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

Milanówek ma w sumie około 100 km dróg gminnych, 
z czego 48 km są to drogi o nawierzchni utwardzonej. 
80 proc. wszystkich dróg w Milanówku wymaga remontu.

Długa droga do nowych dróg

Dane te, które na pewno żadnego mieszkańca nie dziwią, pocho-
dzą z pierwszego w historii Milanówka, obowiązkowego prze-

glądu technicznego dróg, który obecne władze wykonały w ubie-
głym roku. Budowanie drogi to proces inwestycyjny, który trwa 
w naszym mieście 2,5-3 lata, z czego samo projektowanie drogi trwa 
około 2 lata. Dlaczego tak długo? 
Prawo do dysponowania gruntem. Nie da się projektować nowej 
drogi jeśli stany prawne gruntów są nieuregulowane, a w Milanów-
ku problem ten dotyczy większości dróg. 
Za wąskie drogi. 99 proc. dróg w Milanówku nie spełnia też parame-
trów szerokości (minimum 10 metrów) zgodnie z rozporządzeniem 
ministra. Ministerstwo może wyrazić zgodę na budowę węższej 
drogi w ramach odstępstwa albo, jeśli jest możliwość poszerzenia 
tej drogi, nie wyrazi zgody na odstępstwo – i tak jest w przypadku 
większości planowanych inwestycji drogowych w Milanówku. Wtedy 
miasto musi wykupić prywatne działki wzdłuż drogi, w celu jej posze-
rzenia. Niektórzy właściciele wyrażają na to zgodę, a inni nie i wtedy 
proces inwestycyjny znowu się wydłuża. 
Brak infrastruktury odwodnieniowej. W naszym mieście mamy 
mnóstwo ulic, które nie mają systemu odwodnienia i bezzasadne 
jest projektowanie dla nich samej nawierzchni. Odwodnienie, któ-
re jako podstawa funkcjonowania miasta, powinno być zrobione 
20 lat temu, będzie powstawać w Milanówku dopiero niebawem. 
Wykonaliśmy kilkanaście projektów odwodnieniowych, które obej-
mują dużą część miasta. Udało się też zdobyć na ich realizację pienią-
dze. Miasto w odpowiedzi na złożony do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska wniosek, dostało bowiem umarzalną pożyczkę 
na ponad 5 mln zł, po to właśnie, aby móc zbudować część podsta-
wowej infrastruktury odwodnieniowej. 
Drogi budowane i projektowane. Obecnie w realizacji są 2 inwe-
stycje drogowe ul. Północna i ul. Krasińskiego. Następne inwestycje 
drogowe, które będą realizowane to:

Dlaczego inwestycje drogowe w Milanówku zaczęto właśnie od 
tych ulic? Skupiono się na ulicach, które są zbiorczymi drogami i na 
których jest największy problem w komunikacji. Wybrano ulice, któ-
re ogromną ilość samochodów wyprowadzają np. na ul. Kościusz-
ki i pozwalają wyjechać z miasta: ul. Wojska Polskiego, ul. Lipowa, 
ul. Brwinowska. Projektowana ul. Wojska Polskiego ma być alterna-
tywną do ul. Kościuszki drogą, prowadzącą na autostradę. Wybudo-
wanie tej drogi znacznie poprawi komunikację wylotową i wlotową 
do miasta. Wybrano też ulice ważne dla życia miejskiego, takie, po 
których się spaceruje, jeździ na rowerze, czyli ul. Parkowa, ul. Krasiń-
skiego, ul. Grodeckiego. 

Inne ważne ulice w centrum miasta na razie muszą poczekać, 
przede wszystkim z uwagi na remont PKP. Częścią z nich jeżdżą sa-
mochody ciężarowe, dowożące materiały na budowę. Burmistrz 
Miasta podpisała porozumienie z wykonawcą remontu kolei, że jeśli 
nawierzchnia tych dróg ulegnie zniszczeniu, zostanie ona odtworzo-
na na jego koszt.  
Płyty betonowe. Kołem ratunkowym i rozwiązaniem doraźnym dla 
ulic, po których nie da się jeździć, a zanim zostaną kompleksowo 
zrobione, minie dużo czasu, a także dla tych, które są za wąskie, by 
móc je w ogóle projektować, są płyty betonowe. Miasto ma na nie 
budżet, wczesną jesienią został też wybrany wykonawca inwestycji. 
Wytypowano kilka ulic do obłożenia płytami, głównie na obrzeżach 
miasta. Jako pierwszą wyłożono płytami ul. Daleką, będącą jedną 
z dróg prowadzących na cmentarz. Kolejne ulice, na których poja-
wią się płyty:

Przyszły rok, jeśli wszystkie procesy projektowe uda się dokończyć, 
będzie obfitował w realizacje inwestycji odwodnieniowych i drogo-
wych. W związku z tym, musimy być gotowi na kolejne utrudnienia 
komunikacyjne w mieście. Długo oczekiwane efekty prac, powinny 
jednak to wszystko wynagrodzić. 

Burmistrz Miasta o inwestycjach drogowych: Na drogi w Mila-
nówku nawet dwie kadencje to jest za mało, ale w ciągu trzech lat 
przygotowałam 28 projektów budowlanych, dla których będę mia-
ła, w czwartym roku kadencji pozwolenia na budowę. To oznacza, że 
wyprowadziłam stany prawne, wprowadziłam pieniądze do budżetu, 
spłaciłam 14 mln długu przez dwa lata po to, żeby można było zacząć 
inwestować w to, co najważniejsze, czyli odwodnienie i drogi. Praco-
wałam nad czymś, czego nie widać. Na początku kadencji, pierwsze, 
co zobaczyłam, to puste szuflady. Ja swoim następcom w przyszłym 
roku zostawię pełne szuflady kolejnych projektów do realizacji. Mu-
siałam zacząć od porządkowania, regulowania stanów prawnych 
i nadal to robię.

Redaktor naczelna 
 Biuletynu Miasta Milanówka 

Agnieszka Rzewuska

Drogi planowane do wykonania w ramach 
przebudowy lub remontu

 1. Wojska Polskiego
 2. Brwinowska
 3. Parkowa
 4. Spacerowa
 5. Grodeckiego
 6. Urocza
 7. Fiderkiewicza
 8. Wiatraczna
 9. Lipowa
 10. Olszowa
 11. Jesionowa
 12. Piękna
 13. Długa

 14. Sosnowa
 15. Kochanowskiego
 16. Graniczna
 17. Żytnia
 18. Przyszłości
 19. Leśny Ślad
 20. Bartosza
 21. Orzeszkowej
 22. Projektowana
 23. Ślepa
 24. Wierzbowa
 25. Iwaszkiewicza
 26. Owczarska

Drogi planowane do modernizacji w latach  
2017 – 2018 przez położenie płyt MON

1.  Czubińska do Wiosennej 
i poszerzenie Wiosennej 

2. Łąkowa
3. Chopina
4. Wiatraczna

5. Północna
6. Jodłowa
7. Bociania
8. Tuwima
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n Na stronie 6 proszę, abyście Państwo za-
poznali się z Oświadczeniem, które powstało 
w odpowiedzi na emisję reportażu w pro-
gramie TVP 2 „Magazyn Ekspres Reporte-
rów” z dnia 24 października br., który był 
poświęcony eksmisji w Milanówku. Oświad-
czenie to odczytałam na Sesji Rady Miasta 
w dniu 26 października br. oraz opublikowa-
łam je na stronie internetowej miasta oraz 
mojej stronie na Facebooku. W programie 
telewizyjnym została przedstawiona nie-
prawda. Pominięto ważne fakty, m.in. to, 
że  osoba eksmitowana nie mieszkała w lo-
kalu od 25 lat, i że zgodnie z zeznaniem PIT 
osiągnęła w ubiegłym roku znaczne dochody 
a także, że otrzymała od miasta możliwość 
ubiegania się o mieszkanie w TBS-ach, z któ-
rej wówczas nie skorzystała. W konsekwen-
cji tego oświadczenia, w dniu 31 paździer-
nika br. spotkałam się z eksmitowaną Panią 
Żanetą w obecności Pani Janiny Moławy 
– pełnomocnika Pani Żanety oraz Joanny Pa-
łuby – dyrektora ZGKiM. Na spotkaniu pod-
trzymałam wcześniejszą propozycję możli-
wości ubiegania się o mieszkanie w TBS-ach 
i przedstawiłam Pani Wilińskiej konkretną 
ofertę lokalu. Pani Żaneta w dniu 3 listopada 
obejrzała lokal i wyraziła chęć jego najmu.
n 5 października zorganizowałam spotkanie 
z mieszkańcami ulicy Wierzbowej związane 
z problemami w poruszaniu się po tej ulicy. 
Posiadam już wstępny projekt odwodnienia 
i utwardzenia drogi do realizacji w 2018 r. 

n 9 października odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami ulicy Łąkowej, na którym 
wysłuchałam uwag mieszkańców i zobowią-
załam się do rozpoczęcia projektowania uli-
cy, co może zająć dużo czasu ze względu na 
nieuregulowane stany prawne. Po analizie 
zdecydowałam o utwardzeniu tymczasowym 
tej ważnej z punktu widzenia komunikacyj-
nego drogi i jednocześnie zaplanowałam 
w projekcie budżetu na 2018 r. rozpoczęcie 
projektowania jej budowy.
n Rozwiązałam umowę z Komendantem 
Straży Miejskiej za porozumieniem stron. 
Po dokonaniu formalności, p.o. Komendan-
ta zostanie zastępca Izabela Koźbiał.

 Burmistrz Miasta informuje  q
 23 października 2017 r. BIOVENA 
Sp. z o.o. zakończyła zapisy na usługi z zakresu  
rehabilitacji leczniczej wykonywane w ramach 
umowy zawartej 22 września 2017 roku z Gmi-
ną Milanówek. Od dnia zawarcia umowy na 
rehabilitację zostało zapisanych  438 mieszkań-
ców, (październik – 128 osób, listopad – 192 
osoby, grudzień – 118 osób) i z tego też  po-
wodu osiągnięto limit punktów i wyczerpano 
środki finansowe przeznaczone na realizację 
usług na ten rok. Duża liczba mieszkańców 
zapisanych świadczy o wysokim poziomie za-
spakajania potrzeb w kierunku rehabilitacji. 
W poprzednim roku w okresie październik-
-grudzień z usług rehabilitacyjnych finansowa-
nych przez gminę skorzystało 168 osób. 

 Pod koniec września zostały wymienione 
kolejne miejskie tablice informacyjne znaj-
dujące się przy WKD Grudów, WKD Brzózki, 
WKD Kazimierówka oraz przy przejściu dla 
pieszych przy ul. Podleśnej.
 Realizacja inwestycji przebiega prawi-
dłowo. Prace przy budowie ulicy Północnej 
dobiegają już końca, a na Krasińskiego jest 
już położony asfalt. Rozpoczęliśmy też za-
siedlanie nowych lokali komunalnych. Na 
ukończeniu są też prace przy I etapie budo-
wy boiska przy ul. Szkolnej.
 W październiku rozpoczęły się pracę 
pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody 
na terenie Miasta Milanówka w  związku 
z otrzymanym dofinansowaniem z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na  
„Utrzymanie cennych zasobów przyrod-
niczych Milanówka poprzez komplekso-
we prace pielęgnacyjne drzew-pomników 
przyrody”. Korony drzew są zabezpieczone 
poprzez wiązania, usunięcie suchych gałęzi 
(zdjęcie posuszu) i ewentualne skrócenie 
konarów poprawiające statykę drzewa.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

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

Wybrane działania  
Burmistrza Miasta Milanówka

październik 2017 r.

Ostatnie pożegnanie  
Romualda Tesarowicza
23 października pożegnaliśmy Romualda Te-
sarowicza, wybitnego mieszkańca Milanówka, 
światowej sławy śpiewaka operowego. Pan Ro-
muald Tesarowicz wiele nagrywał dla radia i te-
lewizji w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. 
Mieliśmy zaszczyt słuchania jego głosu także 
w Milanówku. W 2004 roku został uhonoro-
wany statuetką Milanowskiego Liścia Dębu za 
wkład w upowszechnianie kultury i promocję 
Milanówka. W tym roku śpiewał na czerwco-
wym Festiwalu Otwarte Ogrody. We wrześniu 
br. wystąpił w Milanówku po raz ostatni pod-
czas Europejskich Dni Dziedzictwa. Jego osoba 
i zaangażowanie pozostaną w naszej pamięci, 
a jego dorobek muzyczny właśnie wyrył kolej-
ne wersy w karcie historii Miasta, z których ko-
rzystać będą kolejne pokolenia.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz Miasta 
zaprasza  

na spotkania

27 listopada br. godz. 18:00 
Hala Sportowa przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 ul. Królewska 69  
(wejście od ul. Szkolnej)

28 listopada br. godz. 18:00 
Hala Sportowa przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 ul. Żabie Oczko 1
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I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Przypominamy o ważnych terminach podatkowych
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że 

w listopadzie br. mijają ważne terminy po-
datkowe dla osób fizycznych:
Z dniem 15 listopada 2017 r. (środa) mija 
termin:
n  IV raty podatku od nieruchomości  

– pokój nr 11
n  IV raty podatku rolnego i leśnego  

– pokój nr 11
n  IV raty opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi – pokój nr 10
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzę-

du (gotówką lub kartą płatniczą: Visa, Visa 
Elektron, VPay, MasterCard, Debit Ma-

sterCard, MasterCard Electonic, Maestro), 
lub na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski Oddział 1 w Milanówku
95 1020 1026 0000 1002 0263 4905

Kasa czynna:
Poniedziałek 10:00–17:00
Wtorek-Czwartek 9:00–15:00
Piątek 9:00–14:00
(przerwa: codziennie 12:00–12:30)
Opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi oraz z tytułu wieczystego użyt-
kowania należy dokonywać bez wezwania.

 Informujemy, iż wpłat z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy dokonywać na indywidualny numer 
konta przypisany do danego właściciela (po-
datnika).   

Referat Budżetowo-Finansowy
Urząd Miasta Milanówka

Ul. Północna na odcinku od ronda do ul. 
Parkowej to pierwsza droga w Milanówku 
poddana kompleksowej remodernizacji. Na 
odcinku od ul. Parkowej do ronda powstała 
jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej oraz 
jednostronny chodnik po południowej stronie 
ulicy, wykonany również z kostki. Po północ-
nej stronie jezdni powstała opaska z kostki 
betonowej.

Wartość inwestycji: ok. 1 075 000 zł
Długość drogi: ok. 450 m

Inwestycja drogowa na odcinku od ul. 
Parkowej do ul. Wojska Polskiego. Będzie to 
pierwsza w Milanówku ulica o charakterze 
alei spacerowej. Fragment ulicy, między ul. 
Kościuszki a ul. Parkową, będzie miał typowy 

przekrój uliczny z chodnikami z mieszanek 
żywicznych, które mają pozwolić docierać 
wodzie do korzeni drzew. W pozostałym zaś 
fragmencie, zastosowane będzie rozwiązanie 
polegające na meandrowaniu drogi, mające 
uspokoić ruch samochodowy.

Wartość inwestycji: 1 970 000 zł
Długość drogi: ok. 600 m

Łącznie wyremontowano 4 lokale a 2 ko-
lejne przebudowano, zmieniając sposób ich 
użytkowania. Lokale zyskały zupełnie nowy 
wygląd, a także m.in. nowe instalacje elek-
tryczne, sanitarne, źródła ciepła. 

Wartość inwestycji: 655 000 zł

Budynek, który mieścił niegdyś przedszko-
le, a niebawem zostanie przeznaczony na cele 
kulturalno-społeczne miasta, został poddany 
w ostatnich miesiącach termomodernizacji. 

Wykonano m.in. wymianę pokrycia dachu, 
remont kominów, nowe docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymianę drzwi i okien. Dalszy 
etap inwestycji to prace wewnątrz budynku. 

Wartość wykonanej części inwestycji: 
994 000 zł

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Milanów-
ku powstaje boisko wielofunkcyjne wraz 
z infrastrukturą techniczną. Na ukończeniu 
jest pierwszy etap inwestycji, czyli budowa 
nowego boiska o nawierzchni syntetycznej, 
na którym będzie można grać w piłkę ręczną 
i koszykówkę oraz zaplecza szatniowo-maga-
zynowego i miejsc parkingowych. 

Wartość I części inwestycji: ok. 1 242 000 zł 

Obejrzano także ukończone rondo na 
skrzyżowaniu ulic Kazimierzowskiej, Średniej 
i Brwinowskiej.

Inwestycja była realizowana przez Staro-
stwo Powiatowe i współfinansowana przez 
Gminę Milanówek.

Wartość inwestycji: 670 000 zł (z czego 
150 000 z budżetu Milanówka)

Redaktor naczelna   
Agnieszka Rzewuska

Objazd po milanowskich inwestycjach
11 października br. odbył się zainicjowany przez Burmistrz Miasta objazd po części realizowanych obec-
nie i już zrealizowanych milanowskich inwestycji. W objeździe uczestniczyli radni i pracownicy urzędu. 
Sprawdzono, na jakim etapie są prace w br., omówiono ich jakość i wykorzystane rozwiązania budowlane. 
Uczestnicy obejrzeli następujące inwestycje:

Ul. Północna
Obiekt sportowy przy ul. Szkolnej

Ul. Krasińskiego

Mieszkania komunalne  
przy ul. Wojska Polskiego 

Budynek przy ul. Warszawskiej 18

Rondo przy ul. Średniej
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APELUJEMY – nie pal śmieci  
w palenisku domowym!

Musimy zmienić nawyki swoje i sąsia-
dów. Czas skończyć z tolerowaniem 

spalania śmieci.
Spalanie tego typu odpadów jest bardzo 

szkodliwe dla ludzi i całego otaczającego nas 
środowiska. Temperatura spalania w piecach 
domowych jest stosunkowo niska, co powo-
duje, że poprzez spalanie w nich śmieci, do 
atmosfery wydostaje się wiele szkodliwych, 
zanieczyszczających powietrze substancji 
chemicznych, które charakteryzują się gry-
zącym i duszącym zapachem – dioksyny.

Substancje te mają bardzo szkodliwy 
wpływ na zdrowie człowieka. Niejedno-
krotnie pierwszymi objawami zatrucia nimi 
są duszności i kaszel, a następnie obniżona 
odporność, choroby układu oddechowego, 
alergie, a także zachorowania na raka.

W większości przypadków nie zdajemy 
sobie również sprawy z zagrożenia pożaro-
wego. Podczas spalania śmieci w domowych 
piecach, w przewodach kominowych osadza 
się bardzo trudna do usunięcia tzw. sadza 
mokra. Jej nadmiar może doprowadzić do 
zapalenia się przewodu kominowego, a tym 
samym do pożaru całego domu. 

Problemu spalania odpadów z gospo-
darstw domowych w piecach węglowych czy 
ogniskach nie da się w pełni kontrolować. 
Jedynie świadomość ekologiczna społeczeń-
stwa może spowodować, że środowisko, 
w którym żyjemy, będzie dla nas bardziej 
przyjazne. Dlatego też, wzorem ogólnopol-
skiej kampanii, apelujemy do mieszkańców 
Naszego Miasta-Ogrodu „Kochasz dzieci 
– nie pal śmieci”.

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz 
palenia odpadów w urządzeniach do tego 
nieprzystosowanych. Zakazane jest spalanie 
śmieci w piecach, kotłowniach domowych, 
jak również na wolnym powietrzu. Wobec 
mieszkańców, którzy palą odpady w do-
mowych warunkach będą stosowane kary.  
Grozi za to grzywna do 5.000 zł.

Jeśli podejrzewasz, że sąsiad pali odpady, 
zgłoś sprawę do Referatu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta 
Milanówka lub do Straży Miejskiej, która 
pracuje w systemie całodobowym. W takiej 
sytuacji zostanie przeprowadzona stosowna 
kontrola przez osoby, posiadające upoważ-
nienia wydane przez Burmistrza Miasta. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Zieleni

Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy, który wiąże się z ogrzewaniem 
mieszkań poprzez palenie w piecach grzewczych. Wiele osób ulega 
wówczas pokusie, aby spalać wszystko, co jest w zasięgu, niestety 
również odpady typu folie, plastiki itp.

Ruszamy z Budżetem 
Obywatelskim 2018
Rozpoczynamy kolejną edycję Budże-

tu Obywatelskiego w Milanówku. 
Podobnie, jak w poprzednich edycjach, 
mamy do zadysponowania 300 000 zł na 
realizację projektów. Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego naniósł poprawki na za-
sady przeprowadzenia tegorocznej edy-
cji, a mieszkańcy mogą już składać swoje 
projekty do 20 listopada br. Zapraszamy 

wszystkich do podzielenia się z nami swo-
imi pomysłami na realizację inwestycji 
lub wydarzeń w naszym mieście. Po we-
ryfikacji projektów w dniach 7-21 grudnia 
nastąpi głosowanie, w którym wyłonio-
ne zostaną co najmniej 2 projekty do re-
alizacji w 2018 roku. Życzymy owocnych  
pomysłów!

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Emilia Misiak 

Nabór członków  
do Komitetu 
Rewitalizacji
Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór 

członków do Komitetu Rewitali-
zacji Gminy Milanówek. Zaintereso-
wanych do uczestnictwa we wdraża-
niu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Milanówka na lata 2017-2023 
zachęcamy do zgłaszania swojej kan-
dydatury. Regulamin naboru wraz 
z formularzami są dostępne na stro-
nie miasta, w biuletynie informacji 
publicznej oraz w siedzibie urzędu.

Referat Pozyskiwania  
Funduszy Zewnętrznych

Aleksandra Żuraw

n W nocy z 30 września na 
1 października br. uwagę ope-

ratora monitoringu przyciągnęła para 
nastolatków, która przemieszczała się 
w okolicy skrzyżowania ulic Grudowskiej 
i Królewskiej. Około godz. 4:00 operator 
skupił się na młodym mężczyźnie, które-
go zainteresowały zabezpieczenia kiosku. 
Po kilku chwilach obserwacji, wskazany 
mężczyzna zerwał rolety zabezpieczające 
punkt sprzedaży i wybił szybę. Po akcie 
dewastacji, młode osoby zaczęły szybko 
oddalać się z miejsca zdarzenia.  Opera-
tor monitoringu niezwłocznie przekazał 
informację dyżurnemu straży miejskiej. 
Szybkie i skoordynowane działania ope-

ratora i patrolu straży miejskiej dopro-
wadziły do ujęcia sprawcy na ul. Długiej. 
Agresywny mężczyzna został przekazany 
do dyspozycji KPP Grodzisk Mazowiecki, 
celem dokonania czynności służbowych. 

n 9 października br. strażnicy miej-
scy zostali wezwani do sklepu przy ul. 
Kościuszki. Osoby z obsługi rozpoznały 
mężczyznę, który kilka dni temu dokonał 
kradzieży torebki należącej do mieszkanki 
Milanówka. Dzięki czujności obsługi, wy-
słany na miejsce patrol straży miejskiej nie 
miał najmniejszych problemów w identyfi-
kacji osoby – sprawny przepływ informacji 
doprowadził do ujęcia sprawcy kradzieży.

Z Dziennika  
Miejskiego Strażnika
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I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Podczas oceny projektu pod względem 
merytorycznym, urząd sprawdzał moż-

liwość wykonania tej instalacji, biorąc pod 
uwagę m.in. koszty, jakie są przeznaczone 
na to zadanie. Oferta jedynego, niemiec-
kiego producenta tej instalacji, mieściła 
się w budżecie partycypacyjnym, jednak 
w trakcie przygotowywania procedury 
przetargowej, okazało się, że instalacja 
znacznie przewyższy próg 150 000 zł. Tak 
kosztowna realizacja, mogłaby narazić 
gminę na nieracjonalne gospodarowanie 
finansami publicznymi, dlatego też, mia-
sto podjęło decyzję o rezygnacji z tego 
projektu. W ramach zaplanowanej kwoty 
na „Mech zjadający smog”, zostaną zre-
alizowane dwa inne projekty, które w gło-
sowaniu mieszkańców znalazły się na ko-
lejnych miejscach. Projekty te zakładają 
postawienie czterech wiat rowerowych 
na osiedlu Berliny i wymianę nawierzchni 
parkingów również na osiedlu Berliny.

Pomimo braku realizacji proekologicz-
nego projektu z budżetu obywatelskiego, 
Milanówek nadal planuje, podjąć działa-
nia w walce ze smogiem. Poszukując al-
ternatywnego rozwiązania dla instalacji, 
skontaktowaliśmy się z miastami, które 
również rozpatrywały jej wykonanie. Mia-
sto Warszawa otrzymało opinię z SGGW, 
w której proponuje się zastąpienie jej 
tzw. „zielonymi ścianami” z zastosowa-
niem zimozielonego bluszczu pospolite-
go. Jest to na pewno tańsze rozwiązanie 
niż projekt niemieckiej firmy, a pełni ono 
podobne funkcje. Podjęliśmy już rozmo-
wę dotyczącą nawiązania współpracy 
z SGGW w zakresie stworzenia projektu 
„zielonych ścian”. O etapach realizacji 
tego projektu będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Emilia Misiak 

W programie telewizyjnym nie został 
podany powód eksmisji bohaterki 

programu. Pani Żaneta Wilińska została 
eksmitowana z mieszkania komunalnego, 
ponieważ nie zamieszkiwała tego lokalu 
od 1992 r., co jasno wynika z dokumen-
tów oraz z zeznań świadków. Sama rów-
nież potwierdziła przed Sądem, że od ok. 
25 lat zamieszkuje na stałe we Włoszech. 
W programie nie poinformowano również, 
że Pani Żaneta będzie ubiegała się o otrzy-
manie włoskiej emerytury, co także zeznała 
przed Sądem, oraz że osiąga znaczne do-
chody w skali roku, które potwierdza złożo-
ny przez nią PIT (złożony wraz z wnioskiem 
o najem lokalu socjalnego). Program „Ma-
gazyn Ekspres Reporterów” przedstawił 
Panią Żanetę jako osobę bez środków do 
życia, co mija się z prawdą. Lokal komunal-
ny przysługuje osobie, której maksymalny 

dochód miesięczny wynosi 1800 zł brutto, 
tymczasem miesięczne wynagrodzenie 
Pani Żanety znacznie przewyższa tę kwotę.

Nadmieniam, że lokal, w którym była 
zameldowana, jest w złym stanie i nadaje 
się wyłącznie do generalnego remontu, 
jest zaniedbany, zagrzybiony i zawilgocony, 
a w programie telewizyjnym nieprawdzi-
wie przedstawiono, że eksmitowana dbała 
o niego, ponosząc znaczne koszty związane 
z remontem.

Jednocześnie oświadczam, że Miasto nie 
zostawiło bohaterki programu bez pomo-
cy. Wielokrotnie otrzymywała propozycje 
pomocy, zarówno ode mnie, jak i od służb 
miejskich. Miała możliwość ubiegania się 
o lokal w zasobach TBS, z której też dotych-
czas nie skorzystała.

Nadal podtrzymuję tę propozycję i prze-
znaczyłam dla Pani Żanety lokal TBS z pełną 

wartością partycypacji gminy przy kaucji 
mieszkaniowej 3 600,00 zł. Czynsz w tym 
lokalu wynosi około 300 zł.

Dziś Milanówek jest atakowany za to, że 
przestrzega prawa i dba o interesy wszyst-
kich swoich mieszkańców. Autorom progra-
mu nie chodziło o przedstawienie prawdy, 
ale o zagranie na Państwa emocjach.

Współczuję bohaterce reportażu, dla-
tego wyciągam do niej ponownie rękę. 
Pełniąc obowiązki burmistrza, muszę dbać 
o ogół mieszkańców oraz o majątek nasze-
go miasta. Pomagam tym, którzy tę pomoc 
chcą przyjąć, dlatego lokal, który bezpraw-
nie zajmowała Pani Żaneta, otrzyma rodzi-
na, która straciła swój dobytek w pożarze 
Willi Jolancin.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Dlaczego nie będzie instalacji  
„Mech zjadający smog”?
Jednym ze zwycięskich projektów w ramach budżetu 
obywatelskiego 2017 był projekt instalacji „Mech zjadający smog”. 
Projekt ten uzyskał pozytywną opinię i miał być realizowany, 
jednak na etapie jego przygotowań napotkaliśmy wiele problemów 
i wątpliwości. Zapadła decyzja, że niniejszy projekt nie będzie 
realizowany, dlatego należą się Państwu wyjaśnienia.

W związku z emisją reportażu w programie TVP 2 „Magazyn Ekspres Reporterów” 
w dniu 24 października br., który był poświęcony eksmisji w Milanówku, pragnę 
zapoznać Państwa z faktami, o których nie wspomniano w ww. programie. W niniejszym 
oświadczeniu chcę skonfrontować emocjonalny wydźwięk programu z prawdziwymi 
przyczynami eksmisji, całkowicie pominiętymi przez autorów programu i przez osoby 
aktywnie wspierające eksmitowaną.

Przypominamy o dodatkowym odbiorze liści 
bezpośrednio sprzed posesji, w workach 

mieszkańca (max 120 l).

25 listopada – rejony: 1 – 5
2 grudnia – rejony: 6 – 10

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że 
do obowiązków właściciela nieruchomo-

ści należy sprzątanie chodników przylegają-
cych bezpośrednio do nieruchomości, sprzą-
tanie po swoich zwierzakach, jak również, 
dbanie o drzewostan na swoich posesjach, 
w tym przycinanie żywopłotów, wystają-
cych zakrzaczeń, które utrudniają porusza-
nie się po chodnikach.

*   *   *

Oświadczenie Burmistrz Miasta

Jesienny  
odbiór liści
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Na dzień 30 września br., łączna kwota zadłużenia dotyczącego lokali 
mieszkalnych w naszym mieście wynosi 786 915,50 zł. Zaległości te 
pokrywane są z podatków wszystkich mieszkańców Milanówka. Coraz 
częstsze eksmisje w naszym mieście nie powinny więc dziwić.

Jak wynika z wywiadu środowiskowego pra-
cowników Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej (ZGKiM) oraz Ośrodka Pomo-
cy Społecznej (OPS), są mieszkańcy, którzy nie 
płacą czynszu nie dlatego, że nie mają środków, 
ale dlatego, że nie chcą wziąć odpowiedzial-
ności za własne zobowiązania. Niektóre takie 
sprawy zakończyły się w ostatnim roku eksmi-
sją lub złożeniem do sądu wniosku o eksmisję. 

Eksmisje to zawsze temat budzący wiele ne-
gatywnych emocji, wynikających często z braku 
dostępu do rzetelnych informacji. Jak podkre-
śla dyrektor ZGKiM Joanna Pałuba, eksmisje 
mają na celu zahamować spiralę zadłużenia 
mieszkańców. Są jednak ostatecznym postę-
powaniem. Jeśli tylko osoba zadłużona wyrazi 
chęć współpracy z OPS i ZGKiM, ma możliwość 
uzyskania wsparcia w postaci: dodatku miesz-
kaniowego, z którego korzysta w Milanówku 
obecnie 130 osób, zasiłku na opłatę części 
czynszu bieżącego, czy zasiłku na opłatę za 
media. Dłużnik może też skorzystać z progra-
mu odpracowywania zaległości należności 
czynszowych. W latach 2013-2017 skorzystało 
z niego 27 osób. Łączna kwota odpracowana 
w tych latach to 101 456 zł, a rekordzista od-
pracował już 15 752 zł i nadal odpracowuje. 
Czas od oddania sprawy o eksmisję do sądu, 
do jej wykonania jest długi. Może wynieść na-
wet 2 lata i w tym czasie OPS motywuje zadłu-
żonych lokatorów do podjęcia działań, aby tej 
eksmisji uniknąć, co nierzadko się udaje. 

Niektórzy mieszkańcy nie wykazują jednak 
woli współpracy w celu zmniejszenia zadłuże-
nia. W Milanówku toczy się obecnie osiem 
postępowań eksmisyjnych, większość z nich 
wynika właśnie z zadłużenia lokali. Przykładem 
może być ostatnia, głośna eksmisja, w której 
dług z tytułu nieopłaconego czynszu, wobec 
miasta wynosi ponad 60 000 zł. Eksmitowana 
mieszkanka nie była zainteresowana faktycz-
nym uzyskaniem pomocy i zasłaniając się cho-
robą dorosłych córek, korzystała ze wszelkiego 
możliwego wsparcia, nigdy nie płacąc czynszu. 
Zwodziła urzędników, podpisując porozumie-

nia na odpracowanie długu, nigdy się na te 
prace nie stawiając. Na swoim profilu w porta-
lu społecznościowym publikowała zaś ogólno-
dostępne zdjęcia z egzotycznych podróży m.in. 
do Zanzibaru i do Kenii. Kiedy udało się już do-
prowadzić do eksmisji rodziny, córki dłużniczki 
otrzymały propozycję lokalu socjalnego jednak 
z tej oferty nie skorzystały. Kobieta próbowała 
jeszcze, przy współudziale osób publicznych, 
postawić w złym świetle Burmistrz Miasta, 
dyrektora ZGKiM i  kierownika OPS, pisząc do 
lokalnych mediów błagalne listy zawierają-
ce oskarżenia o bezczynność urzędniczą oraz 
twierdzenie, iż „…nigdy nie otrzymała od mia-
sta pomocy”. Szczęśliwie, do tematu rzetelnie 
podeszła Redaktor Naczelna Gazety Interne-
towej Obiektywna.info i po przeanalizowaniu 
całej dokumentacji, sprostowała te niepraw-
dziwe informacje w artykule pt. „Dwa oblicza 
prawdy” opublikowanym na Obiektywna.info.

W zwolnionym po eksmisji lokalu znalezio-
no dwie reklamówki wezwań komorniczych, co 
świadczy tylko o tym, jaką grę kobieta toczyła 
z urzędem od lat. 

Na liście osób oczekujących na lokal 
z mieszkaniowego zasobu gminy znajduje się 
aktualnie 88 osób, dlatego tak ważne jest, aby 
gmina dysponowała wolnymi lokalami dla ro-
dzin w najtrudniejszej sytuacji życiowej, także 
tych poszkodowanych w sytuacjach losowych 
np. w pożarach. 

Problemem nie tylko naszej gminy jest jed-
nak poczucie mieszkańców, że raz dane miesz-
kanie komunalne jest własnością rodziny na 
zawsze. Takiej sytuacji dotyczy kolejny głośny 
przypadek eksmisji w Milanówku. Kobieta nie 
chciała zwolnić lokalu komunalnego, mimo 
że nie mieszkała w nim przez 25 lat. Lokal nie 
przysługiwał jej też z racji uzyskiwanych docho-
dów, które znacznie przekraczały górną grani-
cę, czyli 1800 zł brutto miesięcznie. Mieszka-
nie od śmierci jej matki stało puste, a mogłoby 
posłużyć potrzebującym rodzinom. Sąd orzekł 
eksmisję, ale kobieta opłaciła prawnika i wie-
lokrotnie odwoływała się od wyroków sądo-

wych w odpowiednim czasie, dzięki czemu 
do eksmisji długo nie dochodziło. Złożyła też 
skargę na czynności Burmistrza, zaangażowała 
w sprawę biura poselskie, lokalne media. Do 
eksmisji doszło w końcu w połowie paździer-
nika br., w obecności celowo wezwanej, przez 
osoby zainteresowane sensacją, telewizji. 
Program, wyemitowany w TVP 2, przedstawił 
eksmitowaną, jako osobę bez środków do ży-
cia, podczas gdy, zgodnie z dokumentacją po-
datkową, osiąga ona znaczne dochody w skali 
roku. Materiał zawierał jeszcze szereg innych 
informacji, które nie znajdują potwierdzenia 
w dokumentach sprawy. 

Często w kontekście eksmisji łatwo mówi się 
o krzywdzie eksmitowanych i słuchając jedno-
stronnych opinii, nie mówi się w jak ciężkich 
warunkach działają pracownicy ZGKiM i OPS. 
Normą jest, że dłużnicy, którzy dostają wezwa-
nia do zapłaty, czy informacje o eksmisji, grożą 
pracownikom urzędu, kierują pod ich adresem 
wyzwiska, a jeden z eksmitowanych straszył 
nawet, że wysadzi ich i budynek, w którym 
mieszka w powietrze. 

Ponadto lokale przejmowane po eksmi-
sjach są w większości przypadków w tragicz-
nym stanie. Lokatorzy ich nie szanują, nie 
ogrzewają, nie wietrzą, wręcz często celowo 
je dewastują i wypełniają niezliczoną ilością 
zbędnych rzeczy znoszonych ze śmietników. 
Lokale takie wymagają oczyszczenia, a następ-
nie gruntownych remontów znowu finansowa-
nych z podatków pozostałych mieszkańców.

Pocieszające jest jednak to, że odkąd w Mila-
nówku mają miejsce eksmisje i sprawy o spłatę 
należności oddawane są do sądu, coraz więcej 
osób zaczyna rozumieć na czym polega odpo-
wiedzialność za własne życie i za swoje długi. 
Jeden z mieszkańców, który od 2009 roku nie 
płacił czynszu, na trzy dni przed planowaną 
eksmisją spłacił całe zadłużenie, czyli kilkana-
ście tysięcy zł i do chwili obecnej płaci należno-
ści za czynsz na bieżąco. 

Eksmisje w Milanówku nie są więc przepro-
wadzane kosztem innych ludzi, ale zgodnie 
z obowiązującym prawem z myślą o wspólnej 
odpowiedzialności za nasze podatki i tylko 
w stosunku do tych mieszkańców, którzy od-
mawiają sobie pomocy, a przede wszystkim  
współpracy w rozwiazywaniu trudności życio-
wych, których doświadczyć może każdy z nas.

Redaktor naczelna Agnieszka Rzewuska 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, Joanna Pałuba 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Krystyna Kott

Prawda o eksmisjach  
w Milanówku 

Zaniedbane lokale po eksmitowanych 
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R A D A  M I A S TA

XXXVIII sesja VII kadencji Rady 
Miasta Milanówka – 27 września 2017r.

 Uchwała Nr 335/XXXVIII/17 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 
2024, którą radni przyjęli w głosowaniu 9-za, 
2-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława) 
1-wstrzymujący (Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 336/XXXVIII/17 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. 
w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka 
na 2017 r., którą radni przyjęli w głosowaniu 
9-za, 2-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moła-
wa) 1-wstrzymujący (Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 337/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, wo-
jewództwo kujawsko-pomorskie, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 12–za;
 Uchwała Nr 338/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 
„Q-wspłPRACY”, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 10-za, 3-przeciw (Robert Czarnecki, 
Ewa Galińska, Janina Moława);
 Uchwała Nr 339/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
partnerskiej dotyczącej projektu pn. „Dostęp 
do informacji publicznej gmin Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego, którą radni przyjęli w głosowaniu 
13–za;

 Uchwała Nr 340/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 
roku w sprawie przyjęcia programu działań 
promujących rodziny wielodzietne zamiesz-
kałe na terenie Miasta Milanówka poprzez 
wspieranie ich warunków życiowych, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 12-za;
 Uchwała Nr 341/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz 
wyłączenia z użytkowania części ul. Przyszło-
ści w Milanówku, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 10-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Ja-
nina Moława, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 342/XXXVIII/17 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na części nie-
ruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną 
– ul. Wlot w Milanówku, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 13–za;
 Uchwała Nr 343/XXXVIII/17 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 27 września 2017 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na części nie-
ruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną 
– ul. Lazurowej w Milanówku, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-przeciw (Ewa 
Galińska, Janina Moława); 
 Uchwała Nr 344/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie nadania Regulaminu Straży Miejskiej 
w Milanówku, którą radni przyjęli w głoso-

waniu 11-za, 2-przeciw (Ewa Galińska, Janina 
Moława);
 Uchwała Nr 345/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną 
w głosowaniu 7-za, 2-przeciw (Ewa Galińska, 
Janina Moława), 2-wstrzymujące (Małgorza-
ta Trębińska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 346/XXXVIII/17 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 27 września 2017 r. w spra-
wie odmowy uwzględnienia wniosku, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 9-za, 3-przeciw 
(Ewa Galińska, Janina Moława i Krzysztof 
Wiśniewski), 1-wstrzymujący (Małgorzata 
Trębińska);

Wszelkie pisemne opracowania dotyczą-
ce Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta 
Milanówka przy ulicy Kościuszki 45. Treści 
uchwał dostępne są na stronie internetowej 
bip.milanowek.pl.

Biuro Rady Miasta Milanówka 
Małgorzata Kurdek

Na sesji podjęto następujące uchwały:
Stan rady 14, obecnych 13.

Chcąc docenić tych mieszkańców, którzy dbają o swoje najbliższe 
otoczenie, został zorganizowany konkurs „Najpiękniejszy ogród 
przydomowy Milanówek 2017”, pod patronatem Burmistrza Miasta.

Najpiękniejsze ogrody w Milanówku

W konkursie wzięło udział 18 ogrodów z te-
renu naszego miasta. Na początku lipca 

ogrody zostały ocenione przez komisję konkur-
sową, której członkiem specjalnym była Maja 
Popielarska, popularna polska dziennikarka, 
prowadząca program „Maja w ogrodzie”.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta, od-
był się finał konkursu.
Zwycięzcami konkursu w kategorii zabudowy 
jednorodzinnej zostali:
n  I miejsce Pani Zofia Pawłowska i ogród 

przy ul. Stawy 8
n II miejsce ex aequo:
l  Pani Barbara Pusz i ogród przy ul. 

Literackiej 9 
l  oraz Państwo Teresa i Stefan Westrych 

z ogrodem przy ul. Kościuszki 61
n  III miejsce Państwo Edyta i Andrzej Stępnik 

i ogród przy ul. Czubińskiej 16

Wśród wyróżnionych ogrodów znalazły się: 
ogród Pani Krystyny Kołacz przy ul. Marszał-
kowskiej 20, ogród Pani Barbary Orzechowskiej 
przy ul. Kazimierzowskiej 44, ogród Państwa 
Haliny i Mieczysława Matuszewskich przy ul. 
Krakowskiej 19/3 oraz ogród Pani Małgorzaty 
Tomczyk przy ul. Nadarzyńskiej 42a.
W kategorii zabudowy wielorodzinnej zwy-
ciężyli:
n I miejsce Wspólnota Mieszkaniowa Inży-
nierska 11 
n  II miejsce Pani Małgorzata Zgórzak i ogród 

na osiedlu TBS przy bloku przy ul. Na 
Skraju 4

n  III miejsce Pani Aneta Koneczna i ogród na 
osiedlu TBS przy bloku przy ul. Na Skraju 2.

Wyróżnienie otrzymali Pan Paweł Gajda, 
Pani Jolanta Petrykowska oraz Pani Ewa Żurow-
ska za ogród na osiedlu TBS przy ul. Bliskiej 1b.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu, a pozostałych mieszkańców 
zachęcamy do brania z nich przykładu, upięk-
szania swoich ogrodów oraz do udziału w ko-
lejnych edycjach konkursu. 

Zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia 
fotorelacji z oględzin ogrodów na stronie inter-
netowej www.milanowek.pl w galerii zdjęć. 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 
Emilia Parchan
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Dla milanowskich Seniorów jeszcze więcej
W dniu 9 października ruszył  projekt 

socjalny pn. „Milanowska Szkoła Ak-
tywnego Seniora” realizowany w Milanówku 
na ul. Brzozowej 1 przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Ogromnym zainteresowaniem 
Milanowskich Seniorów cieszą się zajęcia ru-
chowe. W grupie  przewidzianej dla 15 osób 
szybko wyczerpały się miejsca, a lista rezer-
wowa liczy już dodatkowych 30 osób. Dla 
nich uruchomione zostaną od listopada br. 
dodatkowe zajęcia treningowe. Milanowskich 
Seniorów zapraszamy ponadto do udziału 
w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego. 

Miasto przystępuje też do Programu Ogól-
nopolskiej Karty Seniora,  realizowanego przez 
Stowarzyszenie „MANKO”. Kartę będzie mógł 
wyrobić każdy Milanowianin, który ukończył 
60 lat. Karta wyrabiana jest bezterminowo, 
a Senior nie ponosi żadnych kosztów związa-
nych z wyrobieniem karty. Posiadanie Ogólno-
polskiej Karty Seniora uprawnia do korzystania 
z pakietu zniżek i promocji na usługi i towary 
w sklepach, firmach i instytucjach w całej Pol-
sce. Rodzaje promocji można poznać, wcho-

dząc na stronę internetową: glosseniora.pl, 
zakładka: ZOBACZ LISTĘ FIRM. Osoba, która 
chce wyrobić Kartę Seniora, musi wypełnić 
formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku 
przy ul. Fiderkiewicza 41. Szczegółowych infor-
macji na temat całej oferty działań dedykowa-
nej milanowskim Seniorom przez OPS udziela 
Pani Justyna Łuczaj osobiście  lub telefonicznie  
(22) 724 97 92 wewn. 11.

Zapraszamy!
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Krystyna Kott

Od kilku miesięcy przy Milanowskim Centrum Kultury działa 
pracownia kreatywna Kurnik – Wylęgarnia Kultury. Jest ona nie tylko 
miejscem do działań MCK, ale także przestrzenią służącą naszym 
mieszkańcom i stowarzyszeniom. 

Mieszkańcy realizują swoje  
inicjatywy kulturalne!

Od września w Kurniku rozpoczęło się 
kilka projektów. Po przerwie waka-

cyjnej z impetem ruszył Milanowski Klub 
Mam, który dzięki pozyskaniu minigran-
tów MCK oraz inicjatywie i zaangażowaniu 
poszczególnych mam, zrealizował dwa pro-
jekty, nadając cotygodniowym spotkaniom 
merytorycznego charakteru. We wrześniu 
i październiku w ramach projektu „Zdrowe 
miasto zdrowych mam” rodzice posze-
rzali swoją wiedzę na temat opieki nad 
dziećmi w trakcie warsztatu fizjoterapeu-
tycznego Dr Izabeli Górskiej-Jankowskiej 
i Barbary Stankiewicz z WIK Rehabilitacja, 
rozmowy o karmieniu piersią z Magdale-
ną Wierzbicką z Blisko Mamy, a także na 
warsztacie pierwszej pomocy z First Aiders 
oraz spotkaniu z pediatrą dr. Markiem Ple-
skotem. Jeden projekt płynnie przeszedł 

w drugi – „Eko-nówek” – w ramach któ-
rego odbyły się m. in. warsztaty robienia 
kosmetyków ekologicznych. Milanowski 
Klub Mam chce kontynuować spotkania 
tematyczne. W planach są m.in. warsztaty 
szydełkowania i plecenia, rozszerzania diety 
malucha czy odstawiania dziecka od piersi. 
Szczegóły na temat przyszłych wydarzeń na  
www.facebook.com/milanowskiklubmam.

W ramach minigrantów MCK swoją ini-
cjatywę zrealizowała również Małgorzata 
Stańczak. W trakcie cyklu „Bliżej natury” 
dzieci odkrywały tajemnice przyrody, a do-
kładniej lasu, pól i łąk oraz wody.  W trakcie 
warsztatów plastyczno-sensorycznych mali 
uczestnicy poznali m. in. nazwy i właściwo-
ści roślin, a także dowiedzieli się, jak je roz-
poznać i do czego wykorzystać. 

Kurnik stał się miejscem także dla spo-

tkań klubu dyskusyjnego „Rozmowy na 
dobry wieczór – młodzieżowa grupa dys-
kusyjna” powołanego przez Stowarzysze-
nie Milanowianki, które zaprasza młodych 
ludzi do omawiania istotnych społecznie 
tematów. 30 września odbyło się pierwsze 
spotkanie. Już niebawem następne! M.in. 
zostanie poruszony temat związany z no-
wymi technologiami – „O jedno kliknięcie 
za daleko – czyli kiedy przeginamy w sieci?”. 

W Wylęgarni Kultury znalazło się również 
miejsce dla Milanowskiej Grupy Filmowej, 
która od września realizuje projekt Mila-
nówek KRĘCI. Kurnik zamienia się także w 
salę prób dla Amatorskiej Grupy Teatralnej 
T-Art. 

Zachęcamy do śledzenia wydarzeń 
w Kurniku za pośrednictwem strony inter-
netowej www.mckmilanowek.pl oraz face-
booka Milanowskiego Centrum Kultury. 

Specjalista ds. promocji MCK
Joanna Szamota

Najpiękniejsze ogrody w Milanówku
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Potrzebujemy osób wrażliwych na los zwierząt, ale i rozsądnych, 
umiejących współpracować z innymi. Czym się zajmujemy?
u  interweniujemy, gdy otrzymamy sygnał od mieszkańców, że 

gdzieś łamane są prawa zwierząt; przyjmujemy zgłoszenia 
z Milanówka, ale i sąsiednich gmin;

u  pomagamy karmicielkom kotów; dokarmiamy koty wolno 
żyjące i psy, które nie mają stałych opiekunów

u  udzielamy pomocy osobom, które z różnych powodów (np. 
wieku czy choroby) nie są w stanie zajmować się należycie 
swoimi pupilami

u  prowadzimy stronę na Facebooku Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami oddział w Milanówku, na której zamieszczamy 
ogłoszenia o zwierzętach zagubionych i znalezionych

u szukamy domów adopcyjnych dla psów i kotów
u uczestniczymy w sterylizowaniu wolno żyjących kotów
u propagujemy i współuczestniczymy w akcjach czipowania
Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z nami albo przez Fa-

cebooka, albo napisz na adres ela.bazgier@gmail.com lub zadzwoń 
507 102 965.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Milanówku

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Milanówku 
zaprasza do współpracy! Jeśli chcesz, aby zwierzętom 
w naszej gminie żyło się lepiej i bezpieczniej, aby nie 
cierpiały z powodu bezdomności, złego traktowania, 
głodu i niekorzystnych warunków atmosferycznych – 
przyłącz się do nas, wspólnie zrobimy więcej! 

Oddając niepotrzebne 
rzeczy, pomożesz 
niepełnosprawnym

Zostań 
wolontariuszem, 
pomóż zwierzętom!

Dzięki projektowi socjalnemu pn. „Sami 
Swoim – wirtualny bank pomocy rze-

czowej dla mieszkańców Milanówka” reali-
zowanemu w Ośrodku Pomocy Społecznej, 
możesz pomóc osobom niepełnosprawnym. 
Na terenie Ośrodka zostały umieszczone spe-
cjalnie oznakowane kontenery, do których 
można przynosić rzeczy już nam niepotrzeb-
ne, z których nie korzystamy. Co ważne, nie 
muszą być one w dobrym stanie, gdyż  zosta-
ną wykorzystane do celów przemysłowych. 

Liczy się każdy kilogram! Dochód uzyskany 
z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na 
akcje pomocowe w naszym mieście. Najbar-
dziej cieszą nas nowe trzykołowe rowery dla 
osób niepełnosprawnych (w trzech różnych 
rozmiarach: dla dzieci młodszych i starszych 
oraz dla dorosłych), które będziemy otrzy-
mywać w zamian za zgodę na umieszczenie 
kontenerów z logo PCK na terenie Ośrodka. 
Rower to cenny przedmiot, który ułatwi życie 
naszym niepełnosprawnym podopiecznym, 

zapewniając im mobilność oraz sprawność, 
a przede wszystkim samodzielność. I właśnie 
na tym polega odpowiedzialne pomaganie. 
Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej  
osobiście lub telefonicznie pod numerem  
(22) 724 97 92 wew. 12. Osobą koordynującą 
projekt jest: Lidia Wójtowicz, pracownik so-
cjalny adres mailowy: ops@ops.milanowek.pl.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Kott

Mieszkańcu Milanówka, jeśli nie wiesz, co zrobić z niepotrzebnymi 
ubraniami i innymi tekstyliami, obuwiem czy zabawkami wrzuć je do 
pojemników oznakowanych PCK, które stoją przy ul. Fiderkiewicza 41.

Uczniowie Trójki na tropie  
milanowskich willi
Nowy rok szkolny to konty-

nuacja naszej innowacji 
programowej pt. „Milanówek  
– moje miasto, moja miłość”, 
której celem jest kształtowanie 
u uczniów tożsamości lokalnej 
i regionalnej, poznawanie histo-
rii oraz zwyczajów i tradycji ich 
„małej ojczyzny” – Milanówka.

We wrześniu br. uczniowie ru-
szyli tropem milanowskich willi 
wybudowanych przed II wojną 
światową. Ich zadaniem było wy-

szukanie budynków, które w ja-
kikolwiek sposób związane są 
z wojenną historią naszego mia-
sta, z mieszkańcami, którzy brali 
udział w działaniach wojennych. 
W ten sposób uczniowie poznają 
kulturę, tradycję i historię Mila-
nówka. Efektem tych poszukiwań 
jest album pt. Przedwojenne wille 
świadkami milanowskiej historii.

Agnieszka Łąka 
nauczycielka jęz. polskiego                                                                                              
w Szkole Podstawowej nr 3

W przypadku  
dużego zaintere

sowania badaniami, 
termin zapisów 

zostanie wydłużony  
do 13 listopada 

2017 r.
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   Akademia Talentów  
w Milanówku otwarta!  

7 października w siedzibie MCK przy ul. Ko-
ścielnej 3, otworzyliśmy Kredens z Pamiąt-

kami. To oficjalny sklepik dla mieszkańców 
iturystów doskonale wpisujący się w ideę in-
formacyjnego punktu, który prowadzony jest 
przy MCK od dwóch lat. 

Kredens wypełniony jest po brzegi produk-
tami lokalnymi. Są to wyroby milanowskich 
artystów albo pamiątki sygnowane nazwą na-
szego miasta lub charakterystycznymi dla niego 
elementami. Znajdą Państwo u nas: pocztówki, 
koszulki, przypinki, gry o Milanówku, przybo-

ry piśmiennicze, a także rękodzieło artystycz-
ne. Najważniejsze, że większość produktów wy-
twarzanych jest przez mieszkańców na terenie 
naszego miasta. Możliwość ich zakupu buduje 
wzajemną lojalność konsumencką i promuje 
lokalną przedsiębiorczość. Już po tak krótkim 
czasie możemy stwierdzić – było warto. 

MCK zyskało nową odsłonę wnętrza, o któ-
re własnoręcznie zadbał jego Zespół. Jednak 
najważniejsze jest to, że razem z mieszkańca-
mi budujemy markę Milanówka! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy, 
chcą z nami współpracować. Zapraszamy po 
upominki dla najbliższych. Przed nami wiele 
wspaniałych okazji, by obdarować kogoś je-
dwabiem, ceramiką, rękodziełem. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-16:00 a w soboty 10:00 – 
14:00 do Milanowskiego Centrum Kultury, 
ul. Kościelna 3.

Koordynator wydarzeń kulturalnych MCK 
Edyta Budziewska

14 października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku działy się niesamowite rzeczy: 
przedmioty latały w powietrzu a dzieci miały okazję dotknąć prawdziwych szczątków dinozaurów.  
Tak rozpoczęła się Akademia Talentów w Milanówku, pilotażowy projekt darmowych wykładów 
i warsztatów mający rozbudzić w dzieciach ciekawość do odkrywania świata nauki. 

Kredens z Pamiątkami 
zaprasza

W Y D A R Z E N I A

Około 130 dzieci w wieku szkolnym zgro-
madziło się w Sali Konferencyjnej przy 

Miejskiej Bibliotece Publicznej po to, by 
wejść w rolę studentów. Aby było uroczy-
ście, jak na każdej akademickiej inauguracji, 
miłej nauki życzyła dzieciom Burmistrz Mia-
sta. Mali uczestnicy wydarzenia dostali także 
imienne indeksy, w których znajdą się wpisy 
z warsztatów i realizowanych przez dzieci 
projektów edukacyjnych. 

Wykład inauguracyjny pt. „Czego nie wiecie 
o dinozaurach” prowadzony przez współpra-
cownika Centrum Nauki Kopernik otworzył 
cykl 4 warsztatów naukowych planowanych 
w ramach Akademii do stycznia. Dzieci do-
wiedziały się sporo nie tylko na temat dino-
zaurów, ale też pracy naukowców, którzy zaj-
mują się tą tematyką. Wykład, choć bardzo 

ciekawy, wymagał od małych widzów cierpli-
wości i skupienia, dzieci jednak, przejęte rolą 
studentów, wysiedziały w miejscu prawie 
godzinę! W międzyczasie, miały możliwość 
obejrzenia ciekawych eksponatów, udostęp-
nionych do dotykania przez prowadzącego, 
a największe zainteresowanie wzbudziły…
skamieniałe odchody dinozaura.

Po krótkiej przerwie miał miejsce pokaz na-
ukowy „Odlotowe powietrze”, który wzbudził 
wiele emocji na sali, co widać było po ilości 
chętnych wyrywających się na scenę. Prowa-
dzący, wykorzystując ogromną dmuchawę, 
demonstrował, jak zaskakująco może działać 
strumień powietrza na przedmioty np. piłkę, 
balon. O pomoc w wykonaniu eksperymen-
tów prosił widzów. Dzieci m.in. dmuchając, 
nadawały kształty przedmiotom, wznosiły 

je w powietrze. Zdaniem kilku chłopców 
z 2 klasy, najfajniejszy był eksperyment z wy-
korzystaniem plastikowej butelki, rury i pa-
pierowej nakładki, tworzącej po połączeniu 
wyrzutnię, którą wybrani śmiałkowie mieli 
trafić do celu. Było też więc sporo śmiechu. 

Dzieciaki wyszły z sali podekscytowane i za-
ciekawione. W ramach projektu mogą teraz 
uczestniczyć w spotkaniach badawczych i ko-
lejnych wykładach, z których „Żyć i przeżyć-
-Rośliny” zaplanowany jest na 25 listopada, 
a 9 grudnia młodzi studenci wezmą udział 
w pokazie pt. „5 barw z 1 roztworu i inne 
kolory chemii”. 

Redaktor naczelna 
Agnieszka Rzewuska

Od dłuższego czasu mieszkańcy Milanówka, a także jego goście pytali 
o miejsce, gdzie można kupić pamiątkę związaną z naszym miastem. 
Funkcjonujące Centrum Informacji Turystycznej, nie posiadało w ofercie takiej 
możliwości, a więc Milanowskie Centrum Kultury postanowiło to zmienić. 
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W Y D A R Z E N I A

W dniach 6-9 października br. 
delegacja z Milanówka przebywała 
w niemieckim Welzheim, mieście 
partnerskim Milanówka. Tegoroczna 
wizyta była wymianą kulturalną. 

Milanowscy artyści  
na wystawie „Sztuka  
i Rękodzieło” w Welzheim

We wrześniu br. gościliśmy niemiecką delegację 
w Milanówku. Rewizyta naszej delegacji zwią-

zana była z coroczną, dużą wystawą „Sztuka i Ręko-
dzieło” w Welzheim, na której artyści z Milanówka: 
Sylwia Sikora-Tyszka, Danuta Rożnowska-Borys oraz 
Włodzimierz Starościak, zaprezentowali swoje prace 
plastyczne, które znalazły się obok dzieł 18 artystów 
z całego regionu Niemiec. Prace i obecność milanow-
skich twórców wzbudziły duże zainteresowanie, a lo-
kalna gazeta Welzheimer Zeitung zamieściła obszerny 
artykuł o wystawie, poświęcając dużo miejsca obra-
zom Sylwii Sikory-Tyszki.

W tegorocznym wyjeździe oprócz artystów z Mila-
nówka wzięli udział także Małgorzata Trębińska, Elż-
bieta Abramczuk-Kalinowska, Elżbieta Kubek, Hanna 
Młynarska, Daria Gągała i Marta Bożek. Wizyta zaowo-
cowała kolejnymi pomysłami na rozwinięcie współpra-
cy, głównie na polu artystyczno-kulturalnym.

Dyrektor Milanowskiej Biblioteki Publicznej Elżbie-
ta Abramczuk-Kalinowska omówiła z kapelmistrzem 
niemieckiej orkiestry dętej możliwość zorganizowa-
nia wspólnych warsztatów muzycznych, które mia-
łyby być okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy 
orkiestrami. Wizytę kilkunastu członków niemieckiej 
orkiestry w Milanówku zaplanowano wstępnie na 
sierpień. Artyści z Welzheim przyjęli zaś zaproszenie 
na czerwcowy Festiwal Otwartych Ogrodów. W 2018 
roku przypada 25 rocznica podpisania Porozumienia 
Miast Partnerskich i z tej okazji na Festiwalu Otwar-
tych Ogrodów będzie zorganizowany Jubileuszowy 
Ogród polsko-niemiecki.

Milanówek KRĘCI!

Milanówek KRĘCI to ama-
torska grupa filmowa, 

mająca na celu zrzeszenie 
osób o zróżnicowanych za-
interesowaniach oraz w róż-
nym wieku, a tym samym 
wzmacnianie tożsamości 
i więzi lokalnych. Uczestni-
cy nie tylko zdobędą wiedzę 
teoretyczną o każdym z ele-
mentów produkcji filmowych 
(m.in. pisanie scenariusza, 
rysowanie storyboardu, przy-

gotowywanie planu filmo-
wego, operowanie kamerą, 
montaż), ale także wyko-
rzystają ją w praktyce przez 
stworzenie kilku krótkome-
trażowych produkcji związa-
nych z naszym miastem.

Zachęcamy do śledzenia po-
czynań Grupy!

Koordynator Projektu  
Milanówek KRĘCI

Tobiasz Bułynko

Tak nazywa się nowa inicjatywa 
Młodzieżowej Rady Programowej, 
która ruszyła we wrześniu w Kurniku 
– Wylęgarni Kultury. Dzięki rozpisaniu  
przez młodzież tego projektu udało 
się otrzymać dofinansowanie 
z tegorocznej edycji „Działaj Lokalnie”. 

      
Rozmowa z Sylwią Sikorą-Tyszką,  

artystką z Milanówka, która 
zaprezentowała swoje prace w Welzheim

Które Pani prace z zaprezentowanych 
w Welzheim wzbudziły największe 
zainteresowanie?

– Zaprezentowałam 8 prac w tym 
5 pejzaży i 1 tryptyk, który wzbudził 
największe zainteresowanie. To, że 
pojechałam na wystawę umożliwi-
ło mi w ogóle zaprezentowanie tego 
obrazu, bo gdybym miała tylko prze-
kazać swoje prace, prawdopodobnie 
poprzestałabym na małych formatach. 
Jest to duży obraz, 3,5 m szerokości. 
Tam udało się go dobrze wyekspono-
wać i mogłam wszystkiego osobiście 
dopilnować. 
O co pytali Panią najczęściej niemiec-
cy odbiorcy? 

– Odbyłam wiele ciekawych roz-
mów, dużo osób pytało mnie o warsz-
tat, bo on był zaskoczeniem. Maluję 
w technice akrylu i mam takie swoje 
wypracowane metody pracy, nakłada-
nia warstw, przecierek. Ale to tak, jak 
receptura u kucharza, tajniki pracy, 
które niekoniecznie chcemy zdradzać. 
W kontekście Tryptyku pojawiało się 
też typowe pytanie, o to, co artysta 
miał na myśli.

To ja też spytam, co artysta miał na 
myśli? 

– Myślę, że jak wypuszczam obraz 
do odbioru publicznego, to właśnie 
odbiorca ma wypełnić tę lukę między 
sobą a płótnem, stworzyć własną in-
terpretację. Niemieckich odbiorców 
nurtowały symbole wanitatywne, któ-
re wykorzystałam, takie, jak buty, jabł-
ko, a także sentencje wypisane w tle, 
które chcieli sobie tłumaczyć. 
Czy takie wymiany artystyczne inspi-
rują? 

– Takie wymiany artystyczne mają 
głęboki sens, uważam, że nie należy 
się zamykać na to, co jest na zewnątrz. 
Bo taka wymiana ogromnie inspiruje, 
wzbogaca. Człowiek rozwija się także 
oglądając, nie tylko tworząc, w za-
sadzie cała twórczość opiera się na 
inspiracjach. Co jest ciekawe to to, 
że prezentowana na takich wymia-
nach sztuka jest ponadnarodowa. Są 
te same wątki różnie ujęte, w sposób 
malarski przedstawione. To jest bar-
dzo wiążące. 

Redaktor naczelna 
Agnieszka Rzewuska

Dzień Życzliwości
21 listopada, na całym świe-

cie, obchodzony jest Dzień 
Życzliwości (World Hello Day). 
Święto uchwalone w roku 1973, 
w Stanach Zjednoczonych było 
wezwaniem do pokoju. W Polsce 
obchodzimy w ramach tego świę-
ta Dzień Pracownika Socjalnego. 
Zwyczaj ten propaguje wartości 
takie jak: wzajemny szacunek, to-
lerancja, chęć niesienia pomocy 
i działania na rzecz innych. W ży-
ciu każdego z nas ważne są drobne 
gesty, jak podanie ręki potrzebują-
cemu, ustąpienie miejsca w auto-
busie, bezinteresowny uśmiech do 
ludzi spotykanych na ulicy, poda-
nie komuś kawy, pomoc w nauce. 
Codzienne gesty, które tak niewie-
le kosztują, a tworzą wokół nas 
wyjątkową atmosferę akceptacji, 
tolerancji oraz zrozumienia innych. 

Wszystkim Pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Milanówku, a w szczególności 
Pracownikom Socjalnym, którzy 
zawodowo zdecydowali się pomagać 
innym życzymy wytrwałości, satys-
fakcji, uznania, a także szacunku 
społecznego oraz, aby niesiona po-
moc stała się prawdziwym spełnie-
niem, a na co dzień aby dostarczała 
satysfakcji i ludzkiej życzliwości. 

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Dzień  Życzliwości
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Milanowska Prywatna Szkoła 
Podstawowa może pochwalić się 
kolejnym bardzo udanym Dniem 
Rodziny, który obył się w jedyną 
bezdeszczową sobotę – 30 września. 

29 września obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to 
międzynarodowa akcja, która ma na celu sprawdzenie swoich umiejętności oraz 
zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po wakacjach.

Szkolny  
Rajd Rodzinny

Egzamin z tabliczki mnożenia 
w Jedynce i nie tylko

Film z Milanówkiem w tle

„Jedwabnicza”, czyli milanowska fabryka 
jedwabiu to, jak mówią o niej pracownicy, 
„kolorystyczny akcent” w szarzyźnie PRL-u. 
Za sukcesem jedynych w Polsce Zakładów 
Jedwabiu Naturalnego kryli się ludzie, któ-
rzy poświęcili im najlepsze lata swojego 
życia. Wnosili do fabrycznego świata nie 
tylko wrodzone talenty artystyczne, ale 
także niespotykaną pasję i zaangażowanie. 
Właśnie im poświęcony jest ten film.

Po projekcji odbyła się dyskusja pane-
lowa, w której brali udział Ewa Noińska 

(jedna z bohaterek filmu), Bartosz Krupa – 
reżyser i pomysłodawca projektu oraz We-
ronika Dziąg (moderator dyskusji). 

Zapraszamy na Spotkania Geograficzne 
i Akademię Dokumentu

Więcej na stronie internetowej www.
slo5.edu.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 
STO w Milanówku

Społeczne Towarzystwo Oświatowe  
w Milanówku

W piątek 6 października w ramach Spotkań Geograficznych 
i Akademii Dokumentu odbyła się premiera filmu 
dokumentalnego w reżyserii Bartosza Krupy pt. „Ludzie 
Jedwabniczej”. 

Punktualnie o godzinie 10:00 ulicami 
Milanówka przejechał liczący kilka-

dziesiąt osób rajd rowerowy. W rajdzie 
wzięli udział Uczniowie naszej Szkoły 
wraz z Rodzicami, a także Nauczyciele 
i ich rodziny. Nad całością czuwała Mila-
nowska Sekcja Turystyki Rowerowej oraz 
Straż Miejska – wszyscy na rowerach. 
Korowód barwnych jednośladów przeje-
chał głównymi ulicami miasta, by po oko-
ło dwóch godzinach dotrzeć do szkoły. 

Bezpośrednio po rajdzie uczestnicy 
rodzinnego święta wzięli udział w licz-
nych konkursach i zabawach przygo-
towanych przez Panie uczące w naszej 
szkole. Można było ozdobić sobie twarz 
fantazyjnymi kolorami i wzorami, stwo-
rzyć największą bańkę mydlaną lub naj-
dłuższą obierkę z jabłka. Rekord, trudny 
do pobicia, uzyskała mama z klasy V, 
robiąc aż 1,5 m obierkę. Nie zabrakło 
także chętnych, którzy zainteresowali 
się grą planszową „Uroki Milanówka” 
współtworzoną przez Uczniów i Nauczy-
cieli z naszej szkoły. 

Licznym grom i zabawom towarzyszył 
zapach jesiennego grilla, a także smak 
wykwintnych przekąsek przygotowa-
nych przez Mamy naszych uczniów oraz 
Nauczycieli. 

Kulminacyjnym punktem pikniku oka-
zał się jednak mecz piłki nożnej rozegra-
ny pomiędzy Paniami uczącymi w Szkole 
a Mamami Uczniów. Po trwającym ponad 
dwadzieścia minut zaciętym pojedynku, 
wynik meczu ustalono na 2:0 dla Pań Na-
uczycielek. Nieważny okazał się jednak 
wynik, ważniejszy był duch zdrowej rywa-
lizacji i uśmiech na twarzach zawodniczek. 

Dzień Rodziny zakończył się o godzi-
nie 13:00. Można śmiało powiedzieć, 
że tego dnia najważniejsze były: dobry 
humor i przekonanie, że w następnym 
roku szkolnym czeka nas równie udany 
rodzinny piknik. 

Nauczyciel Milanowskiej Prywantnej 
Szkoły Podstawowej 

Dorota Łempicka 

W tym dniu uczniowie klas 4a i 6b Szkoły 
Podstawowej nr 1 weszli w rolę edukato-

rów i egzaminatorów. Na terenie szkoły otwo-
rzyli punkty egzaminacyjne, gdzie sprawdzali 
znajomość tabliczki mnożenia wśród swoich 
starszych kolegów oraz osób dorosłych.

W obrębie naszej szkoły odbyły się akcje Na-
uka gry w karty „Tabliczka mnożenia”, Nauka 
sprytnych sposobów mnożenia na palcach i to, 
co budziło największe emocje: Zdobycie Certy-
fikatu Eksperta Tabliczki Mnożenia. Uczestnicy 
losowali zestawy zadań i w ciągu trzech minut 
musieli prawidłowo rozwiązać pięć przykładów. 
Zestawy były przygotowane dla 3 grup wieko-
wych: klasy 3-4, 5-7 oraz gimnazjum i dorośli.

Uczniowie kl. 6 b pod opieką p. Marzeny 
Osiadacz egzaminowali mieszkańców i władze 
Milanówka w terenie. Patrol egzaminatorów 
gościł w Żłobku „Mini Bambini”, w Straży Miej-
skiej, w Radzie Miasta oraz w Urzędzie Miasta.

Wszyscy uczestnicy bardzo poważnie pode-
szli do egzaminów. Było trochę stresu, napięcia  
i śmiechu. Zarówno egzaminowani dorośli, jak 
i młodzi egzaminatorzy byli zgodni, że bardzo 
trudno uczyć się i pracować w stresie, pod pre-
sją czasu. 

Do egzaminu zgłosiło się 63 uczniów i 18 do-
rosłych ( w tym 4 nauczycieli z naszej szkoły).

Tytuły „Eksperta Tabliczki Mnożenia” uzy-
skało 66 osób. 

Tych, którym nie udało się zdobyć certyfika-
tu, zapraszamy za rok. Dziękujemy wszystkim 
odważnym uczniom i dorosłym za przystąpie-
nie do egzaminu. Szczególne podziękowania 
dla Egzaminatorów i Asystentów z klasy 4a i 6b.

Koordynatorzy VII ŚDTM
Marzena Osiadacz, Beata Sokołowska, 

Monika Zimnicka
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Galowy strój, uśmiechnięte buzie, podekscytowanie i radość – właśnie to mogliśmy 
zaobserwować w dniu 13 października 2017 r. podczas niezwykłej ceremonii przyję-
cia  pierwszoklasistów  do grona społeczności szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2.

W dniach 10 - 17 września br. na kortach MCK 
odbyły się po raz 32 Otwarte Mistrzostwa Milanówka 
i Powiatu w tenisie ziemnym.

Deszczowe Mistrzostwa 
Milanówka i Powiatu  
w tenisie ziemnym

Pierwszoklasiści przyjęci  
do szkolnej rodziny!

Organizatorem Mistrzostw był 
kierownik ds. sportu MCK a za-

razem trener tenisa ziemnego Wło-
dzimierz Filipiak. Pan Włodzimierz, 
który pracuje na kortach od 32 lat 
twierdzi, że tak deszczowego sezo-
nu jeszcze nie było. Mimo złej po-
gody, turniej udało się przeprowa-
dzić na bardzo wysokim poziomie.

W finale kategorii open zwy-
cięzcą został Pan Leszek Wrzesień, 
który potrafi wprowadzić piłkę do 
gry (serwis) z prędkością 200 km/h, 
a w kategorii debel zwyciężyli Pan 
Piotr Kucharski i Karol Markiewicz.

Nagrody w Mistrzostwach wrę-
czyli Burmistrz Miasta Milanówka 
Wiesława Kwiatkowska, Członek 
Rady Powiatu Krzysztof Filipiak, 
Dyrektor MCK Aneta Majak, oraz 
kierownik ds. sportu MCK Włodzi-
mierz Filipiak.
Wyniki turnieju:

Kat. Debel:
1. Piotr Kucharski – Karol Markiewicz
2. Maciej Kalisz – Sławomir Graczyk
3.  Piotr Warpechowski  

– Grzegorz Warpechowski
4. Jacek Kabert – Maciej Kitliński

Kat. Open:
1. Leszek Wrzesiński
2. Artur Niedziela
3. Maciej Kalisz
4. Daniel Wojciechowski

Kat. + 50:
1.Wojciech Milna
2.Adam Konarski
3.Maciej Latoszek
3. Tomasz Jufty

Milanowskie Centrum Kultury

W  podniosłej atmosferze nasi najmłodsi 
uczniowie, przed pocztem sztanda-

rowym, ślubowali   dbać o dobre imię swej 
klasy i szkoły,  kochać Ojczyznę, poczynić sta-
rania, by być dobrym kolegą,  a  swym zacho-
waniem i nauką  sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom.

Zanim jednak to nastąpiło, bohaterowie uro-
czystości zaprezentowali swoje umiejętności 
licznie zgromadzonym gościom, wśród których 
obecni byli: rodzice, dziadkowie, starsi kole-
dzy i koleżanki, nauczyciele, a także Burmistrz 
miasta Milanówka – pani Wiesława Kwiatkow-
ska, kierownik Referatu Oświaty – pani Kata-
rzyna Wąsińska-ano. Zadaniem uczniów było 
m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy 
i odpowiedzi na szereg trudnych pytań, które 
zadawali im fantastycznie prowadzący uroczy-
stość – Julia Żabczyńska oraz Wiktor Sarnow-

ski. Wszyscy gromkimi brawami potwierdzili, 
iż egzamin pierwszoklasisty został zaliczony na 
piątkę! Z pewnością było to także zasługą wy-
chowawców obu klas – pani Moniki Trzcińskiej 
oraz pana Piotra Krzyżanowskiego. 

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor – 
Marianna Frej dokonała symbolicznego paso-
wania. Ileż to emocji wywołały słowa: „Pasu-
ję Cię na ucznia naszej szkoły”. Jakże ważne 
było dotknięcie piórem, po którym maluchy 
zostały włączone do szkolnej braci! Ukorono-
waniem aktu pasowania było wręczenie pa-
miątkowych dyplomów oraz szkolnej tarczy. 

Drodzy Uczniowie, gratulujemy Wam 
serdecznie i życzymy, aby pobyt w murach 
„Dwójki” stał się wzruszającą  przygodą i nie-
zwykłą podróżą w świat wiedzy i szczerych 
przyjaźni.

Beata Woźniak

Europejski Dzień 
Języków Obcych 
26 września 2017 r.,w ramach cyklicznie 

obchodzonego w Szkole Podstawowej 
nr 3 – Europejskiego Dnia Języków Obcych, 
uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę 
dotyczącą historii, kultury i obyczajów wielu 
krajów m.in.: Anglii, Walii, Północnej Irlandii, 
Szwecji, Malty ,USA, Kanady, Nowej Zelandii, 
Australii, Singapuru i Filipin. Tego dnia ucznio-
wie porzucili na chwilę ławki ,aby zamienić 
szkolny korytarz w niezwykłą wyprawę po 
wybranych przez siebie zakątkach świata. 
Kolorowe stoiska twórców projektów, przy 
których można było uzyskać informacje na 
temat danego kraju, posłuchać lokalnej mu-
zyki i spróbować tradycyjnych potraw cieszyły 
się dużym powodzeniem i sprawiły wszystkim 
ogromną radość. To niewątpliwie lekcja, któ-
ra pobudziła wszystkie zmysły.

Dorota Banasiak
Justyna Ciborowska
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Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,  
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com 
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00  
śr. 12.00–18.00, czw. 12.00–16.00,  
sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury,  
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34,  
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Fiderkiewicza 41, tel. 22 724 97 92  
e-mail: ops@ops.milanowek.pl 
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
e-mail: 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  
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl 
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji SP. z o.o.  
 ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33   
e-mail:  mpwik@mpwik-milanowek.pl  
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

KONTAKT  
Z PLACÓWKAMI 
I URZĘDEM MIASTA

10 listopada  
godz. 16:00

Zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości n Strzelnica, 
ul. Piasta 14

10 listopada  
godz. 16:00

Wieczornica dla Niepodległej  n Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Armii Krajowej, sala gimnastyczna

11 listopada  
godz. 14.15

Koncert niepodległościowy w wykonaniu Aleksandry No-
vina-Chacińskiej (sopran) i Remigiusza Łukomskiego (bas). 
Akompaniament Danuta Antoszewska n Pomnik „Bohate-
rów” vis-á-vis kościoła św. Jadwigi Śląskiej, ul. Kościuszki 

12 listopada  
godz. 17:00

Wernisaż wystawy rysunku tuszem Iwony Wojewody  n Galeria 
Matulka, ul. Piłsudskiego 30

18 listopada  
godz. 16.00

Zaduszki Milanowskie  n Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30 
n  Szczegóły na www.milanowek.pl

19 listopada  
godz. 17.00

Spotkanie z Ireną Grzesiuk-Olszewską i Andrzejem K. Olszew-
skim, autorami książki „Pomniki Chopina” oraz minirecital 
chopinowski   n  Sala Konferencyjna ul. Spacerowa 4

Do 24 listopada 
Zgłoszenia do konkursu plastycznego na oficjalną Kartkę  
Bożonarodzeniową Miasta Milanówka n Szczegóły na  
www.mckmilanowek.pl

25 listopada  
godz. 12.00

Akademia Talentów,  Żyć i przeżyć – rośliny" poprowadzi To-
masz Ruszkowski współpracownik Centrum Nauki Kopernik  
n Sala Konferencyjna ul. Spacerowa 4, 

26 listopada  
godz. 16.00

 XVI Memoriał Andrzeja Wróblewskiego w brydżu sportowym 
parami  n Świetlica GSM osiedla Jedwabnik, ul. Brzozowa 7

27 listopada  
godz. 18:00

SPOTKANIE Z BURMISTRZ MIASTA n Hala Sportowa przy Szko-
le Podstawowej nr 1 ul. Królewska 69 (wejście od ul. Szkolnej)

28 listopada  
godz. 18:00

SPOTKANIE Z BURMISTRZ MIASTA n Hala Sportowa przy  
Szkole Podstawowej nr 3 ul. Żabie Oczko 1

KALENDARZ WYDARZEŃ 

Chopin w Milanówku
Milanówek na zawsze został związany z Fryderykiem Chopinem dzięki sercu 
kompozytora, które przechowywano w kościele św. Jadwigi w czasie Powstania  
Warszawskiego. Na terenie milanowskiej parafii stanęło także popiersie Chopina, 
które znalazło się w najnowszej publikacji Ireny Grzesiuk-Olszewskiej i Andrzeja 
Olszewskiegio pod tytułem „Pomniki Chopina”.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa 
Salix alba a wstępem opatrzył ją prof. dr 

hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków. Ochrona miejsc i wy-
darzeń związanych z Chopinem miała bowiem 
zawsze wyjątkowe znaczenie dla polskich służb 
konserwatorskich. W publikacji znajdziecie 
Państwo ponad trzydzieści najciekawszych 
pomników dedykowanych kompozytorowi. 
Wśród nich znalazły się pomniki  z Londynu, 
Paryża, Singapuru, Szanghaju, Hawany ale tak-
że Warszawy, Krakowa czy Milanówka. Bogato 
okraszona ilustracjami książka jest efektem 
pracy dwojga wybitnych badaczy – Państwa Ol-
szewskich, którzy w ciekawy sposób przedsta-
wiają kulisy, założenia artystyczne oraz kryteria 
wyboru przedstawionych prac, co z kolei daje 
możliwość prześledzenia tendencji artystycz-

nych rzeźby pomnikowej na przestrzeni XX wie-
ku i początku wieku XXI.

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku 
zaprasza na spotkanie z autorami książki 19 li-
stopada o godz. 17.00. Spotkanie odbędzie się 
w Sali Konferencyjnej UMM, przy ul. Spacero-
wej 4. Poprzedzi je mini recital chopinowski. 

Projekt wydawniczy „Pomniki Chopina” 
wsparły miasta: Milanówek i Podkowa Leśna. 
Na odwrocie tego wydania Biuletynu znajduje 
się plakat autorstwa studentki grafiki Wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięknych – Anny Ogonow-
skiej. Inspiracją do powstania plakatu jest po-
piersie Fryderyka Chopina, które znajduje się 
na terenie parafii św. Jadwigi.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Milanówku  

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
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