. 
Henryka Kończykowskiego. Impreza pod 
hasłem „Zośkowiec” zgromadziła kilkaset 
mieszkańców.

Warto też wspomnieć, że Milanowskie 
Centrum Kultury powołało Milanowską Or-
kiestrę Dętą, dodatkowo zarządza miejskim 
obiektem sportowym – „Orlik”, w marcu 2016 
roku ruszyło Centrum Informacji Turystycznej, 
w którym odbywa się wiele akcji turystycz-
nych i kulturalnych. MCK powołało do życia 
Młodzieżową Radę Programową i rozpoczęło 
cykl wspomnianych już wcześniej warsztatów 
w milanowskich szkołach pod hasłem „Akcja 
– Edukacja” oraz uruchomiło projekt dedyko-
wany młodym mieszkańcom Milanówka pod 
hasłem „Mini – Granty” na realizacje projek-
tów w 2017 roku.

Przez minione dwa lata MCK zorganizowa-
ło około 230 imprez i akcji dla mieszkańców 
miasta Milanówka. Mimo trudności lokalo-
wych (Powiatowy Inspektor Nadzoru budow-
lanego zamknął dotychczasową siedzibę Mi-
lanowskiego Centrum Kultury) realizowane 
są zadania statutowe w przestrzeni miejskiej, 
placówkach oświatowych, jednostkach mia-
sta oraz w kooperacji z przedsiębiorcami. Zła 
sytuacja lokalowa MCK wyzwoliła nowe ini-
cjatywy i pomysły na realizację działań w ob-
szarze kultury. 

Milanowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodo-
ciągów i Kanalizacji (MPWiK) ostatnie dwa 
lata także były bardzo pracowite. Taryfy na za-
opatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 
nie zostały podwyższone i utrzymują się na 
stabilnym poziomie, co jest sukcesem, bo gmi-
ny ościenne w tym samym okresie podniosły 
cenę o ok. 5 %. Wprowadzono kompleksową 
budowę przyłączy wodociągowych i kanaliza-
cyjnych (od projektu do wykonania). Dzięki 
temu w 2015 roku wykonano 36 przyłączy 
kanalizacyjnych o łącznej długości 376 m, na-
tomiast w 2016 roku MPWiK wykona 73 przy-
kanalików o łącznej długości 1785 m. 

Uzyskaliśmy indywidualną interpretację 
z Ministerstwa Finansów odnośnie stawki po-
datku Vat, które umożliwiło MPWiK obniżenie 
jego wysokości z 23% do 8% dla Mieszkańców, 
którym spółka buduje przykanaliki i przyłącza 
wodociągowe oraz w dużej części na świad-
czone usługi dla Mieszkańców Milanówka. 

W latach 2015 i 2016 Urząd wraz z MPWIK 
Sp. z o.o. wspólnie prowadzili działania umoż-
liwiające ujawnienie i likwidację połączeń sie-
ci deszczowej z siecią sanitarną. 

Dzięki pożyczce z WFOŚIGW w Warszawie 
został zakupiony specjalistyczny samochód 
SUPER 2000, który umożliwia czyszczenie 
66 km kanalizacji sanitarnej i przykanalików, 
a także 11 przepompowni ścieków. Dzięki 
jego wielozadaniowej funkcji MPWiK spraw-
niej usuwa awarię. 

W okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 
29.11.2016 zmniejszono zadłużenie wobec 
ZWiK o kwotę 487 448,25 zł. 

W 2015 roku MPWiK stworzyło wspólnie 
z Urzędem program dotyczący idei edukacji 
ekologicznej poprzez propagowanie działań 
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podnoszących świadomość ekologiczną spo-
łeczeństwa. Przygotowaliśmy i zrealizowa-
liśmy projekt edukacyjny „Opowieści kropli 
wody”. W 2016 MPWiK zainicjowało cykliczną 
współpracę z placówkami szkolnymi i przed-
szkolnymi z Gminy w zakresie edukacji pro-
ekologicznej dzieci i młodzieży w kierunku 
ochrony zasobów wodnych, organizując Wod-
ny Piknik Ekologiczny oraz wydarzenia mu to-
warzyszące (konkurs fotograficzny).

Miejska Biblioteka Publiczna
Nowością było także aktywne włączenie się 

w działania kulturalne Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, na czele której stanęła nowa Pani Dy-
rektor Ewelina Pawłowska. Od początku roku 
Biblioteka przestała być jedynie wypożyczalnią 
książek. Otworzyła się także na ludzi i na nowe 
technologie. Zbiegło się to z „rozwinięciem 
skrzydeł” przez Lokalne Centrum Kompeten-
cji, prowadzone przez Katarzynę Czajkowską. 

W stałej ofercie znalazło się głośne czytanie 
dla dzieci, klub gier planszowych, spotkania 
seniorów, dyskusyjny klub książki, kursy z no-
wych technologii. Biblioteka organizuje rów-
nież imprezy tematyczne dla dzieci i dorosłych. 
W obecnym roku zostały zorganizowane: Noc 
Bibliotek, Rajd rowerowy – Odjazdowy Biblio-
tekarz, Święto Dyni, Dzień Pluszowego Misia 
i Mikołajki. Istotnymi wydarzeniami w bibliote-
ce wpływającymi pozytywnie na jej wizerunek 
są spotkania autorskie, na których w ciągu roku 
gościliśmy dwanaście znanych osób związanych 
z literaturą, filmem i kulturą m.in. Krystynę Jan-
dę, Katarzynę Bosacką i Krystynę Czubównę. 
Razem z Przedszkolem Nr 1 Biblioteka realizuje 
dwa długofalowe projekty: „Słowa i Słówka dla 
Milanówka” oraz „Milanówek czyta”. 

W 2016 roku biblioteka została wyremon-
towana. Został odnowiony Oddział dla dzieci 
i Wypożyczalnia dla Dorosłych. Zmiany nie-
wątpliwie przyciągają użytkowników, gdyż 
w latach 2015-2016 nastąpił wzrost zainte-
resowania Biblioteką. Na koniec 2014 roku 
w Bibliotece było 1748 czytelników obecnie 
jest 2000 zapisanych osób. Ofertę Biblioteki 
wzbogaca także Lokalne Centrum Kompeten-
cji (LCK), które w ramach Projektu Mazowsza-
nie rozpoczęło swoją działalność od paździer-
nika 2015 roku. 

Lokalne Centrum Kompetencji od momen-
tu utworzenia do 14 listopada 2016 roku 
odwiedziło 2584 i odbyły się 162 różnego ro-
dzaju spotkania, warsztaty z wykorzystaniem 
technologii 3D, zajęcia edukacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa w sieci, w drodze do szkoły, 
zdrowego odżywiania się, nauki rysowania, 
zachowania się w stosunku do zwierząt, za-
jęcia z kodowania w języku Scratch i robotów 
Finch, aktywizacja osób starszych – kursy 
komputerowe i spotkania dla Seniorów, spo-
tkania warsztatowe i edukacyjne z indywidu-
alnymi  mieszkańcami. Od listopada br. LCK 
ma także dodatkowe zadanie, którym jest 
stworzenie korzystnych warunków do rozwo-
ju lokalnej przedsiębiorczości, aby Milanówek 
stał się bardziej przyjazny przedsiębiorcom. 

Bezpieczeństwo
Zwiększona liczba działań w mieście wyma-

ga zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego 

bezpieczeństwa. W związku ze zmianami go-
dzin pracy Komisariatu Policji w Milanówku, 
jednostką, która dba o bezpieczeństwo mila-
nowian pozostaje Straż Miejska. Na poprawę 
bezpieczeństwa i zapewnienie porządku na 
ulicach znacząco wpływa monitoring miejski. 
W  sierpniu 2015 roku w siedzibie Straży Miej-
skiej zostało otwarte Centrum Monitorowania 
Miasta. Od sierpnia 2015 roku na system mo-
nitoringu składa się już 56 kamer cyfrowych 
w tym trzy z czterema obiektywami, co łącz-
nie daje 65 okien poglądowych w cyfrowej ja-
kości obrazu. Obraz z monitoringu obserwują 
specjalnie przeszkoleni do tego pracownicy, 
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej kontynuują 
szeroko rozumianą działalność profilaktycz-
ną. Programy edukacyjne realizowane przez 
strażników są adresowane głównie do dzieci 
i młodzieży szkolnej, ale w 2016 r. rozszerzo-
no działalność profilaktyczną również o zaję-
cia dla dorosłych mieszkańców Milanówka. 
Funkcjonariusze SM przygotowali zestaw po-
rad adresowanych do seniorów, opracowali 
wskazówki, które pozwolą na uniknięcie lub 
przynajmniej ograniczenie najbardziej niebez-
piecznych zagrożeń. W marcu br. odbyły się 
bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet, 
na których Panie uczyły się jak reagować w sy-
tuacjach zagrożenia i nie dać się skrzywdzić 
napastnikowi. 

W 2016 roku funkcjonariusze wzmocnili 
kontrole spalania odpadów w piecach grzew-
czych. Od stycznia 2015 roku do listopada 
2016 roku Straż Miejska wykonała 102  kon-
trole pieców grzewczych. Pobrano 5 próbek 
popiołu do badań (w 3 próbkach stwierdzo-
no obecność substancji wskazujących na fakt 
współspalania odpadów w piecu, w związku 
z czym zostaną wyciągnięte konsekwencje 
przewidziane w ustawie), udzielono 10 po-
uczeń i nałożono 1 mandat karny w wysokości 
500 zł. W pozostałych przypadkach nie stwier-
dzono nieprawidłowości.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej

Zmiany zaszły także na stanowisku Dyrek-
tora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej. W przypadku tej zmiany, tak jak 

w przypadku Zastępcy Burmistrza i Sekreta-
rza, okazało się, że warto inwestować i pro-
mować dobrych pracowników. Pani Joanna 
Pałuba, której powierzyłam kierowanie Za-
kładem doskonale radzi sobie z wyzwaniem 
jakim jest uporządkowanie wieloletniego 
chaosu panującego w zarządzaniu zasobami 
mieszkaniowymi Milanówka. 

Trzeba było zacząć od podstaw, czyli upo-
rządkować zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy Milanówek (w tym lokale komu-
nalne i lokale socjalne). W tym celu w lutym 
2015 r. została przyjęta Uchwała, która ja-
sno określa kryteria wyboru osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy 
najmu, tryb zawarcia umowy oraz warunki, 
które powinni spełniać wnioskodawcy. Bar-
dzo istotnym elementem było powołanie po 
raz pierwszy w Milanówku Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. Do 14 listopada 2016  r. zosta-
ło rozpatrzonych 113 wniosków. 

Mieszkaniowy zasób gminy Milanówek 
tworzy 227 lokali mieszkalnych. Zasób ten 
niestety nie pozwala w pełni na zabezpiecze-
nie potrzeb lokalowych gminy. Aktualnie na 
liście osób oczekujących na lokale komunal-
ne lub socjalne są łącznie 74 rodziny, w tym 
7 rodzin oczekuje na lokal socjalny przyznany 
wyrokiem sądu.

Czynnikami, które w istotny sposób wpły-
wają na stan techniczny budynków są między 
innymi: wiek budynku, technologia budowy, 
sposób użytkowania przez mieszkańców, jak 
również wykonane remonty

***
W powyższym sprawozdaniu ujęłam tyl-

ko część problemów i zmian zachodzących 
w mieście. Zmiany te mają na celu popra-
wę jakości i dostępności instytucji dla dobra 
wszystkich Mieszkańców. Dziękując Państwu 
za dotychczasową współpracę liczę na dalszą 
aktywność, ponieważ wiem, że wciąż czekają 
na mnie jako burmistrza Milanówka nowe wy-
zwania i zadania, o których będę na bieżąco 
Państwa informować.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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WSPARCIE POCHODZĄCE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1 Polsko-norweska wymiana 
dobrych praktyk 64 200,00 zł 50 000,00 zł

Organizacja wymiany polsko-norweskiej dot. wymiany 
wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania OZE. 
Opracowanie koncepcji budowy obiektów w technologii 
zero-emisyjnej.

Norweski Mecha-
nizm Finansowy 

2009-2014

2 Przebudowa odcinka rowu Grudow-
skiego na terenie Gminy Milanówek 70 110,00 zł 33 565,00 zł Przebudowa rowu od ul. Próżnej do ul. Szkolnej oraz 

przepustów i wylotu kanalizacyjnego. WFOŚiGW

3
Usuwanie i unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest z terenu 
miasta Milanówek

25 244,59 zł 21 457,00 zł
Utylizacja 50,294 ton odpadów azbestowych z nieru-
chomości położonych na terenie miasta. WFOŚiGW

4 EKO-TEATR 2016 16 840,65 zł 15 000,00 zł
Organizacja przeglądu teatrzyków dziecięcych o te-
matyce ekologicznej. Dotacja przeznaczona na zakup 
nagród dla uczestników konkursu, zwycięskich drużyn 
oraz ich placówek.

WFOŚiGW

5
Usuwanie i unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest z terenu 
miasta Milanówek

7 284,90 zł 6 191,00 zł
Demontaż, odbiór i utylizacja 15,424 ton wyrobów za-
wierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych 
na terenie miasta. WFOŚiGW

6 EKO-TEATR 2015 8 630,79 zł 7 683,00 zł
Organizacja konkursu dla dzieci w kategorii szkolno – 
przedszkolnej w formie przeglądu teatralnego. Z dotacji 
kupiono nagrody dla zwycięskich drużyn, ich placówek 
oświatowych oraz pozostałych uczestników konkursu.

WFOŚiGW

7
Nasadzenia uzupełniające alei 
oraz skwerów na terenie Gminy 
Milanówek

49 140,00 zł 44 126,00 zł
Nasadzenie 130 drzew w wyznaczonych alejach i na 
skwerach na terenie Miasta Milanówka wraz z zaku-
pem materiału roślinnego.

WFOŚiGW

8 Rewaloryzacja terenów zielonych 
na terenie Gminy Milanówek 16 200,00 zł 14 480,00 zł

Rewaloryzacja ok. 2500 m2 istnieją 
cych terenów zielonych wokół Zespołu Szkół Gminnych 
nr 3 oraz Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza poprzez na-
sadzenie roślin wieloletnich.

WFOŚiGW

9 Program edukacyjny Opowieści 
Kropli Wody 43 900,00 zł 29 340,00 zł

Opracowanie oraz druk materiałów dydaktycznych 
(broszury, puzzli tematycznych, plansz i roll-upów) 
niezbędnych do przeprowadzenia 50 godz. zajęć w  
klasach 1-6 trzech milanowskich szkół podstawo-
wych.

WFOŚiGW

10 Stop NIE-MOCY wobec przemocy 54 600,00 zł 37 000,00 zł
Organizacja całodziennego pikniku, programu eduka-
cyjno – profilaktycznego dla młodzieży promującego 
modę na życie wolne od przemocy oraz konsultacji 
psychologicznych dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

11
Wsparcie budownictwa socjalnego 
ze środków Funduszu Dopłat na 
tworzenie lokali socjalnych

284 753,44 zł 120 199,69 zł
Remont 4 lokali komunalnych z przystosowaniem na 
lokale socjalne oraz przebudowa lokalu usługowego w 
celu utworzenia lokalu komunalnego w budynkach przy 
ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego

12
Termomodernizacja budynku 
przedszkola przy ul. Warszawskiej 
18A w Milanówku

994 934,16 zł 529 897,30 zł
Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnym 
i uzupełniających z wykorzystaniem OZE w celu do-
stosowania budynku do użytkowania.

Regionalny Program 
Operacyjny Woje-
wództwa Mazowiec-
kiego 2014-2020

13 Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF

 Projekt realizowany w partnerstwie mający na celu 
wsparcie działań doradczo-edukacyjnych dla uczniów 
szkół gimnazjalnych,  uzyskanie i podnoszenie kwali-
fikacji doradców edukacyjno-zawodowych, tworzenie 
Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, udział na-
uczycieli oraz uczniów kursach, szkolenie rad peda-
gogicznych w zakresie korelacji kształcenia ogólnego
i doradztwa edukacyjno- zawodowego, stworze-
nie aplikacji mobilnej. Kwota projektu wynosi 2 381 
103,75 zł, w tym dotacja w wysokości 2 127 173,75 zł 
przypadająca na 11 partnerów.

Regionalny Program 
Operacyjny Woje-
wództwa Mazowiec-
kiego 2014-2020

14 Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych  
w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Projekt realizowany w partnerstwie, lider: Związek 
Miast Polskich Elektronizacja procesu świadczenia 
usług; doskonalenie kompetencji kadr JST; wdrażanie 
rozwiązań zarządczych oraz poprawiających jakość 
obsługi klienta, wsparcie JST w zakresie opracowa-
nia planów wykorzystania zasobu nieruchomości. 
Kwota projektu wynosi 2 797 375,00 zł, w tym dota-
cja w wysokości 2 357 627,65 zł przypadająca na 10 
partnerów.

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

15 Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa  
Informacyjnego "M@zowszanie”

Utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej wyposażonego w kompu-
tery z oprogramowaniem, osprzęt sieciowy, aparat 
fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne.

 Regionalny Program
Operacyjny Woje-
wództwa Mazowiec-
kiego 2007-2013

Wykaz pozyskanych funduszy zewnętrznych 2015-2016 
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XXVI sesja VII kadencji Rady Miasta 
Milanówka – 17 listopada 2016 r.

Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
 Nr 211/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyso-
kości stawek podatku od środków transporto-
wych na rok 2017, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 10-za, 1-wstrzymujący, 4- niegłosujące;
 Nr 212/XXVI/16 Rady Miasta Milanów-
ka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia 
inkasenta oraz stawek opłaty targowej, za-
sad ustalania i poboru, terminów płatności, 
zarządzania poboru w drodze inkasa, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-wstrzy-
mujące, 2- niegłosujące;
 Nr 213/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu określającego tryb udziela-
nia i rozliczania dotacji dla publicznych i nie-
publicznych jednostek oświatowych oraz 
zakres i tryb kontroli prawidłowości ich po-
bierania i wykorzystania, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 12-za, 3- niegłosujące;
 Nr 214/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie Progra-
mu współpracy Miasta Milanówka z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, 
poz. 239 ze zm.), na rok 2017, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 12-za, 1-wstrzymują-
cy, 2- niegłosujące;
 Nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Miasta Milanówka, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-wstrzymują-
ce, 2- niegłosujące;
 Nr 216/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 
1-wstrzymujący, 2- niegłosujące;
 Nr 217/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwa-
ły w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

Urząd Miasta Milanówka informuje, że od 
połowy listopada br. nie są wydawane 

wypisy i wyrysy oraz informacje z miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Wiatraczna-1” w Milanówku, położo-
nego między ulica Miłą, Wiatraczną, Wierzbo-
wą, Szkolną i rowem Grudowskim (uchwała 
Rady Miasta Milanówka Nr 566/VII/03 z dnia 
17.06.2003 r., skorygowana uchwałą Nr 
94/X/03 z dnia 28.X.2003 r., opublikowany-
mi w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 298, poz. 36531 
i 36532 z dnia 26.11.2003 r.). 

Zaistniała sytuacja spowodowana jest 
ujawnieniem przez pracowników Urzędu 
rozbieżności pomiędzy dokumentami źró-
dłowymi (będącymi w posiadaniu Urzędu), 
z dokumentami opublikowanymi w dzienniku 
urzędowym, jak również będącymi w posia-
daniu Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego (który po podjęciu uchwały prowadzi 
kontrolę w zakresie poprawności formalno-
-prawnej). Dokumentacja dotyczy lat 2002 
– 2003. Przyczyna różnic jest nieznana. 

Powyższe nieprawidłowości stwierdzono 
w związku wpływem do Urzędu Miasta pisma 

mieszkańca wnoszącego o wyjaśnienie zaob-
serwowanych różnic w planie miejscowym. 

Odkrycie istnienia w obiegu prawnym róż-
nych wersji tego samego planu miejscowego, 
który jest aktem prawa miejscowego, zaini-
cjowało wystąpienie do Wydziału Prawnego 
Wojewody Mazowieckiego, jak również do 
Prokuratury Rejonowej o wyjaśnienie spra-
wy zgodnie z przysługującymi tym organom 
kompetencjami. Do czasu wyjaśnienia spra-
wy przez powyżej wskazane Organy, nie będą 
wydawane wypisy i wyrysy oraz informacje 
z planu miejscowego terenu „Wiatraczna-1”. 

Jednocześnie informuję, że brak dostę-
pu w Biuletynie Informacji Publicznej do 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu naszego miasta 
w ostatnim czasie spowodowany był weryfi-
kacją przez pracowników wszystkich obowią-
zujących planów miejscowych, pod kątem 
możliwości istnienia rozbieżności, tak jak 
w przypadku planu „Wiatraczna-1”.

Za zaistniałą sytuację i utrudnienia prze-
praszamy. 

Kierownik Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego

opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych położonych na te-
renie Gminy Milanówek, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 13-za, 2- niegłosujące;
 Nr 218/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na dzierżawę części nieruchomo-
ści przy ul. Warszawskiej, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 12-za, 3- niegłosujące;
 Nr 219/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie roz-
patrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka, którą radni uznali za bezzasadną 
w głosowaniu 8-za, 3-przeciw, 3-wstrzymu-
jące, 1- niegłosujący;
 Nr 220/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie roz-
patrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mi-

lanówka, którą radni uznali za bezzasadną 
w głosowaniu 8-za, 3-przeciw, 3-wstrzymu-
jące, 1- niegłosujący;
 Nr 221/XXVI/16 Rady Miasta Milanów-
ka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Milanówka oraz Prezesa Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mi-
lanówku, którą radni uznali za bezzasadną 
w głosowaniu 9-za, 2-przeciw 2-wstrzymu-
jące, 1-niegłosujący.

Wszelkie pisemne opracowania dotyczą-
ce Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta 
Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budy-
nek „B” – tel. 758 34 21, faks 758 35 15. 
Treści uchwał dostępne są na stronie  
bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

Szanowni Mieszkańcy!

Anna Fabisiak
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Za osiągnięcia edukacyjne stypen-
dia otrzymali: 

Nina Herer – tegoroczna absolwentka 
Gimnazjum Społecznego w Milanówku, któ-
re ukończyła ze średnią 5,35. W roku szkol-
nym 2015/2016 została Laureatką Konkursu 
Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum 
organizowanego przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty.

Michał Duchniewicz – tegoroczny absol-
went Gimnazjum Społecznego w Milanówku, 
które ukończył ze średnią 5,50. Dwukrotny 
laureat konkursów organizowanych przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku 
szkolnym 2014/2015 z Biologii, a w roku 
szkolnym 2015/2016 z Chemii. Ponadto uzy-
skał także w bieżącym roku tytuł Finalisty 
w konkursie Matematycznym.

Julia Skarbek – tegoroczna absolwentka 
Gimnazjum Społecznego w Milanówku, któ-
re ukończyła ze średnią 5,50. W roku szkol-
nym 2015/2016 została Finalistką Konkursu 
Matematycznego dla uczniów gimnazjum 
organizowanego przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty.

Wnioski o stypendium Burmistrza Miasta 
Milanówka dla powyższych stypendystów 
złożyła Pani Urszula Kiełczewska Dyrektor 
Gimnazjum Społecznego MTE  

Jakub Mizera – absolwent V LO im. Księ-
cia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, 
tegoroczny Finalista Olimpiady Chemicznej. 
Od 2015 roku bierze udział w projekcie ba-
dawczym w ramach programu „Uniwersytet 
i Politechnika dla Młodego Chemika” organi-
zowanym przez Krajowy Naukowy Ośrodek 
Wiodący. Obecnie student Wydziału Che-
micznego Politechniki Warszawskiej.

Jakub osobiście wnioskował o stypendium, 
które planuje przeznaczyć na dofinansowa-
nie zakupu nowego komputera oraz specja-
listycznego oprogramowania stanowiącego 
obecnie podstawowe narzędzie pracy każde-
go naukowca. Stypendium dofinansuje także 
wyjazdy na konferencje naukowe.

Bartłomiej Karasek – absolwent LO 
w Grodzisku Mazowieckim, w roku szkolnym 
2015/2016 brał udział w XXIII Olimpiadzie 
Informatycznej organizowanej przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej i Fundację 
Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny 
Olimpiady Informatycznej uzyskując tytuł 
Laureata i 1 miejsce. Ponadto, brał udział 
w 23-ciej Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie 
z Informatyki, gdzie uzyskał brązowy medal.

Wniosek o stypendium Burmistrza Miasta 
Milanówka  złożył Pan Cezary Skalski Dyrek-
tor ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 
Stypendia za wybitne osiągnięcia 
sportowe:

Justyna Kasperuk –tegoroczna podwój-
na Mistrzyni Polski Juniorów 17-18 lat w pły-

waniu na dystansie 50 i 100 metrów stylem 
dowolnym powołana w skład Kadry Narodo-
wej Juniorek .

Justyna osobiście wnioskowała o stypen-
dium, które planuje przeznaczyć na dojazdy 
na treningi do Warszawy, opłaty składek 
oraz na zakup sprzętu sportowego. 

Zuzanna Haber – jest członkiem Kadry 
Narodowej na rok 2016 w kategorii Juniorów 
w dyscyplinie Ujeżdżanie. Złota medalistka 
tegorocznych Mistrzostw Polski, Wicemi-
strzyni Polski w Halowym Pucharze Polski, 
reprezentantka Polski podczas Mistrzostw 
Europy Juniorów. Ponadto zwyciężczyni licz-
nych zawodów ogólnopolskich. 

Wniosek o stypendium za wybitne osią-
gnięcia sportowe wpłynął od Pani Dominiki 
Kraśko-Białek reprezentującej Klub Sportowy 
Centurion.

 Sylwester Trębiński – powołany do 
Kadry Narodowej potrójny medalista  Mi-
strzostw Polski Taekwon-do w różnych ka-
tegoriach. Zdobył także dwa  złote i jeden 
brązowy medal w Pucharze Polski w różnych 
konkurencjach Taekwon-do.

Wniosek o stypendium za wybitne osią-
gnięcia sportowe wpłynął od Pana Grzegorza 
Wyszomierskiego Prezesa Warszawskiego 
Klubu Taekwondo.

Joanna Hajduk – pięciokrotna brązowa 
medalistka w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Juniorów oraz srebrna medalistka 
w biegu drużynowym. Była powołana w sezo-
nie 2015/2016 do Kadry Juniorek, reprezen-
towała Polskę w Mistrzostwach Europy Dzieci. 

Klaudia Szymańska –  powołana do Kadry 
Narodowej Juniorów w łyżwiarstwie szybkim, 
srebrna medalistka w biegu drużynowym na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Michał Kopacz – Srebrny medalista 
w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci w Łyż-
wiarstwie Szybkim, reprezentant Polski 
w Mistrzostwach Europy w Holandii. Zajął 

II miejsce w klasyfikacji generalnej w sezonie 
2015/2016 w swojej grupie wiekowej.

Igor Masalski – trzykrotny złoty me-
dalista w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci 
w Łyżwiarstwie Szybkim, zajął VI miejsce 
w Mistrzostwach Europy w Holandii oraz 
I miejsce w klasyfikacji generalnej w sezonie 
2015/2016 w swojej grupie wiekowej.

Urszula Chryciuk – powołana do Kadry 
Narodowej Juniorów w łyżwiarstwie szyb-
kim, dwukrotna brązowa medalistka w Ogól-
nopolskich Zawodach Dzieci w Łyżwiarstwie 
Szybkim.

 Alicja Faderewska – powołana do Ka-
dry Narodowej Juniorów w łyżwiarstwie 
szybkim, złota i brązowa medalistka w Ogól-
nopolskich Zawodach Dzieci w Łyżwiarstwie 
Szybkim. W klasyfikacji generalnej 14 lat 
uplasowała się na III miejscu w Polsce.

Maciej Kwiecień – srebrny medalista 
w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci w Łyż-
wiarstwie Szybkim. W klasyfikacji generalnej 
uplasował się na V miejscu w Polsce.

Wnioski o stypendium dla powyższych za-
wodników wpłynęły od Pana Krzysztofa Filipia-
ka – Prezesa UKS 3 Milanówek oraz trenerów 
Pani Joanny Staszkiewicz oraz Artura Parchana.
Nagroda za wysokie wyniki sportowe:

Barbara Burlewicz – zawodniczka sekcji 
lekkoatletycznej klubu sportowego MTE Mi-
lanówek. W sezonie letnim awansowała do 
Ogólnopolskiego Finału „Czwartków lekko-
atletycznych” oraz Ogólnopolskich Zawodów 
Wieloboju Nestle Cup gdzie zajęła 6 miejsca. 
Zawody te są zawodami rangi Mistrzostw 
Polski dla tej kategorii grupy wiekowej. Aktu-
alnie Basia posiada 4 klasę sportową w skoku 
wzwyż i 5 w biegu na 100 m. 

Wniosek o nagrodę Burmistrza Miasta 
Milanówka za wybitne osiągnięcia sportowe 
złożył Pan Dariusz Kozak – Prezes MTE.

Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano

17 listopada 2016 roku podczas XXVI Sesja Rady Miasta Milanówka Burmistrz Miasta Milanówka 
wraz z Przewodniczącą Rady Miasta i Kierownikiem Referatu Oświaty wręczyli milanowskim uczniom 
stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

Stypendia za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne i sportowe
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Gdy w mieszkaniu  
pojawia się „zły zapach” 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w celu 
zapewnienia najwyższych standardów oraz 
prawidłowej realizacji zadań związanych 
ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz 
zbiorowym odprowadzaniem ścieków musi 
dokonywać koniecznych działań eksploata-
cyjnych. Takim działaniem jest okresowe 
czyszczenie kanałów. Czyszczenie eksploata-
cyjne sieci kanalizacyjnej odbywa się wodą 
wodociągową i wodą odzyskaną ze ścieków 
sanitarnych, bez użycia środków niebez-
piecznych dla zdrowia i życia.

Mając na uwadze powyższe działanie, przy-
pominamy Mieszkańcom, że podstawowym 
zabezpieczeniem kanalizacji wewnętrznej 
jest zamontowanie urządzeń przeciwzalewo-
wych. Tylko takie urządzenie skutecznie chro-
ni przed ewentualnymi następstwami zmiany 
ciśnienia w sieci kanalizacyjnej, spowodo-
wanego np. czynnościami eksploatacyjnymi. 
Taki wymóg stawia także Polska Norma, która 
określa warunki budowy przyłącza kanaliza-
cyjnego. Za zamontowanie takiego urządze-
nia odpowiada osoba odprowadzająca ścieki, 
gdyż należy ono do systemu kanalizacji we-
wnętrznej właściciela nieruchomości.

W przypadku przedostawania się złowon-
nych zapachów do pomieszczeń, zalecamy 
dokonanie przeglądu własnej instalacji oraz 
montażu ww. urządzenia zabezpieczającego.
Przedostawanie się do pomieszczeń złowon-
nych zapachów następuje najczęściej, gdy:
n występuje brak lub niesprawne działanie 
odpowietrzenia kanalizacji wewnętrznej (np. 
brak wywiewki lub zbyt mała jej średnica, 
zmniejszenie przekroju przez gniazdujące pta-
ki, brak zaworów napowietrzających itp.);
n mają miejsce niewielkie rozszczelnienia ka-
nalizacji wewnętrznej, pozwalające na wydo-
stawanie się odoru (np. brak na połączeniach 
uszczelek czy ich zużycie, niewłaściwe wyko-
nanie połączeń sanitarnych itd.).
Nieodpowiedni sposób wentylowania kana-
lizacji wewnętrznej, a w szczególności brak 
odpowiednich wywiewek z pionów kanaliza-
cyjnych wyprowadzonych ponad dach może 
być przyczyną:
n złej pracy instalacji kanalizacji wewnętrznej 
budynku,
n przedostawania się odorów z kanalizacji do 
pomieszczeń domowych,
n cofnięcia się ścieków zalegających w sy-
fonach (zachlapanie pomieszczeń ścieka-

mi) podczas udrażniania czy prowadzenia 
podstawowych czynności eksploatacyjnych, 
polegających na czyszczeniu przewodów ka-
nalizacyjnych za pomocą specjalistycznych 
samochodów ciśnieniowych.

Warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i związane z nimi urządzenia, 
ich usytuowanie na działce budowlanej oraz 
zagospodarowanie działek przeznaczonych 
pod zabudowę, zapewniające spełnienie wy-
magań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. oraz Norma PN-81/B-10700/01.

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. podejmuje stara-
nia, aby uświadomić powyższą konieczność 
swoim Klientom, a brak reakcji na powyższe 
przyczyny nie może obciążać przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego ewentu-
alnymi skutkami normalnych działań konser-
wacyjnych i eksploatacyjnych.

Prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji

Sebastian Budziszewski

W 2016 roku MPWiK Sp. z o.o. rozpoczęło cykliczne czyszczenie kanalizacji sanitarnej. Taka 
czynność eksploatacyjna może Mieszkańcom uzmysłowić, że należy przyjrzeć się swojej instalacji. 
Podczas ciśnieniowego czyszczenia kanałów do mieszkań, w których nie wykonano prawidłowo 
odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych, mogą przedostać się charakterystyczne zapachy ścieków.

J E D N O S T K I  O R G A N I Z A C YJ N E  M I A S TA
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Dofinansowano ze środków Stowarzyszenia Europa i My w ramach programu „Działaj Lokalnie”  
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

B U R M I S T R Z  I N F O R -S A M O R Z Ą D

Jedwabny MURAL  
w Milanówku 

Autorką projektu, który zwyciężył w kon-
kursie na mural inspirowany historią mi-

lanowskiego jedwabnictwa, jest Maja Toma-
szewska, absolwentka Wydziału Architektury 
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w War-
szawie, laureatka konkursów na projekty mu-
rali w Grodzisku Mazowieckim. „Jedwabny” 
mural malowała, na podstawie przygotowa-
nego zgodnie z projektem szablonu, młodzież 
z Gimnazjum Społecznego Milanowskiego To-
warzystwa Edukacyjnego pod kierownictwem 
nauczycielki plastyki – Agnieszki Krzysiak.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu 
autorstwa Piotra Śliwińskiego z telewizji  

GTV dokumentującego powstawanie malo-
widła. Materiał został zamieszczony na stro-
nie www.stowarzyszeniemjm.pl w zakładce 
Media.

Mural – to kolejna, po wystawie „Jedwab-
ne Bogactwo Milanówka w czasach PRL-u”, 
część międzypokoleniowego projektu „Łączy 
nas jedwab” realizowanego przez Stowarzy-
szenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskie-
go w ramach Programu „Działaj Lokalnie”.

Mural mógł powstać dzięki wsparciu Urzę-
du Miasta Milanówka, Milanowskiego Cen-
trum Kultury, fundatorów nagrody dla autor-
ki zwycięskiego projektu – Edyty i Andrzeja 

Grupa lokalnych społeczników w wyjątkowy sposób uczciła 
tegoroczne Święto Niepodległości. 11 i 12 listopada w centrum 
Milanówka przy ulicy Piłsudskiego 32, na ścianie budynku obok 
poczty, mimo padającego śniegu i mrozu, powstawał pierwszy 
w naszym mieście „jedwabny” mural, upamiętniający szczególnie 
zasłużone dla Milanówka, a ciągle jeszcze mało znane postaci 
twórców polskiego jedwabnictwa, Henryka i Stanisławy Witaczków. 

Stępników, PSS Społem w Grodzisku Mazo-
wieckim – właściciela budynku, na którym 
namalowano mural oraz firmie PRO-BUD 
z Milanówka, która przygotowała ścianę pod 
malowidło.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w realizację tego przedsię-
wzięcia. Zapraszamy 17 grudnia na uroczyste 
odsłonięcie muralu podczas Wigilii Miejskiej.

Stowarzyszenie  Muzeum Jedwabnictwa  
Milanowskiego

Agnieszka Wojcierowska

    Dbajmy o czystość i porządek 
na terenie naszego miasta

Szanowni Mieszkańcy,
Każdy chciałby mieszkać 

w ładnym, czystym i schlud-
nym miejscu. Każdy lubi, gdy 
na posesjach i ulicach panu-

je porządek. Każdy lubi …, 
ale czy każdy z nas dba 

o czystość i porządek na 
ulicach, przy których 
mieszka?

Utrzymanie czy-
stości i porząd-
ku w gminie jest 
u s t a w o w y m 
obowiązk iem 
każdego z nas. 

Szczególnie 
istotne 
jest to  
j e s i e -

nią, gdy chodniki bywają po-
kryte sporą ilością liści, któ-
re w połączeniu z deszczem 
mogą stanowić zagrożenie 
dla pieszych!

Straż Miejska w Milanów-
ku przypomina właścicie-
lom nieruchomości, których 
granica działek przylega 
bezpośrednio do chodnika 
o obowiązku utrzymania go 
w należytym porządku.

Kto nie wykonuje ustawo-
wych obowiązków wynika-
jących z art. 5 ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i  po-
rządku w gminach podlega 
karze grzywny. 

Komendant Straży Miejskiej 
Bohdan Okniński

W ramach współpracy Pod-
warszawskiego Trójmia-

sta Ogrodów została wykonana 
ekspertyza wszystkich pomni-
ków przyrody znajdujących 
się na terenie Milanówka. Na 
podstawie ekspertyzy zostaną 
wykonane prace pielęgnacyj-
ne pomników przyrody, wśród 
których są też takie, które znaj-
dują się na prywatnych nieru-
chomościach.

W związku z powyższym pro-
simy właścicieli nieruchomo-
ści, na których rosną pomniki 
przyrody o kontakt z Referatem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Zielenią, w celu wyraże-
nia zgody na wejście na posesje 
firmy i wykonanie powyższych 
prac.

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią 

Beata Piotrowska

Pomniki przyrody 
Urząd Miasta Milanówka jest w trakcie 
przygotowywania wniosku o dofinansowanie do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Utrzymanie 
cennych zasobów przyrodniczych Miasta – 
Ogrodu Milanówka poprzez kompleksowe prace 
pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody”.
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R A D A  S E N I O R Ó W

Od 4 miesięcy w Milanówku działa 
Rada Seniorów (RS). Zarządzenie 
o naborze do Rady zostało wyda-

ne w kwietniu br., a w lipcu Pani Burmistrz 
zwołała jej pierwsze posiedzenie, na którym 
Rada ukonstytuowała się. Jej przewodniczą-
cą została Małgorzata Strzałkowska, zaś wi-
ceprzewodniczącymi dwaj panowie: Michał 
Inkielman i Jan Orgelbrand. Członkami RS 
są ponadto: Maria Kamińska, Ewa Kubacka, 
Longina Majewska-Nadolna i Elżbieta Olczak. 
RS nie ma żadnego budżetu, a jej członkowie 
nie pobierają diet ani wynagrodzenia. 

Zgodnie ze Statutem RS wspiera Burmi-
strza i Radę Miasta w działaniach na rzecz 
Seniorów.

Seniorem jest osoba, która ukończyła 
60 lat. W Milanówku mieszka niemal 
4200 osób w tym wieku (ok. 30%).

RS może podejmować  działania o charak-
terze konsultacyjnym, doradczym i inicjatyw-
nym. Współpracuje z organami Miasta we 
wszystkich obszarach i działaniach dotyczą-
cych Seniorów, a w szczególności w zakresie:

1. integracji środowiska Seniorów; 
2.  wzmocnienia udziału Seniorów w życiu 

społeczności lokalnej;
3.  wspierania aktywności społecznej Se-

niorów;
4.  zapobiegania wykluczeniu społeczne-

mu Seniorów;
5. profilaktyki i promocji zdrowia;
6.  wspierania i upowszechniania dostępu 

Seniorów do edukacji, kultury i dzie-
dzictwa narodowego;

7. poprawy warunków życia;

8.  współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi w Milanówku na 
rzecz Seniorów.

Jak z tego wynika, RS nie decyduje jakie 
działania na rzecz Seniorów są podejmowa-
ne. Może jedynie o nie wnioskować. Z uwagi 
na trwające prace nad budżetem Miasta na 
2017 rok, pilnie zgłosiliśmy do Pani Burmistrz 
i Rady Miasta 2 wnioski:
n o zarezerwowanie w budżecie kwo-

ty 300 000 zł z przeznaczeniem na badania 
densytometryczne Seniorów, istotne przy 
zdiagnozowaniu zagrożenia osteoporozą 
(zrzeszotowienie kości) i na dofinansowanie 
rehabilitacji Seniorów. Wagi badań densyto-
metrycznych w tym miejscu szerzej nie wy-
jaśniamy. Ich uzasadnienie znajdą Państwo 
w artykule „Osteoporoza – czyli kości w po-
trzasku”, którego skrót znajdziecie Państwo 
w tym numerze, zaś cały artykuł zostanie 
opublikowany w kolejnym Biuletynie.
n o zarezerwowanie w budżecie kwoty 

50 000 zł na aktywizację Seniorów. Poprzez 
aktywizację rozumiemy stworzenie dla Se-
niorów warunków, w których będą mogli się 
spotkać nie tylko w swoim gronie, uczestni-
czyć w dyskusjach, warsztatach. Miejsc na 
tyle atrakcyjnych by Senior wyszedł z domu 
i z chęcią zrezygnował z miejsca na kanapie 
przed telewizorem. Widzimy potrzebę prze-
znaczenia części tej kwoty na uzupełnienie 
zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni, 
poprzez organizację np. gimnastyki w wo-
dzie, gimnastyki w sali lub w plenerze, nordic 
walking, oczywiście pod okiem specjalistów, 
a także na dowóz osób, które z powodu swo-
jej niepełnosprawności ruchowej same nie 
są w stanie dotrzeć na interesujące je zajęcia.

Dyskusja nad pierwszym wnioskiem pod-
czas posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Sportu pokazała jak trudno jest 
przekonać o zasadności wniosku, choć w tym 
przypadku wystarczyło powołać się na ogól-
nodostępne statystyki medyczne. Padały py-
tania o analizę potrzeb Seniorów. Niestety, 
do tej pory takiego badania w Milanówku 
nikt nie przeprowadził. Dlatego też, chcąc 
właściwie ukierunkować działania Rady Se-
niorów i w przyszłości uniknąć nie meryto-
rycznych dyskusji, opracowaliśmy ANKIETĘ 
BADANIA POTRZEB GRUPY SENIORALNEJ 
W MILANÓWKU. 

Formularz ANKIETY znajdą Państwo 
w tym egzemplarzu Biuletynu. Ponadto 
formularze ANKIETY będą dostępne w Urzę-
dzie Miasta przy ul. Spacerowej i przy ul. 
Kościuszki, w sklepikach CARITAS-u przy obu 
milanowskich kościołach oraz w siedzibach 
MU3W i ZERiI. ANKIETA jest anonimowa, 
ale na jej podstawie będą podejmowane 
konkretne działania. Dlatego też prosimy 
o jej wypełnienie po wcześniejszym zasta-
nowieniu się, a może i po dyskusji w gronie 
rodziny i znajomych.

Wypełnione ANKIETY prosimy wrzucić 
do mini urn oznaczonych „Rada Seniorów 
– ANKIETA”, w terminie do dnia 15 stycznia 
2017. Urny znajdą Państwo w następujących 
miejscach: w Urzędzie Miasta przy ul. Ko-
ściuszki i przy ul. Spacerowej, w sklepikach 
Caritasu przy obu milanowskich kościo-
łach w przychodniach: Awemed, Biovena 
i w Przychodni Rehabilitacyjnej Milanmed 
na tyłach Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
w siedzibach MU3W i ZERiI.

Zebrane ankiety zostaną przez nas prze-
analizowane i podsumowane. O wynikach 
poinformujemy w Biuletynie. Przekażemy je 
również Pani Burmistrz i Przewodniczącej 
Rady Miasta. Jak już wcześniej wspomnieli-
śmy, wyniki będą stanowiły wytyczne ukie-
runkowujące działania Rady Seniorów i będą 
wykorzystane przy opracowywaniu planu 
pracy Rady Seniorów na lata 2017 i 2018.

Informujemy również o uruchomieniu 
dyżurów członków Rady Seniorów. Dyżury 
pełnimy od stycznia 2017 r., w każdy pierw-
szy poniedziałek miesiąca, od godz. 17.00, 
w holu Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej. 
Zapraszamy.

Rada Seniorów Miasta Milanówka

Rada Seniorów Miasta 
Milanówka informuje 
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ANKIETA BADANIA POTRZEB GRUPY 
SENIORALNEJ W MILANÓWKU

Rada Seniorów, zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie Ankiety poprzez 
wstawienie znaku „X” w odpowiednim jej miejscu. Ankieta jest anonimowa.

Wypełnione ANKIETY prosimy wrzucić do mini urn oznaczonych „Rada Seniorów – ANKIETA”, w terminie 
do dnia 15 stycznia 2017. Urny znajdą Państwo w następujących miejscach: w Urzędzie Miasta przy 
ul. Kościuszki i przy ul. Spacerowej, w sklepikach Caritasu przy obu milanowskich kościołach oraz w 
przychodniach: Awemed, Biovena, w Przychodni Rehabilitacyjnej Milanmed na tyłach Ochotniczej Straży 
Pożarnej i w siedzibach MU3W i ZERiI przy ul. Spacerowej.

KOBIETA
MĘŻCZYZNA

Czy Pani/Pan mieszka sam/a?

Czy Pani/Pan potrzebuje pomocy osób spoza rodziny?

Czy Pani/Pan ma problemy z przemieszczaniem się w obrębie miasta 
(niepełnosprawność ruchowa)?
Czy Pani/Pan poświęciłaby/łby swój czas na pomoc osobom  
potrzebującym opieki?

Organizacji Klubu Seniora

Organizacji Klubu Seniora

Dostosowania chodników i przejść dla pieszych do potrzeb seniorów

Ułatwienia i pomocy przy przejściu przez tunel lub wiadukt

Zwiększenia dostępności różnego rodzaju zajęć poprzez ich dofinansowanie

Inne działania. Jakie?

TAK NIE

60-65 66-70 71-75 76-80 ponad 80 lat
    

2. Wiek1. Płeć

3.  Czy w Milanówku dostatecznie postrzegane 
są potrzeby Seniorów?

4. Warunki życia Seniora i przeznaczenie czasu wolnego

5. Czego spodziewa się Pani/Pan w pierwszej kolejności po działaniach Rady Seniorów?

M
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a 
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lk

a 
kr

at
ek

M
o

żn
a 

w
yb

ra
ć 

ki
lk

a 
kr

at
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Rada Seniorów Miasta 
Milanówka informuje 
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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J EA N K I E TA

6. Czy Pani/Pan uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach dostępnych w Milanówku, a jeżeli 
nie lub rzadko, to z jakiego powodu?

a)  Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne np. chodzenie z kijkami (nordic walking), gimnastyka, 
joga, bieganie, jazda na rowerze, pływalnia

TAK NIE RZADKO Nie jestem 
zainteresowana/y

Nie 
 słyszałam/em  
o tych zajęciach

Z braku 
czasu

Z przyczyn 
finansowych

Z powodów 
zdrowotnych

    

TAK NIE RZADKO Nie jestem 
zainteresowana/y

Nie 
 słyszałam/em  
o tych zajęciach

Z braku 
czasu

Z przyczyn 
finansowych

Z powodów 
zdrowotnych

    

TAK NIE RZADKO Nie jestem 
zainteresowana/y

Nie 
 słyszałam/em  
o tych zajęciach

Z braku 
czasu

Z przyczyn 
finansowych

Z powodów 
zdrowotnych

    

TAK NIE RZADKO Nie jestem 
zainteresowana/y

Nie 
 słyszałam/em  
o tych zajęciach

Z braku 
czasu

Z przyczyn 
finansowych

Z powodów 
zdrowotnych

    

b)  Zajęcia artystyczno-hobbystyczne np. malowanie, nauka śpiewu, zajęcia teatralne, 
rękodzieło, brydż, szachy

c)  Zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności np. obsługa komputera, obsługa 
bankomatów i biletomatów, nauka języków obcych, spotkania z pisarzami

d) Wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawcze, wczasy zdrowotne?

7.  Proszę napisać jakie potrzeby dostrzega Pani/Pan związane z organizacją  
życia Seniorów w mieście
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„Milanówek wczoraj, Milanówek dziś” 
Zaczęło się niepozornie w zasadzie od roz-

mowy z 11 letnim Przemkiem to on roz-
budził zainteresowanie historią Milanówka 
tych, którzy na pytanie kto to Lasocki, Wita-
czek czy, w którym roku pierwszy raz w Mi-
lanówku zatrzymał się pociąg kolei warszaw-
sko-wiedeńskiej, otworzyliby szeroko usta. 
Powoli założyciele Grupy „w Milanówku” 
sami odkrywali tajemnice historii. Były od-
krycia spektakularne: mapa Milanówka 
z 1933 r., archiwalne wydanie Wędrowca 
z 1901 r. z ryciną Dworu Lasockich i pierw-
szym przystankiem kolei. Rozmowy z tymi, 
którzy o historii Milanówka mogą mówić tak 
pięknie, że można przenieść się w czasie,  
poznanie literatury o Milanówku autorstwa 
Zofii Żuławskiej lub pod redakcją Andrzeja 
Pettyna i Mariusza Koszuty.

I nagle pojawił się pomysł, żeby zrobić coś 
ponad słuchanie – podzielić się wiedzą i ob-
razem. I tak zaczął nabierać kształt projekt 
łączący wczoraj z dziś, architekturę i przyro-
dę z historią.

I tak, odważny krok, aby opracować pro-
jekt łączący wczoraj z dziś, architekturę 
i przyrodę z historią, zaczął nabierać kształtu.

Jakie są założenia projektu „Milanówek 
dziś, Milanówek wczoraj”?

Po pierwsze „złapać w obiektyw” to co 
ulotne, czyli organizacja warsztatów fotogra-
ficznych, plenerów, spacerów fotograficznych.

Po drugie podzielić się tymi obrazami, ale 
też „zdobyczą”, którą jest wspomniana mapa 
z 1933 r. – wydruk mapy Milanówka z opisem 
i zdjęciami historycznych willi.

Po trzecie opracować Quest o Milanówku 
i zaprosić rodziny, młodzież, osoby starsze, sa-
motne, wszystkich do wyjścia z domu i pozna-
wania naszej małej ojczyzny.

Wsparcie dla projektu pojawiło się jed-
nocześnie z kilku źródeł:
l  inspiracja i wzmocnienie, że „warto 

i do dzieła” – od Burmistrza Miasta Mi-
lanówka Pani Wiesławy Kwiatkowskiej

l  pomoc w organizacji i realizacji 
–  od Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Milanówku Pani Eweliny 
Pawłowskiej

J E D N O S T K I  O R G A N I Z A C YJ N E  M I A S TA

Milanówek 
wczoraj, 
Milanówek 
dziś” to hasło, 
które nabrało 
szczególnego 
znaczenia 
dla Grupy 
„w Milanówku”, 
która podjęła się 
poszukiwań historii 
Milanówka. 

Utworzony w tym roku społeczny Ko-
mitet Upamiętniający śp. Helenę Kra-

jewską podejmuje wszelkie działania, aby 
w Milanówku powstała  ławeczka upamięt-
niająca Dr Krajewską. W tym celu w nie-
dziele 13 listopada za zgodą ks. Proboszcza 
zorganizowano zbiórkę pieniężną przed 
Kościołem Św. Jadwigi w Milanówku. Ze-
brano 1644,27 zł, które następnie trafiły na 
dedykowane konto bankowe Urzędu Miasta 

Milanówka. Zbiórka wciąż trwa, dlatego 
wszystkim chcącym wesprzeć działania ko-
mitetu społecznego podajemy dane konta, 
na które można wpłacać ofiary pieniężne 
z dopiskiem: na ławeczkę upamiętniającą 
Helenę Krajewską. 

NR KONTA: Bank PKO BP 68 1020 1026 
0000 1502 0272 0894

Prof. Wiesław Nowakowski

y y

W dniu 29 listopada 2016 roku w wieku 92 lat zmarł

Henryk Kończykowski ps. „Halicz”
– plutonowy Armii Krajowej, żołnierz 4. drużyny III plutonu Felek 

2. kompanii Rudy batalionu Zośka, powstaniec warszawski, magister 
inżynier elektryk, wieloletni mieszkaniec Milanówka 

Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składają:
Burmistrz Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska, 
Przewodnicząca Rady Miasta, Małgorzata Trębińska 

Radni oraz pracownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy

Społeczny Komitet upamiętniający 
śp. Helenę Krajewską

l  finansowe – dotacje w ramach Progra-
mu Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie 
Europa i My

l  udostępnienie miejsca na warsztaty 
i wsparcie personalne – Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Milanówku. 

Dzięki temu wsparciu wiele udało się zrobić. 
Warsztaty fotograficzne prowadzone przez 
Panią Joannę Pawlikowską, podczas których 
wyłoniły się prawdziwe talenty fotograficzne. 
Opracowaliśmy mapę i Quest o Milanówku.

Spotykamy się nadal głównie spacerując, 
fotografując Milanówek, a w te deszczowe 
dni na herbatce i miłej rozmowie trochę 
o technice fotografowania, trochę o histo-
rii i zawsze o nas. Bo najważniejsi w tym 
projekcie są ludzie. Ci którzy przekuli idee 

w czyn i Wy, którzy być może Milanówek 
w taki sposób zaczniecie odkrywać.

Z początkiem grudnia na stronie www.
mapamilanowka.pl oraz na stronie www.
wmilanowku.pl dostępny jest Quest – oraz 
inne zebrane informacje.

Dla tych, którzy przejdą jako pierwsi 
i prześlą na adres wmilanowku@gmail.com 
odpowiedzi czeka 6 nagród.

Zapraszamy na stronę www.mapamila-
nowka.pl wszystkich tych, którzy chcą być 
na bieżąco.

A jeśli chcecie cieszyć oko widokiem fo-
tografii, które oddają piękno Milanówka 
zapraszamy na FB www.facebook.com/
wmilanowku/.

Grupa „w Milanówku”
Kamila Marcinowska
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Ś R O D O W I S KO

U czestnikami konkursu były dzieci w ka-
tegorii szkolno-przedszkolnej. Mali ak-

torzy na tle pięknych scenerii poruszali wiele 
tematów z zakresu ochrony środowiska, 
propagowali wartości ekologiczne, wskazy-
wali proekologiczne postawy. Ich świado-
mość z zakresu ochrony przyrody zaskoczyła 
oceniających. 

Nagrody otrzymali:
n  I miejsce: EKOLUDKI, Przedszkole na 

Wiejskiej
n  II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 przy 

ZSG nr 1
n  III miejsca: „Króliki”, Europejskie Przed-

szkole Niepubliczne Kasperek

Wyróżnienia Jury:
n  Eko Przedszkolaki, Przedszkole im. Misia 

Uszatka
n  Świetlica, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mi-

lanówku
n  Drużyna 3B, ZSG nr 3 w Milanówku

Zwycięskie drużyny otrzymały tablety, 
a ich placówki stacje meteorologiczne. Po-
zostałym uczestnikom rozdano nagrody 
pocieszenia. Nagrody współfinansowane 
były z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Dziękujemy opiekunom grup za 
zaangażowanie i przygotowanie dzieci do 
udziału w konkursie. Mamy ogromny powód 
do dumy z naszych młodych ekologów. Miłe 

słowa od uczestników, opiekunów, a także 
rodziców dają nam motywację do organi-
zacji konkursów w następnym roku, które 
będą świetną okazją do zaktywizowania 
szkół do ponadprogramowych działań pro-
ekologicznych.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Zielenią

Emilia Misiak

EKO-TEATR 2016 dofinansowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 
14 330,47 zł.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
W związku z planowanym terminem ogło-

szenia przez Wojewódzki Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie naboru wniosków w ramach 
programu „Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie województwa mazowiec-
kiego”, Urząd Miasta Milanówka zgodnie 

z przyjętym w dniu 27 marca 2014 r. „Pro-
gramem usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta Milanówka” zaprasza 
mieszkańców do złożenia zgłoszeń posiada-
nych ilości wyrobów zawierających azbest, ce-
lem sfinansowania ich zdjęcia, zbiórki, trans-
portu i unieszkodliwienia w 2017 roku. Wyżej 

opisany zakres prac zostanie sfinansowany 
w 100%. Należy podkreślić, że dofinansowanie 
dotyczy jedynie osób fizycznych nie prowadzą-
cych działalności gospodarczej i nie może być 
przeznaczone na pokrycie kosztów związanych 
z zakupem i montażem nowych pokryć dacho-
wych lub elewacji. 

W przypadku nie otrzymania dofinansowa-
nia przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

W związku z powyższym osoby zaintereso-
wane prosimy o wypełnienie karty zgłoszenio-
wej, znajdującej się na stronie internetowej 
miasta: www.milanówek.pl. bądź w Referacie 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, 
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 
16 stycznia 2017 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące składa-
nia zgłoszeń mogą uzyskać Państwo w Urzę-
dzie Miasta Milanówka, w Referacie Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią, ul. Spacero-
wa 4, tel. (22) 758 30 61 wew. 221,202

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Emilia Misiak

Eko-teatr 2016
18 listopada 2016 r. na sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Milanówka odbyła się kolejna edycja 
przeglądu  teatrzyków dziecięcych o tematyce 
ekologicznej pn. „EKO-TEATR 2016”.
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Osteoporoza to schorzenie opisywane 
jako „cichy złodziej kości”, prowadzi 

w konsekwencji do złamań, niepełno-
sprawności i gorszej jakości życia. Niestety 
często jej skutki zwiększają ryzyko zgonu 
u osób starszych po przebytych złamaniach, 
szczególnie szyjki kości udowej. W przyczy-
nach zgonów osteoporoza zajmuje wyso-
kie miejsce po chorobach układu krążenia 
i nowotworach. W Krajach Unii Europejskiej 
co 30 sekund dochodzi do złamania na tle 
osteoporozy, co obrazuje skalę występowa-
nia schorzenia.

Problem profilaktyki i leczenia osteoporo-
zy jest zagadnieniem wielospecjalistycznym, 
wymaga współpracy pacjenta, rodziny pa-
cjenta, lekarza rodzinnego, lekarzy specja-
listów opiekujących się chorym z powodu 
wielu schorzeń, fizjoterapeutów, przeszko-

lonego personelu pielęgniarskiego i po-
mocniczego oraz stworzenia odpowiednich 
warunków takiej opieki, najlepiej w miejscu 
zamieszkania. Wymaga dostępu do badań 
diagnostycznych, możliwości nowoczesne-
go, odpowiednio dobranego leczenia far-
makologicznego. Potrzebne są możliwości 
kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego, 
szczególnie po doznanych złamaniach, po-
trzebne jest odpowiednie zaopatrzenie or-
topedyczne. Możliwość tak zorganizowanej 
opieki nad pacjentem z osteoporozą i jej 
powikłaniami byłaby ideałem. 

Najważniejsza jest jednak w moim prze-
konaniu świadomość i własna wiedza na te-
mat profilaktyki osteoporozy i używanie tej 
wiedzy do zapobiegania,  zmniejszenia ryzy-
ka jej pojawienia się znienacka. Mobilizujmy 
się do aktywności fizycznej, jest coraz wię-

cej możliwości spacerowania do małych si-
łowni na świeżym powietrzu, organizowane 
są wycieczki – marsze z kijami Nordic Wal-
king. Zachęcajmy sąsiadów i przyjaciół (do-
brze mieć grupę wsparcia), realizujmy swoje 
pasje (może taniec, może joga, a może po 
prostu 10 tysięcy kroków dziennie).

Ruch jest nie do zastąpienia. 
Pamiętajmy, starość nikogo nie skazuje 

na osteoporozę.
fragment artykułu dr Bożeny Gawron 

Specjalista rehabilitacji medycznej Neurolog 
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER 

Efektywna asystentura jest tam gdzie asy-
stent i członkowie rodziny są w relacjach 

partnerskich. Asystent rodziny to specjalista 
od spraw w otoczeniu rodziny (szeroko poję-
te wsparcie informacyjne, relacje ze szkołą, 
sieć pomocy prawnej i psychologicznej, pro-
cedury i realia pozyskania pomocy finanso-
wej). Asystent rodziny ma za zadanie pomóc 
rodzicom w dostrzeżeniu  nieprawidłowych 
zachowań wobec dzieci, a poprzez dostar-
czenie wiedzy, modelowanie i trening umie-
jętności opiekuńczych i wychowawczych na-
uczy prawidłowych sposobów zaspokajania 
potrzeb dzieci.  

Wymogiem formalnym pracy asystenta 
rodziny jest wykształcenie w kierunku pracy 
z rodziną (pedagogika, psychologia, socjolo-
gia, kursy specjalistyczne). Jak wspomniałam 
wcześniej efektywna współpraca to part-
nerstwo. Ważną osobą w tej współpracy 
jest również pracownik socjalny szczególnie 
w rodzinach gdzie wskazane byłoby wsparcie 
finansowe. Pracownik socjalny jest specja-

listą od szeroko pojętej pracy socjalnej na 
rzecz rodziny, wsparcia rodzin, w których są 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
dysfunkcją natury umysłowej lub fizycznej. 
Z praktyki wynikającej z wieloletniej pracy 
opartej na włączeniu asystenta do współpra-
cy z rodziną widzimy, że czynna  współpraca 
z pracownikiem socjalnym znacznie zwiększa 
realizację założonego celu.

Jak wygląda w praktyce współpraca 
z asystentem?

Spotkania z asystentem odbywają się 
dość często, uzależnione jest to oczywiście 
od potrzeb i możliwości rodziny. W stadium 
intensywnej pracy spotkania z rodziną mogą 
odbywać się nawet codziennie. Praktyka 
wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem są 
spotkania 1-2 razy w tygodniu. Asystent ro-
dziny oraz członkowie rodziny ustalają cele, 
które rodzina chciałaby osiągnąć oraz wspól-
nie opracowują plan pracy, który określa 
działania angażujące osoby z rodziny, ale 
również wskazują płaszczyzny działań asy-

stenta rodziny oraz pracownika socjalnego.
Od momentu włączenia asystenta do pra-

cy, rodzina nie zostaje sama z problemami, 
ponieważ ma sprzymierzeńca do radzenia 
sobie z nimi.

Nadrzędnym celem współpracy jest całko-
wite usamodzielnienie i autonomia rodziny. 
Współpraca z asystentem ma charakter okre-
sowy od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. 

Co zrobić, aby rodzina uzyskała wspar-
cie asystenta?

Decyzję o wsparciu rodziny asystenturą 
podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej na wniosek pracownika socjalnego. 

Jeśli masz poczucie, że w tym momencie 
rodzina doświadcza trudności  możesz skon-
taktować się z OPS osobiście pod adresem 
ul. Fiderkiewicza 41 lub telefonicznie 22 724 
97 92 i porozmawiać na ten temat z pracow-
nikiem socjalnym lub pracownikiem z Sekcji 
Wspierania Rodziny. 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Kamila Marcinowska

Asystent rodziny  
– czy on pomoże?
Specjalizacja asystenta rodziny została powołana w celu wsparcia rodzin 
z dziećmi, które są chwilowo „na życiowym zakręcie”, lub których droga 
życia  przypomina „trasę w terenie górzystym”, gdzie co i rusz jest jakaś 
przeszkoda. Bywa, że są to rodziny osamotnione, z różnymi problemami,  
ale to co ich wszystkich łączy to miłość do dzieci i troska o zapewnienie  
im jak najlepszych warunków życia. 

Osteoporoza  
– czyli kości w potrzasku
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Mocne kości nie są nam dane na zawsze. Z wiekiem stają się coraz 
bardziej kruche i podatne na uszkodzenia z powodu z pozoru błahych 
urazów (np. podparcie się ręką przy potknięciu, upadek z krzesła itp.).  
Ten proces można i warto zrozumieć, aby skutecznie go opóźnić.

Z D R O W I E
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Na zaprezentowanie swoich pasji zdecydo-
wało się 20 wystawców, których wykaz 

znajdą Państwo dalej. Już od godz. 9:00 wy-
stawcy przywozili swoje eksponaty. Oficjalne 
otwarcie wystawy miało miejsce o godz.11:00. 
Wystawa była czynna do godz. 16:00 i przez 
cały czas w sali znajdowało się kilkudziesięciu 
zwiedzających, rozmawiających z wystawcami 
i podziwiających ich zbiory.

Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji 
dla zwiedzających, w tym możliwość udziału w 
wyborze trzech najciekawszych pasji, poprzez 
wypełnienie imiennej ankiety i podanie w niej 
3 numerów stanowisk wystawców, których 
zbiory zwiedzającemu podobały się najbar-
dziej. Co godzinę ankiety brały udział w loso-
waniu, a trzej autorzy wypełnionych i wyloso-
wanych ankiet otrzymywali nagrody: parasole 
MU3W i książki o Milanówku. Była kawiaren-
ka, w której można było bezpłatnie wypić coś 
ciepłego, zjeść ciasteczka i porozmawiać ze 
znajomymi. Można było również posłuchać 
gry na bębnach, angolańskiego multiinstru-
mentalisty Glodei'a Mfutila, współpracujące-
go z MCK mieszkańca Żyrardowa.

O godz. 15:00 odwiedziła wystawę bur-
mistrz Wiesława Kwiatkowska. Gratulowała 
wystawcom ich pasji i odwagi by się z tą pa-
sją ujawnić. Następnie wręczyła wszystkim 
wystawcom podziękowania za udział w wy-
stawie. Swoją opinią o pasjonatach podzieliła 
się z zebranymi psycholog Janina Filcek, która 
wcześniej odwiedziła każde stoisko i rozma-
wiała z wystawcami. Jej zdaniem rozmowa 
z pasjonatami to wielka przyjemność. Ema-

nują pozytywną energią, która pozwala im 
zapomnieć o stresach, trudnych życiowych 
sytuacjach i ułatwia bycie szczęśliwym.

Po podliczeniu głosów ze 131 ankiet, przez 
komisję w składzie: Joanna Bendkowska, Elż-
bieta Butzke i Anna Ziglińska ogłoszono, że 
pierwsze miejsce zajęły miniatury architek-
toniczne państwa Anny i Tadeusza Kuldan-
ków, drugie – modele żaglowców pani Anny 
Ruszkowskiej, zaś trzecie – dzwoneczki pani 
Mirosławy Dobrosz. 

Oczywiście wybrani pasjonaci otrzymali 
nagrody: Monografię MU3W, krótki prze-
wodnik po Milanówku oraz estetyczny szkla-
ny lampion, a potem posiadacze aparatów 
fotograficznych mieli okazję do zrobienia 
grupowego zdjęcia wszystkich wystawców.

 
A oto lista wystawców w alfabetycznej 

kolejności:  Elżbieta Bogusz – robótki szydeł-
kowe, Tadeusz Bortnik – trofea sportowe ko-
nie, Mirosława Dobrosz – dzwoneczków, Do-
rota Inkielman – „Podróże świata” zawieszki, 
Michał Inkielman – „Algeria moja pasja”, 
Barbara Kaszycka – filiżanki, Anna i Tadeusz 
Kuldanek – miniatury architektoniczne, To-
masz Łastówka i Jarosław Mojski – historycz-
na broń czarnoprochowa, Damian Milew-
ski – sprzęt ASG, Zbigniew Kubek Strzelnica 
MCK – broń sportowa, pneumatyczna (trzej 
wymienieni panowie prezentowali kolekcję 
broni),  Iwona Łukijaniuk – zakładki do ksią-
żek,   Witold Medyński – pszczelarstwo,  An-
drzej Paszke – kolejowe lampy, Artur Pytlak 

(Radioklub) – radiostacje, Anna Ruszkowska 
– modele żaglowców, Tomasz Srebrzyński 
– znaczki i oznaki sportowe, Włodzimierz 
Starościak – „Milanówek w rysunku i w ma-
larstwie”, Joanna Szamota i Tobiasz Bulynko – 
stare aparaty, Josh Szpilarski – transformers, 
Maria Tyszczak – robótki szydełkowe, Alina 
Zdanukiewicz – szkło dekoracyjne, Lidia Za-
dykowicz – gry planszowe. 

Na zakończenie podzielę się z Państwem 
moimi spostrzeżeniami. Byłam na pierwszej 
wystawie „Pozytywnie zakręceni”, organizo-
wanej przed sześciu laty w Teatrze Letnim. 
Pisałam relację, robiłam zdjęcia. Znajdą je 
Państwo tu  http://www.obiektywna.pl/Mi-
lanowek/milanowscy-kolekcjonerzy.

Podobnie jak teraz zachwycałam się pre-
zentowanymi kolekcjami i pasjami wystaw-
ców. Nie umiałabym porównać eksponatów 
prezentowanych wówczas z tymi prezento-
wanymi obecnie. Każda kolekcja jest inna, 
każda jest wyrazem ludzkich pasji i każda bu-
dzi mój podziw i szacunek. Mogę natomiast 
ocenić scenariusz wystawy i jej organizację.  
Moim zdaniem teraz było lepiej. A najbar-
dziej cieszy mnie, że wystawa się odbyła i że 
pani Dominika Inkielman prezes MU3W zre-
alizowała obietnicę złożoną wówczas „…pre-
zentacje kolekcji „pozytywnie zakręconych” 
będą kontynuowane. W kolejce czeka jeszcze 
wiele ciekawych zbiorów”. Wprawdzie teraz 
taka obietnica nie padła, ale mam nadzieję, 
że jeszcze niejedną kolekcję zobaczymy. Tak 
więc do zobaczenia na następnej  wystawie.

Ewa Kubacka

Pozytywnie zakręceni  
z Milanówka
Już drugi raz, dzięki inicjatywie Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MU3W), w niedzielę 
20 listopada, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Piasta, mieliśmy okazję spotkać 
się z „Pozytywnie zakręconymi” i poznać ich pasje, których efektem są  różne, często bardzo 
duże kolekcje lub  własnoręcznie wykonane przedmioty artystyczne. Przy organizacji wystawy 
Uniwersytet był wspierany przez Milanowskie Centrum Kultury (MCK).

K U LT U R A
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Synkopowane rytmy z krążka „Stories” 
Agnieszki Hekiert zabrzmiały 6 listopada 

przy ulicy Spacerowej 4 podczas koncertu 
zaduszkowego zorganizowanego przez Mi-
lanowskie Centrum Kultury. Na kilka godzin 
sala konferencyjna Urzędu Miasta zamieniła 

się w prawdziwy klub muzyczny. Stanęły okrą-
głe stoliki, dekoracyjne lampiony a na wszyst-
kich czekała aromatyczna kawa i słodkości. Na 
scenie „bez sceny” zaprezentowali się muzycy 
jazzowi w składzie: Paweł Pańta – kontrabas, 
Patryk Dobosz – perkusja i Konstantin Kostov 
– fortepian. Kunsztowne popisy instrumenta-
listów oraz magiczny śpiew Agnieszki Hekiert 
spowodowały, że publiczność na jakiś czas za-
pomniała o codzienności i przeniosła się tam 
gdzie są jej bliscy….

Zabrzmiały utwory do tekstów księdza Jana 
Twardowskiego, Agnieszki Hekiert czy pianisty 
Konstantina Kostova. Opowieści muzyczne 
zaprezentowane przez artystów były połącze-
niem bałkańskich brzmień, słowiańskiej duszy, 

Jazz na Zaduszki
wyśmienitych dźwięków serbsko-bułgarskich 
i energetycznych „połamanych” rytmów. 

Warto dodać, że liderka i wokalistka ze-
społu jest trenerką wokalną  wielu popu-
larnych programów telewizyjnych. Agniesz-
ka łączy swoje dwie pasje: bycie na scenie 
z pracą jako vocal coach. Sama wciąż ma 
okazję pracować pod okiem najlepszych: 
WeBe3, Rhiannon, Roger Treece i w końcu 
Bobby McFerrin, z którym oprócz warszta-
tów zaśpiewała już wiele wspólnych koncer-
tów w projekcie Vocabularies.

Zastępca Dyrektora
Milanowskiego Centrum Kultury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Warsztaty podzielone zostały na 3 dni. 
Wzięło w nich udział około 50 osób. 

Spotkania poprowadziła architekt i ani-
mator społeczny Sylwia Widzisz-Pronobis. 
W dniu pierwszym uczestnicy pracując 
w czterech grupach przedstawili swoje pro-
pozycje działań kulturalnych i edukacyjnych 
także takich, które opierają się o historię 
Willi Waleria i dziedzictwo rodziny Morozo-
wiczów i Szczepkowskich. Bardzo istotnym 
elementem dyskusji były propozycje działań 
dotyczące Roku Józefa Piłsudskiego i 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Wypracowano ciekawe kierunki pro-
jektowe, które z pewnością zostaną zrealizo-
wane w nadchodzących latach. 

Mieszkańcy widzą w Milanówku potrzebę 
realizacji oferty warsztatowej związanej ze 
sztuką jaka wpisana jest w historię Miasta, 
a w szczególności dotyczącej Willi Waleria.

Grupy zgodnie zaznaczyły potrzebę stwo-
rzenia miejsca do spotkań, a także koniecz-
ności zagospodarowania np. ogrodu Walerii 
na przestrzeń publiczną. Pojawiły się wątki 
przywrócenia Salonu kultury jako wydarzenia 
dla świata sztuki,  który niegdyś symbolizował 
nowoczesności i innowacyjność.

Z dyskusji między uczestnikami wyłoniły się 
także potrzeby kulturalne, które powinny być 
podstawą budowania instytucji kultury:
l konieczność realizacji różnorodnych 

wydarzeń kulturalnych, skierowanych na róż-
nych użytkowników i mieszkańców,
l oferta powinna być oparta o historię Wil-

li Waleria, Milanówka
l oferta powinna wyrastać z dziedzictwa i do-

robku rodziny Morozowiczów i Szczepkowskich,

l zastosowanie nowoczesnych form prze-
kazu, tak by miejsce przyciągało i prezento-
wało nowoczesną sztukę i rozwijało kreatyw-
ność u młodych osób,
l konieczność zagospodarowania prze-

strzeni publicznej, w której realizowane 
będą wydarzenia plenerowe o różnorodnym 
charakterze, ale także są w niej umieszczone 
stałe elementy: rzeźby, nowoczesna, mała ar-
chitektura,
l konieczność współpracy z uczelniami 

wyższymi i instytucjami, żeby zachować cią-
głość wymiany nowych doświadczeń i no-
wych form współpracy,
l pobudzenie kreatywności u młodzieży 

jak i u pozostałych mieszkańców,
l utworzenie punktu wsparcia dla ngosów 

oraz miejsca gdzie nieskrępowanie mogą re-
alizować swoje inicjatywy.

Drugiego dnia podczas warsztatów uczest-
nicy mogli odnieść się do efektów pracy po-
przedniej grupy, powstały wówczas wytyczne 
szczegółowe. Potrzebą jest stworzenie: 
l miejsca spotkań,
l miejsca kreatywności,
l miejsca prestiżowego,
l miejsca pozytywnej energii,
l miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń.
W efekcie dyskusji i prac w grupach miesz-

kańcy Milanówka określili najbardziej po-
trzebne funkcje takiego miejsca. Kawiarnia, 
galeria ze sprzedażą prac artystów, wyrobów 
wyprodukowanych w ramach różnorodnych 
warsztatów, gadżetów promocyjnych zapro-
jektowanych przez artystów lokalnych. Zapro-
ponowano organizację wystaw stałych, także 

plenerowych, przestrzenie wystawiennicze 
ze zmiennymi wystawami tematycznymi ze 
stworzonym programem warsztatów. Młodzi 
mieszkańcy wymienili nowe formy spędzania 
czasu wolnego, które stają się coraz bardziej 
popularne. „Escape room” to pomysł, który 
wyszedł od młodzieży milanowskiej, która 
postanowiła zainspirować się komercyjnymi 
propozycjami przyciągającymi młodych ludzi, 
wykorzystujących potrzeby takie jak: rywali-
zacja, rozwiązywanie zagadek, szukanie wie-
dzy itp. Brakuje im pracowni tematycznych 
w tym: pracowni rzeźbiarskich, filmowych, 
teatralnych, literackich. Dodatkowo powinny 
uwzględniać udział uczestników z niepełno-
sprawnościami i dawać możliwość uzyski-
wania certyfikatów. Młodzież chce stworzyć 
w naszym mieście Laboratorium twórcze bę-
dące animacją działań kulturalnych, włączają-
cą do życia miejskiego. Laboratorium dawało-
by szansę działań badawczych, projektowych 
z możliwością prototypowania i eksperymen-
towania. Do prac grup twórczych konieczne 
byłoby angażowanie artystów i prestiżowych 
postaci, którzy mogą wnieść wiedzę, do-
świadczenie, ale i świeże spojrzenie na różne 
zagadnienia, którymi zajmowałyby się grupy.

Warsztaty zdecydowanie pomogły wypra-
cować potencjalne kierunki rozwoju kultural-
no-edukacyjnego Milanówka. Dane zostaną 
ujęte w analizie, która będzie stanowić doku-
ment potrzebny do ubiegania się o zewnętrz-
ne środki finansowe a także da podstawy 
do działań przy realizacji polityki kulturalnej 
przez MCK.

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury. 
Aneta Majak

22, 23, 24 listopada w Milanowskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty z mieszkańcami Mi-
lanówka, których celem było określenie potrzeb kulturalno-edukacyjnych naszego miasta oraz 
możliwości zagospodarowania Willi Waleria. 

Warsztaty konsultacyjne  
dotyczące potrzeb  
kulturalno-edukacyjnych  
Milanówka
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Kolejna edycja Koncertu Jesiennego ph. 
„Przygody Pana Henryka” odbyła się 28 

października 2016 r. Gościliśmy w gmachu 
naszej szkoły rodziców, grono pedagogiczne, 
przyjaciół i sympatyków „Jedynki”, wśród 
których przybyli także przedstawiciele władz: 
Burmistrz Miasta Milanówka Wiesława 
Kwiatkowska i Przewodnicząca Rady Mia-
sta Małgorzata Trębińska. Rolę gospodarza 
wieczoru przejął Henryk Sienkiewicz, w któ-
rego rolę wcielił się Antoni Czyżkowski ucz. 
kl. III c gim., występujący w stroju z epoki 
(udostępniony dzięki uprzejmości p. Pawła 
Grabarczyka). Miły, straszy pan snuł swoje 
opowieści przeplatane  narracją, którą pro-
wadzili Weronika Górska, Oliwia Dembińska, 
Szymon Bogucki, Kacper Dąbrowski, piosen-
kami w wykonaniu zespołu „Arfik” i solistów 

oraz prezentacją multimedialną. Ciekawym 
akcentem muzycznym była „Dumka na dwa 
serca” w wykonaniu Alicji Zawadzkiej, Wero-
niki Dudek i Kacpra Dąbrowskiego oraz inne 
piosenki, jak: „Rzeka marzeń”, „W stepie 
szerokim”, „Ukraina” – śpiewana także przez 
widownię czy „Tak dużo napisałeś” na melo-
dię popularnej piosenki Czerwonych Gitar. 
W programie usłyszeliśmy także fragment 
„Latarnika” w wykonaniu Filipa Przyborow-
skiego i Jakuba Stępniewskiego (Skawiński). 
Całości dopełniła scenografia, która przypo-
minała pokój pisarza, w tle widniały tytuły 
dzieł Sienkiewicza, a poniżej sceny można 
było także dostrzec wyeksponowane po-
zycje literackie. Na zakończenie spotkania, 
uczniowie kl. VI c zaprosili gości do wspól-
nej zabawy, która polegała na odgadywaniu 

bohaterów sienkiewiczowskich dzieł, zgrab-
nie ukrytych w treści wierszy recytowanych 
przez: Macieja Truszkiewicza, Weronikę Ko-
lińską, Damiana Raczkiewicza, Wiktorię Gu-
zak, Milenę Pietrzak i Damiana Jasińskiego. 
Zachęcając do czytania dzieł H. Sienkiewi-
cza (i nie tylko), artyści podarowali gościom 
zakładki do książek w kształcie serduszek, 
wykonane przez uczniów kl. III gim. i Va. Gra-
tulacje za przygotowanie występu należą się 
nauczycielkom: Marii Sobczak, Ninie Pietrzak 
i Beacie Osiadacz. Mamy nadzieję, że wieczór 
spędzony w naszej szkole, to czas miłych, cie-
kawych wrażeń i doznań kulturalnych.

Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1 
w Milanówku 
Anna Sawwidis

W dniu 8 listopada 2016 r. w Zespole 
Szkół Gminnych nr 1 im. ks. Piotra 

Skargi oraz w Zespole Szkół Gminnych nr 3 
im. Fryderyka Chopina został zaprezentowa-
ny program słowno-muzyczny w wykonaniu 
Jacka Chruścińskiego (muzyka, gitarzysty ba-
sowego, publicysty, kompozytora i aranżera) 
oraz Macieja Kłeczka (śpiew i gitara) pt. 
„Droga donikąd”. Program był jednym z ele-
mentów działań związanych z profilaktyką 
uzależnień od alkoholu i narkotyków wyni-
kających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście 
Milanówek na 2016 r., którego realizatorem 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Profesjonalnie przygotowany występ był 
skierowany do uczniów klas 6, młodzieży 
gimnazjalnej, jak również do nauczycieli, 
wychowawców i pedagogów.

Podczas spotkania Pan Jacek Chruściński 
przedstawił skutki społeczne i zdrowotne 
związane z uzależnieniami. Artyści propago-
wali idee zdrowego, wolnego od narkotyków 
życia oraz odnosili się do wartości najcen-
niejszych dla człowieka, jakimi są rodzina, 
praca i wartości duchowe.

Główny specjalista  
ds. Profilaktyki i Uzależnień

Magdalena Jachna

„Droga donikąd” – Szkoła wolna od uzależnień

Koncert jesienny – „Przygody Pana Henryka”
Rok 2016 dedykowany naszemu nobliście Henrykowi Sienkiewiczowi uczniowie z „Jedynki” uczcili 
przedstawieniem poświęconym pisarzowi. 

E D U K A C J A
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Koncert jesienny – „Przygody Pana Henryka”

Od rana na naszym boisku trwały przygo-
towania do popołudniowego, muzycz-

nego wydarzenia. O godz. 17:00 rozpoczęło 
się „Rodzinne spotkanie z muzyką”. Rodzinne 
– ponieważ przeznaczone dla dzieci i rodzi-
ców. Każdy uczestnik spotkania otrzymał dużą 
dawkę dobrej, kulturalnej rozrywki.

Dla dzieci były momenty, w których mogły 
uczestniczyć w śpiewaniu, a nawet graniu na 
instrumentach. Rozwiązywały zagadki muzycz-
ne i świetnie bawiły się wywołując sztorm. Pan 
Grzegorz sprawdził umiejętności gwizdania 
naszych uczniów. Dodam, że następnego dnia 
dzieci z III klasy chciały gwizdać na lekcji – po-

wołując się na pozwolenie od naszego gościa.
W trakcie spotkania mogliśmy posłuchać 

znanych utworów śpiewanych specjalnie dla 
nas. Nie mogło oczywiście zabraknąć takich 
jak „Cichosza” i „Bracka”. Pan Grzegorz opo-
wiadał historyjki związane z ich powstaniem. 
Przez cały czas utrzymywał świetny kontakt 
z publicznością, zarówno tą małą jak i do-
rosłą. Zachęcał do wspólnego śpiewania, co 
wiele osób czyniło z dużym zaangażowaniem.

O tym, żeby nie tracić nadziei można było 
posłuchać w piosence o delfinie – morskim 
optymiście. Wszyscy zostali zaproszeni do 
śpiewania refrenu:

18 października w naszej szkole gościliśmy Grzegorza Turnaua, który poprowadził dla 
uczniów i rodziców wspaniałą lekcję muzyki. Artyście towarzyszyli muzycy: gitarzysta Jacek 
Królik i Mariusz Pędziałek, grający na oboju.

Rodzinne spotkania z muzyką – Grzegorz Turnau  
w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej

„Bo my delfiny,
nigdy nie wątpimy
i choćby świat na głowę runął,
nas nie opuści.
Co nie opuści?
Nas nie opuści dobry humor!”
„Rodzinne spotkania z muzyką” i wizyta 

Grzegorza Turnaua to ważne artystyczne 
wydarzenie w naszej szkole. Cieszymy się, że 
mogliśmy jako szkoła wziąć w nim udział.

Nauczyciel Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej
Anna Jeżak

Freestyle Motocross 2016

Rafał pochodzi oczywiście z Milanówka. 
Był nagrodzony przez miasto Milanówek 

za wyniki w sporcie.
Aktualnie Rafał zakończył kolejny sezon 

sportowy w swojej karierze i jak sam mówi 
nie zamierza zwalniać tempa i niebawem za-
czyna przygotowania do sezonu 2017.

Poniżej kilka słów od Rafała.
Cześć, witam!
Sezon 2016 dobiegł końca. Był to kolejny 

bardzo solidny rok w mojej fmx-owej przy-
godzie. Zaliczyłem konkretną ilość wyjaz-
dów na treningi, pokazy, eventy w całym 
kraju oraz poza granicami Polski.

Bardzo ważnym momentem było dla 
mnie zwycięstwo w największych i tak na-

prawdę jedynych zawodach dla polskich 
zawodników FMX SHOW OTWOCK 2016 by 
FreestyleFamily.

Sezon udało się objechać bez większych 
kontuzji co napewno zaowocowało większą 
pewnością siebie, a co za tym idzie, lepszym 
poziomem sportowym.

W chwili obecnej tworzą się już wstępne 
plany, projekty na kolejny rok oraz trwają 
negocjacje ze sponsorami.

Od stycznia zaczynam treningi ogólnoro-
zwojowe, żeby przygotować dobrze swoje 
ciało do nowego sezonu.

Pogoda w Polsce nie sprzyja treningom 
na moto przez cały rok, dlatego już pod ko-
niec stycznia udaję się na zimowe treningi 

do słonecznej Hiszpanii, gdzie będę treno-
wał freestyle motocross.

Pozdrawiam i życzę wszystkim wesołych 
świąt oraz szczęśliwego nowego roku 2017!

Rafał Biały

Poczynania zawodnika możecie śledzic na 
bieżąco na jego stronie:

facebook.com/RafalBialyFmx
Instagram/RafalBialyFmx

Rafał Biały to czołowy Polski zawodnik w niezwykle widowiskowej dyscyplinie FREESTYLE MOTOCROSS. Ekstremal-
ne skoki na motocyklach crossowych na odległość ponad 20 metrów i wysokość niemal 3 piętra oraz wykonywanie 
przy tym ewolucji w powietrzu to dla Rafała chleb powszedni.
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S P O R T

IV Noc STO-nogi Milanówek, 
czyli symboliczne zakończenie sezonu biegowego

Po zapadnięciu zmroku, w ostatnią sobotę 
listopada, w pięknym parku wokół mu-

zeum w Stawisku zgromadziło się blisko 250 
osób. Wszystko za sprawą dość nietypowych 
zawodów na dystansie otwartym – każdy bie-
gnie ile chce, ale nie mniej niż 1800 metrów 
i nie dłużej niż 3 godziny. Taka konwencja 
zawodów umożliwia uczestnictwo zarów-
no osobom zaczynającym swoją przygodę 
biegową jak również „ścigaczom” – zawod-
nikom biegającym długo i szybko. Podczas 

trwania imprezy biegacze mogli skorzystać z 
dwóch dużych ognisk i grilla. Organizatorzy 
zapewnili grochówkę, kiełbasę i herbatę dla 
wszystkich przybyłych. Zawodnicy zapełnili 
zaś szwedzki stół ciastkami, sałatkami i inny-
mi pysznościami!

Z uwagi na panujące ciemności trasa ozna-
czona była zniczami, a zawodnicy biegali z 
latarkami. Las wokół muzeum wyglądał z da-
leka jak gdyby przed chwilą wylądowała tam 
chmara świetlików…

Dla najmłodszych zorganizowany był kon-
kurs sportowy – pokeSTOny. Polegał on na 
zbieraniu w czasie biegu kolorowych rysun-
ków ukrytych w leśnych gęstwinach.

Oprócz zabawy i rekreacji na świeżym po-
wietrzu zawodnicy wspierali również szczytny 
cel – zbierane były pieniądze na zakup przy-
stawki do wózka inwalidzkiego, umożliwiają-
cej sprawniejsze poruszanie się w czasie im-
prez sportowych Mariuszowi Włodarskiemu 
– zawodnikowi startującemu od czterech lat 
w kwietniowym biegu STO-nogi Milanówek

Klasyfikacja open
Mężczyźni:
l  Patryk Kościelski – Legionowo – 39 600m 

(wyrównany rekord trasy)
l  Radosław Selke – Milanówek – 37 800m
l  Robert Prokopiuk – Jesionka – 37 800

Kobiety:
l  Liliana Kołacz – Warszawa – 30 600m
l  Katarzyna Fajnas – Grodzisk Mazowiecki  

– 30 600m
l  Małgorzata Matusiak – Milanówek  

– 30 600m
Numery startowe odebrało 184 zawodni-

ków (sklasyfikowanych 177). Zawodnikom 
towarzyszyły całe rodziny i przyjaciele w licz-
bie około 50-70 osób. Bieg miał charakter 
non profit – wszyscy organizatorzy byli wo-
lontariuszami. W bieg zaangażowanych było 
20 osób.

Organizatorzy:
Społeczne Towarzystwo Oświatowe  

w Milanówku
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 

STO w Milanówku
Wsparcie i współpraca: 

Milanowskie Centrum Kultury

PS Jako organizatorzy bardzo serdecznie 
chcielibyśmy podziękować za wsparcie i za-
ufanie instytucjom i firmom, które same 
się do nas zgłosiły w celu wsparcia impre-
zy:  Catermark, Alior Bank Partner Milanó-
wek, FloatRoom Grodzisk Mazowiecki, sklep 
WOLFgang z Brwinowa oraz Wytwórnia Cu-
kierków L.Pomorski i syn

Ten rok biegowy w Milanówku możemy uznać za udany: kwietniowy Bieg STO-nogi Milanówek, cykl biegów 
Pucharu Parku Milanówka i w końcu ostatnia impreza – IV Noc STO-nogi.

SEKCJA SIATKÓWKI dla dzieci: 
czwartek, godz. 17:00-18:30 – 
zajęcia dla szkół gimnazjalnych, 
piątek, godz. 16:00-17:30 – dla 

szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się 
w ZSG nr 1, ul. Królewska 69

SEKCJA STRZELECKA
wtorek, piątek godz. 17:00 
–19:00 – Strzelnica MCK,  
ul. Piasta 12. Zbigniew Kubek
SEKCJA ŁUCZNICZA zajęcia dla 
dzieci. Zapisy i szczegóły  
w Dziale Sportu MCK 
i na www.mckmilanowek.pl.
SEKCJA NORDIC WALKING
sobota godz. 10:00 – MCK,  
ul. Kościelna 3
Mariola Borowska

SEKCJA WSPINACZKOWA
piątek godz. 14:30. Zajęcia w ZSG 
nr 1, ul. Królewska 69
Grzegorz Gawryszewski
SEKCJA SZACHOWA
sobota godz. 9:20 –11:20  
– MCK, ul. Kościelna 3
Jarosław Kowalewski
SEKCJA MINI TENISA
Zajęcia Mini Tenisa dla dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat.  
Hala Sportowa Nr 2,  

 ul. Królewska 69 
grupa I – sobota: godz. 9:00, Hala Sporto-
wa Nr 1, ul. Żabie Oczko 1, 
grupa I – sobota godz. 10:30,  
grupa II – sobota  godz. 11:30
prowadzone przez instruktorów tenisa

SEKCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Spotkania według kalendarza 
sekcji. Adam Matusiak

SEKCJA BRYDŻOWA dla doro-
słych, piątek godz. 19:00  
– świetlica GSM osiedla Jedwab-
nik, ul. Brzozowa 7.  

Włodzimierz Rutkowski
SEKCJA SCRABBLE
Każda środa, godz. 16:45-20:00, 
kawiarnia "L'amour Maison" 
Milanówek, ul. Piłsudskiego 33

Rafał Matczak, matriks.milanowek@gmail.com 

Bliższe informacje na temat sekcji  
sportowych MCK pod numerem  

tel. 790 204 254
Kierownik ds. sportu Włodzimierz Filipiak

Dział Sportu MCK zaprasza:

2016
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Redakcja zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych wydarzeń, zmiany ich terminu lub godzin.  
Aktualne informację znajdują się na stronie www.milanowek.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ  
GRUDZIEŃ 2016/STYCZEŃ 2017

 16.12. – godz. 19:00  n  STARE KINO 
w L'amour Maison „"ABC Miłości"”  
n Kawiarnia L'amour Maison, 
ul. Piłsudskiego 33  n WSTĘP WOLNY

17.12. od godz. 11:00  n  Galeria 
z pracami artystów milanowskich  
n  Kawiarnia L'amour Maison, 
ul. Piłsudskiego 33

17.12. – godz. 10:00–17:00 n Wigilia 
Miejska „Świąteczna Warszawska” 
n Wigilia Miejska dla wszystkich  
mieszkańców na ul. Warszawskiej

18.12  n   Targi Dobrego Smaku

18.12. – godz. 17:00  n  Pokaz filmów 
dokumentalnych Szymona Wdowiaka  
n Miejska Biblioteka Publiczna 
i  MTL, Kawiarnia L'amour Maison,  
ul. Piłsudskiego 33    n  WSTĘP WOLNY
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Urząd Miasta Budynek A ul. Kościuszki 45 
tel. 22 758 30 61/62, email: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00  
wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00, kasa 
9.00–14.00
Urząd Miasta Budynek B ul. Kościuszki 45 
tel. 22 758 30 61/62, email: miasto@milanowek.
plpon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 
8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C ul. Spacerowa 4 
tel. 22 758 30 61/62, email: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt. 8.00–15.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69 
tel. 22 758 35 24, email: szkola@zsg1milanowek.pl 
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul Literacka 20 

tel. 22 758 34 85, email: szkola.nr2@neostrada.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 3, ul. Żabie Oczko 1 
el. 22 758 34 60, email: zsg3@tlen.pl, pon.-pt. 7.45-
15.45
Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Fiderkiewicza 43 
tel. 22 758 35 92, email: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4 
tel. 22 755 81 13, email: biblioteka.milanowek@gmail.
com 
pon. 12.00–20.00, wt.-pt. 10.00–18.00  
śr. 12.00–18.00, czw. 11.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 
tel. 22 758 39 60,email: sekretariat@ckipmilanowek.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41 
tel. 22 724 97 92, email: ops@ops.milanowek.pl 
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
email: administracja@zgkim-milanowek.pl 
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, tel. 22 724 
80 45 tel. alarmowy 986, email: straz_miejska@
milanowek.pl 
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji SP. z o.o. , ul. Spacerowa 4  
tel. 22 729 04 33; 22 758 30 61  wew. 218  
e-mail:  mpwik@mpwik-milanowek.pl  
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

I Ty mozesz pomóc potrzebujacym!,
.

Caritas przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku prowadzi zbiórkę rzeczy używanych: 
odzież obuwie, przybory szkolne, sprzęt AGD, komputerowy, meble itp.
Jeżeli chcesz i możesz wspomóc – zadzwoń: 501 705 502.
Wszystkim ludziom dobrej woli z góry serdecznie DZIĘKUJEMY

KONTAKT Z PLACÓWKAMI I URZĘDEM MIASTA

2016 23.12. – godz. 19:00  n   STARE 
KINO w L'amour Maison „Będzie 
lepiej”  n  Kawiarnia L'amour Maison, 
ul. Piłsudskiego 33  n  WSTĘP WOLNY
30.12. – godz. 19:00  n  STARE KINO 
w L'amour Maison „Dziewczyna 
szuka miłości” n  Kawiarnia L'amour 
Maison, ul. Piłsudskiego 33 n  WSTĘP 
WOLNY

2017
 4.01 – godz. 17:00   n  Forum dla 
mieszkańców „Budżet Obywatelski 
2017”  n  Szczegóły na www.
milanowek.pl 
6.01.  n  Orszak Trzech Króli  n  
Szczegóły na www.milanowek.pl, 
www.mckmilanowek.pl
7.01.  n  Koncert Noworoczny  n  
Szczegóły na www.milanowek.pl, 
www.mckmilanowek.pl 

12.01. – godz. 17:00   n  Event 
Firmy Orange. Gość Specjalny  n  
Wstęp Wolny!  n  Szczegóły na www.
milanowek.pl 

13.01. – godz.  19:00  n  STARE 
KINO w L'amour Maison „Ludzie 
Wisły”  n  Kawiarnia L'amour Maison, 
ul. Piłsudskiego 33  n  WSTĘP WOLNY

21.01. – godz. 18:00 n Salon 
muzyczny Dariusza Biernackiego 
– Barbara Wałaszek kontralt 
milanowski n szczegóły www.
mckmilanowek.pl

KAŻDA ŚRODA I KAŻDY PIĄTEK   – 
godz.  10:30 i 12:00  n  Kreatywne 
zajęcia dla dzieci „Krasnoludki”  n    
MCK  n  Kawiarnia L'amour Maison, 
ul. Piłsudskiego 33
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Odpady kom
unalne – będą odbierane w

yłącznie z pojem
ników, zg. z podanym

 harm
onogram

em
. Pojem

nik 
zapew

nia w
łaściciel posesji w

e w
łasnym

 zakresie. Pojem
nik m

usi spełniać norm
ę PN

-EN
 840-1 i być przysto-

sow
any do opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Odpady segregow
ane –odbiór w

 w
orkach, zg. z podanym

 harm
onogram

em
. W

orki m
ieszkaniec otrzym

uje w
 

system
ie w

ym
iany pełny na pusty, w

 dniu odbioru odpadów.
Odpady ulegające biodegradacji (ogrodow

e i zielone) – odbiór w
 okresie 1.04 – 31.10 – zgodnie z podanym

 
harm

onogram
em

, m
ax 4 w

orki o pojem
ności 120 l z jednej posesji. W

orki m
ieszkaniec otrzym

uje w
 system

ie 
w

ym
iany pełny na pusty, w

 dniu odbioru odpadów.
Dodatkow

y odbiór liści bezpośrednio sprzed posesji odbędzie się w
 term

inach: 
1 kw

ietnia i 25 listopada – rejony: 1–5;  
 

8 kw
ietnia i 2 grudnia – rejony: 6–10 

Odbiór odpadów
 w

ielkogabarytow
ych, opon, zużytego sprzętu AGD i RTV – trzy razy w

 roku w
 term

inach:  
24 luty, 30 czerw

ca, 20 października
W

ystaw
ka przed posesję. Odbiór tych odpadów

 należy zgłosić najpóźniej do 3 dni przed planow
anym

 dniem
 

odbioru do Punktu Inform
acyjno-Reklam

acyjnego, pod nr tel. (22) 729-98-98, 729-98-99 lub e-m
ail: biuro@

eko-hetm
an.pl –   każde zgłoszenie m

usi zaw
ierać: adres, ilość oraz rodzaj odpadu. 

Gruz, odpady budow
lane i rozbiórkow

e – dw
a razy w

 roku, m
ax 4 w

orki 120 litrow
e z posesji (m

asa w
orka nie 

m
oże przekraczać 25 kg)

– odbiór tych odpadów
 należy zgłosić do Punktu Inform

acyjno-Reklam
acyjnego, pod nr tel. (22) 729 98 8, 729 

98 99 lub e-m
ail: biuro@

eko-hetm
an.pl – każde zgłoszenie m

usi zaw
ierać: im

ię i nazw
isko, adres, ilość oraz 

rodzaj odpadu, w
 celu uzgodnienia term

inu odbioru bezpośrednio z posesji. 
W

 ram
ach w

ystaw
ki nie będą odbierane: papa, eternit, okna, odpady sam

ochodow
e, św

ietlów
ki.

Przeterm
inow

ane leki – zbierane w
 aptekach i przychodniach (w

ykaz adresów
 na stronie internetowej Urzędu)

Zużyte baterie, św
ietlów

ki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu) 
Popiół należy grom

adzić w
e w

łasnych w
orkach w

 dow
olnym

 kolorze, o pojem
ności do 60 litrów

, odpornych na 
rozerw

anie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu Inform
acyjno-Reklam

acyjnego, pod nr tel. (22) 729 98 98, 
729 98 99 lub e-m

ail: biuro@
eko-hetm

an.pl
W

 Punkcie Selektyw
nego Zbierania Odpadów

 – odpady w
ielkogabarytow

e, odpady budow
lane i rozbiórkow

e – 
m

ax 1 m
3/m

iesięcznie, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, chem
ikalia, tw

orzyw
a sztuczne, tetra-pak, złom

, papier 
i tektura, szkło. 
Punkt ten znajduje się w

 M
ilanów

ku, róg ulic Turczynek i W
iatracznej, godz. pracy: w

torek i czw
artek 10:00 

–18:00, sobota 10:00 –15:00. 
Odpady w

 Punkcie m
ożna oddać po uprzednim

 okazaniu przez m
ieszkańca dokum

entu potw
ierdzającego do-

konyw
anie opłat za odbiór odpadów

 kom
unalnych.

W
szelkie zgłoszenia, reklam

acje, prośby należy kierow
ać do Punktu Inform

acyjno–Reklam
acyjnego: tel.: 

22 729 98 98, 729 98 99, fax: 22 729 90 80, e-m
ail: biuro@

eko-hetm
an.pl. Punkt Inform

acyjno-Reklam
acyjny 

czynny jest od poniedziałku do piątku w
 godz. 8:00–16:00

Zm
ieszane odpady kom

unalne
Papier, tw

orzyw
a sztuczne, m

etale, tetra-pak
Szkło

B
ioodpady (traw

a, liście, pocięte 
gałęzie i krzew

y)
pojem

nik,  
(zapewnia właściciel posesji

żółty
biały

brązowy

REJON 7 obejm
uje ulice – Bartosza, Bociania, Brwinowska (Królewska-W

iatraczna), Cicha, Dolna, Głowackiego, Grudowska (Królewska - Owczarska), Iwaszkiewicza, Jabłonowa, Jasna, Jaśm
inowa, Jodłowa, Konopnickiej, M

akowa, M
arszał-

kowska, M
iła, Nadarzyńska (bez nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c), Owczarska, Perłowa, Piękna, Prom

yka, Różana, Skośna, Słoneczna, Szkolna, Sym
patyczna, Turczynek, Urocza, W

esoła, W
iatraczna (Turczynek – W

ierzbowa), W
iśniowa

REJON 8 obejm
uje ulice – Akacjowa, Charci Skok, Długa, Fiderkiewicza, Graniczna, Grudowska (Królewska-W

arszawska), Inżynierska, Krótka, Krzywa, Leśna, Podwiejska, Polna, Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Sosnowa, 
Ślepa, Środkowa, W

arszawska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa), Zawąska 

REJON 9 obejm
uje ulice – Asnyka, Kam

eralna, Kochanowskiego, Księżycowa, Lazurowa, Ludna, Prusa, Szczepkowskiego

REJON  10 obejm
uje ulice –  3 m

aja, 9 m
aja, Bratnia, Gołębia, Gospodarska nr 44a, 44b, 44c, Kazim

ierzowska 34a, Końcowa, N
adarzyńska nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c, M

arzanny, M
odrzew

iowa, N
iska, Południowa, Rolna, 

Św
ierkowa, Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18 

U
W

AG
A

, N
OW

E ZA
SA

D
Y G

R
O

M
A

D
ZEN

IA
 O

D
PA

D
ÓW

 !!
Odpady grom

adzone są w
:

Pojem
niki/worki (zawiązane) m

uszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w
 dniu odbioru odpadów

.
Odpady będą odbierane z altan śm

ietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firm
y.

REJON 6
Rodzaj odpadu

Styczeń
Luty

M
arzec

K
w

iecień
M

aj
Czerw

iec
Lipiec

Sierpień
W

rzesień
 Październik

Listopad
G

rudzień
kom

unalne
5, 19

2, 16
2, 16, 30

13, 27
11, 25

8, 22
6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31
14, 28

12, 26
9, 23

7, 21
m

akulatura, plastik, szkło
5, 19

2, 16
2, 16, 30

13, 27
11, 25

8, 22
6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31
14, 28

12, 26
9, 23

7, 21

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

9, 20
3, 17

3, 17, 31
14, 28

12, 26
9, 23

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

1, 15, 29
13, 27

10, 24
8, 22

m
akulatura, plastik, szkło

9, 20
3, 17

3, 17, 31
14, 28

12, 26
9, 23

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

1, 15, 29
13, 27

10, 24
8, 22

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

2, 16, 30
13, 27

13, 27
10, 24

8, 22
5, 19

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28

11, 25
9, 23

6, 20
4, 18

m
akulatura, plastik, szkło

2, 16, 30
13, 27

13, 27
10, 24

8, 22
5, 19

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28

11, 25
9, 23

6, 20
4, 18

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

9, 20
3, 17

3, 17, 31
14, 28

12, 26
9, 23

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

1, 15, 29
13, 27

10, 24
8, 22

m
akulatura, plastik, szkło

9, 20
3, 17

3, 17, 31
14, 28

12, 26
9, 23

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

1, 15, 29
13, 27

10, 24
8, 22

REJON 7REJON 8REJON 9REJON 10
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RE
JO

N 
6

 H
AR

M
ON

OGR
AM

 OD
B

IOR
U

 OD
PAD

ÓW
 KOM

U
N

ALN
YCH

 Z TER
EN

U
 M

IASTA M
ILAN

ÓW
K

A  
w

 okresie od 1 STYCZN
IA 2017 do 31 GR

U
D

N
IA 2017 r.

realizowany przez firm
ę EKO-HETM

AN tel. 22 729-98-98, tel. 22 729 98 99 fax 22 729 98 80, biuro@eko-hetm
an.pl, 05-830 Nadarzyn, ul.Turystyczna 50

UW
AGA !!!! W

YW
ÓZ ODPADÓW

 ODBYW
A SIĘ OD GODZIN

Y 6.30 RAN
O

Rodzaj odpadu
Styczeń

  Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

11, 25
8, 22

8, 22
5, 19

4, 17, 31
14, 28

5, 12,19, 26
2, 9, 16, 23, 30

6, 20
4, 18, 30

15, 29
13, 27

m
akulatura, plastik, szkło

11, 25
8, 22

8, 22
5, 19

4, 17, 31
14, 28

5, 12,19, 26
2, 9, 16, 23, 30

6, 20
4, 18, 30

15, 29
13, 27

REJON 1REJON 2REJON 3REJON 6

REJON 1 obejm
uje ulice – Barwna, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Dzierżanowskiego, Gom

browicza, Górnoleśna, Grodeckiego, Kolorowa, Kościuszki (od Krasińskiego w kierunku Falęcina), Kraszewskiego, Kwiatowa, 
Lasockiego, Lawendowa, Ledóchowskiej U., M

acierzanki, M
ała, M

oniuszki, N
orwida C.K., Obwodu AK Bażant, Parkowa, Partyzantów, Pewna, Piaski, Piaskowa, Podgórna (Kościuszki - W

. Polskiego), Północna, Pusta, Reym
onta, Skrom

na, 
Sobieskiego, Spokojna, Szarych Szeregów, Teligi L., Tuwim

a, W
ąska, W

igury, W
ojska Polskiego (Ludna-Kwiatowa), Żukowska, Żwirki.

REJON 6 obejm
uje ulice –  Chabrów, Dem

bow
skiej, Gen. A. E. Fieldorfa, Por. St. H

ellera, Królew
ska, Książenicka, Łączna, Łąkow

a, N
iezapom

inajki,  N
ow

ow
iejska,   Okrzei, Ptasia, Rososzańska, Sarnia, Staszica (Królew

ska - 
Kady), Stokrotki, W

ysoka, W
ysockiego, Zielna 

REJON 2 obejm
uje ulice –  Brzuzka A., Grodziska,  Kalinowa, Kasprowicza, Kościelna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów PKP), Krakowska (Kościuszki-W

ielki Kąt), Krasińskiego (Kościuszki-W
ojska Polskiego), Królowej Jadwigi, Krucza,  

M
ickiewicza, Nowa, Okopy Górne, Pasieczna, Plantowa, Rzeczna, Słowackiego, Sm

oleńskiego (od PKP do Kościelnej), Spacerowa, Spółdzielcza, Starodęby, Stawy, W
ielki Kąt, W

itkowskiej F., W
ojska Polskiego (Ludna-Zam

enhoffa), W
ronia, 

Zachodnia, Zam
enhofa, Żabie Oczko 

REJON 3 obejm
uje ulice – Czubińska, Falęcka, Gospodarska, Jem

iołuszek, Jerzyków, Klonowa, Leśny Ślad (Podleśna- Lasek Olszowy), Leszczynowa, Lipowa, M
arzeń, M

yśliwiecka, Naddawki, Ogrodowa, Olszowa, Owocowa, Parkingowa, Pod-
leśna, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj, Sadowa, Słowików, Sołecka, Sowia, Tęczowa, Topolowa, Trębacka, W

iosenna, W
jazdowa, W

lot, W
rzosowa, W

schodnia, W
ylot, Zakątek, Załam

ana, Zielona Żytnia, Źródlana

REJON 4 obejm
uje ulice – REJON

  4 obejm
uje ulice - Dw

orcow
a, Kaprys, Krakow

ska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego (Kościuszki- Piasta), Leśny Ślad (Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, N
iecała, Orzeszkow

ej, Piasta, 
Podgórna (Kościuszki-W

spólna), Sienkiew
icza, W

iejska, W
ójtow

ska, W
spólna, Zaciszna

REJON  5 obejm
uje ulice –  Bagnista, Bliska, Brwinowska (Kazim

ierzowska - W
iatraczna), Brzozowa, Dębowa, Działkowa, Grabowa, Jedwabna, Jesionowa, Jeżynowa, Kasztanowa, Kazim

ierzowska, Konwaliowa,  Na Skraju, Na Uboczu, Nowo-
wiejska nr 35, 35a, M

agnolii, M
orwowa, Okólna, Piłsudskiego, Podkowiańska, Poleska, Poziom

kowa, Próżna, Radosna, ks. Skargi, Sm
oleńskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sokorskiej B.,  Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia, W

arszaw-
ska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska M

az.), W
iatraczna (Podkowiańska-W

ierzbowa), W
ierzbowa

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

3,17, 31
14, 28

14, 28
11, 25

9, 23
6, 20

4, 11, 18, 25
1, 8, 14, 22, 29

12, 26
10, 24

7, 21
5, 19

m
akulatura, plastik, szkło

3,17, 31
14, 28

14, 28
11, 25

9, 23
6, 20

4, 11, 18, 25
1, 8, 14, 22, 29

12, 26
10, 24

7, 21
5, 19

REJON 6

Rodzaj odpadu
Styczeń

  Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

10, 24
7, 21

7, 21
4, 18

2, 16, 30
13, 27

4, 11, 18, 25
1, 8, 14, 22, 29

5, 19
3, 17, 31

14, 28
12, 23

m
akulatura, plastik, szkło

10, 24
7, 21

7, 21
4, 18

2, 16, 30
13, 27

4, 11, 18, 25
1, 8, 14, 22, 29

5, 19
3, 17, 31

14, 28
12, 23

Rodzaj odpadu
Styczeń

  Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

12, 26
9, 23

9, 23
6, 20

4,18
1, 12 ,29

6, 13, 20, 27
3,10,17, 24, 31

7, 21
5,19

2, 16, 30
14, 28

m
akulatura, plastik, szkło

12, 26
9, 23

9, 23
6, 20

4,18
1, 12 ,29

6, 13, 20, 27
3,10,17, 24, 31

7, 21
5,19

2, 16, 30
14, 28

Rodzaj odpadu
Styczeń

  Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

13, 27
10, 24

10, 24
7, 21

5, 19
2, 16, 30

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

8, 22
6, 20

3, 17
1, 15, 29

m
akulatura, plastik, szkło

13, 27
10, 24

10, 24
7, 21

5, 19
2, 16, 30

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

8, 22
6, 20

3, 17
1, 15, 29

Rodzaj odpadu
Styczeń

  Luty
M

arzec
K

w
iecień

M
aj

Czerw
iec

Lipiec
Sierpień

W
rzesień

 Październik
Listopad

G
rudzień

kom
unalne

4, 18
1, 15

1, 15, 29
12, 26

10, 24
7, 21

5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30

13, 27
11, 25

8, 22
6, 20

m
akulatura, plastik, szkło

4, 18
1, 15

1, 15, 29
12, 26

10, 24
7, 21

5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30

13, 27
11, 25

8, 22
6, 20

REJON 2REJON 3REJON 4REJON 5
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