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„Wyznaczyłam
dobry kierunek”
Co stanęło na przeszkodzie?

Rozmawiamy z Burmistrz
Miasta Milanówka, która
tuż przed końcem kadencji,
podsumowała dla nas
swoją prawie 4-letnią pracę
na rzecz miasta.
Dlaczego w 2014 roku zdecydowała się Pani
kandydować na stanowisko Burmistrza?
Pamiętam wypełnioną po brzegi salę
podczas zaprzysiężenia, brawa, owacje i to
poczucie, które miałam, że pokłada się we
mnie ogromną nadzieję. Wygrałam niecałymi
200 głosami, w drugiej turze z kontrkandydatem, który tutaj przez 16 lat niepodzielnie
rządził i to było coś więcej niż tylko przypadek.
Widać wtedy było, jak mieszkańcy chcą zmian.
Ja też tych zmian chciałam i właśnie dlatego
zdecydowałam się wówczas kandydować.

Jak wspomina Pani pierwsze dni, tygodnie
na stanowisku Burmistrza?
Z początków kadencji wspominam budowanie zespołu i trudną drogę, którą musiałam przejść, by nawiązać współpracę z Radą
Miasta. Nie miałam w niej wsparcia. Zostałam
Burmistrzem bez mojej drużyny, a w Radzie
zasiadła prawie cała drużyna mojego kontrkandydata. Radni z założenia byli mi więc
nieprzychylni, musiałam ich do siebie przekonywać, by można było rozmawiać merytorycznie, a nie grać na emocjach. Nie udało się to
w pełni, a szkoda. Wspominam też puste półki
po dokumentach, braki i chaos w bieżących
projektach, za które musiałam od razu wziąć
odpowiedzialność. W tamtym czasie było to
dla mnie trudne, ale teraz wiem, że wyszłam
z tego wzmocniona.

Czy Milanówek wygląda dziś tak, jak chciała
Pani, by wyglądał na koniec kadencji?
Zanim zostałam Burmistrzem, przez lata
wyobrażałam sobie, jak to miasto powinno
wyglądać, miałam jego wizję. Ta wizja wcale
się od tamtego czasu nie zmieniła, ale moja
droga do tego celu stała się bardziej kręta niż
zakładałam na początku. Nie jest to więc jeszcze miasto jakiego bym chciała, ale wyznaczyłam już dobry kierunek, przetarłam najtrudniejsze ścieżki. Teraz łatwiej można realizować
wizję miasta przyjaznego i komfortowego.
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Nie spodziewałam się aż takich braków
w dokumentacji. Brak gotowych projektów,
planów, czy inwentaryzacji sprawił, że zanim
przystąpiłam do realizacji inwestycji, musiałam zacząć od przygotowania niezbędnych
dokumentów. Mieszkańcy w większości nie
widzą tej czasochłonnej pracy, wszyscy chcielibyśmy szybkich efektów. Dziwnym trafem akurat na samym początku kadencji Teatr Letni,
czyli dawna siedziba Centrum Kultury, został
zamknięty przez nadzór budowlany, chociaż
przez tyle lat funkcjonował. Dziwnym trafem
pojawiła się kontrola na placu zabaw przy ul.
Przyszłości i plac został zamknięty, a nie miał
nigdy przeglądu. Musiałam nadrabiać zaległości i negocjować z nadzorem dróg, bo niektóre
ulice w Milanówku były wykonane bez projektów. Takich przeszkód na drodze do realizacji
mojej wizji było i jest jeszcze wiele.

Czy udało się Pani zrealizować obietnice
wyborcze?
Udało mi się zrealizować większość obietnic
wyborczych, a jeśli się nie udało, to dlatego, że
nie starczyło na to czasu, Rada Miasta zdecydowała inaczej lub znalazłam inne rozwiązania. Przeprowadziłam obiecany audyt w Urzędzie, którego wyniki zostały opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Nie
dopuściłam do powstania wielkopowierzchniowego sklepu na terenie miasta. Przeprowadziłam wiele wiążących konsultacji z mieszkańcami, m.in. dotyczących budowy dróg
i innych inwestycji w Milanówku. Jesteśmy
na etapie opracowania aktualizacji Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które zagwarantuje zachowanie charakteru naszego miasta-ogrodu.
Kandydaci na stanowiska kierownicze w Urzędzie wyłaniani są, tak jak obiecałam, w konkursach. Budżet miasta jest co roku przedstawiany w BIP, a co miesiąc aktualizowany jest
tam rejestr zawieranych przeze mnie umów,
zagwarantowałam transparentność działań
urzędu. Zamiast utworzenia żłobka publicznego, który byłby kosztowną inwestycją, dofinansowujemy pobyt dzieci w żłobkach prywatnych, jedocześnie wspierając lokalnych
przedsiębiorców.

Czy udało się wprowadzić oszczędności do
budżetu Miasta?
Wprowadziłam oszczędności, liczby mówią
same za siebie. Kiedy rozpoczęłam kadencję
dług miasta wynosił 1792 zł na mieszkańca,
zredukowałam go o ponad połowę do 880 zł
już w 2017 r. i jest on najniższy wśród okolicznych gmin. Przykładowo, Przedszkole nr 1 na
ul. Herberta zostało w ubiegłym roku spłacone, mimo że raty były rozłożone do 2020
roku. Jednocześnie, podczas mijającej kadencji, wzrosły wydatki bieżące. Musiałam kierować środki na nowe zadania, na które nie
były one wcześniej wydawane, chociażby na
gospodarkę komunalną, na regulowanie stanów prawnych, na planowanie przestrzenne.

Zwiększyłam wydatki na inwestycje, w szczególności na drogi. Wydatki na inwestycje drogowe wzrosły z ok. 13 mln w 2014 roku do ok.
22 mln w 2018 roku. Na aktywizację seniorów
przeznaczyliśmy blisko 4 mln zł. Wydatki na
kulturę wzrosły od 2014 roku o 92 proc., a na
remonty szkół aż o 500 proc.

Obiecała też Pani zagospodarowanie Turczynka i Walerii

Ogromną przeszkodą w rewitalizacji Walerii
i Turczynka są finanse. Musiałam skupić się na
oddłużeniu miasta zamiast brnąć w kolejne
kredyty. Wille to bardzo chłonne finansowo
inwestycje. Mimo to, zgodnie z obietnicą wyborczą, wniosłam w 2015 roku projekt uchwały o wycofanie sprzedaży Turczynka. Rada
Miasta ją odrzuciła, ale na razie nie znalazł
się korzystny dla miasta kupiec. Nie godzę się
z wcześniej panującymi zwyczajami sprzedaży
za symboliczną złotówkę. Chciałam zagospodarować Turczynek na zasadach partnerstwa
publiczno-prywatnego, ale także na razie nie
pojawił się partner, z którym moglibyśmy taką
współprace nawiązać. Mając też na uwadze
wartość rekreacyjną willi i jej trenu, przygotowałam projekt zagospodarowania zieleni
w Milanówku, w którym uwzględniłam 8 ha
lasu przy Turczynku, tak by służył jako teren
rekreacyjny dla mieszkańców. Mam nadzieję,
że projekt ten zostanie w następnej kadencji
zrealizowany.
Na zagospodarowanie Willi Waleria były
różne pomysły, ale dokumentacja wykonana
jeszcze przez poprzedniego Burmistrza wykazywała, że nadaje się ona do kapitalnego remontu. Rada Miasta zdecydowała w ubiegłym
roku, by zabezpieczyć chociaż willę przed niszczeniem i przeznaczyła na to środki. Wykonana w tym celu nowa dokumentacja techniczna
budynku wykazała jednak, że nie jest on wcale
w aż tak złym stanie, by nie można było z niego
całkowicie korzystać. Zaproponowałam zagospodarowanie parteru Walerii i umieszczenie
tam ośrodka dziennej opieki dla osób starszych Senior +, na który pozyskaliśmy 240 tys.
zł. Mógł być to pierwszy krok do całkowitego
przywrócenia Willi Waleria do użytku. Miejsce to otworzyłoby się na ludzi i stopniowo
budziłoby się do życia. Stopniowo, bo budżet
na jednorazowy remont całej Willi nigdy nie
będzie wolny. Miasto ma za duże podstawowe
potrzeby inwestycyjne. Niestety, Rada Miasta
odrzuciła ten pomysł na sesji 10 września br.
Zostaną wykonane jedynie niezbędne naprawy dachu, elewacji i rynien, a budynek dalej
będzie stał pusty i bezużyteczny.

A czy udało się Pani zaktywować młodzież?
Milanowska młodzież stała się bardzo silną
społecznie grupą. Za sprawą Milanowskiego
Centrum Kultury, daliśmy młodzieży pole do
stworzenia własnych przestrzeni kreatywnych, doskonalenia swoich talentów, a przede
wszystkim do decydowania. Milanowska Orkiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego, czy
Kurnik – Wylęgarnia Kultury, to właśnie pomy-
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sły młodzieży, miejsca, gdzie młodzi spędzają
czas, rozwijają się, tworzą. Powstała też Młodzieżowa Rada Programowa przy MCK i wiele
innych wartościowych projektów z udziałem
młodzieży, jak warsztaty filmowe „Milanówek kręci”, konkurs na makietę przestrzenną.
Ostatnim, namacalnym wyrazem aktywności młodzieży jest powstanie w Milanówku
Muralu Polskiej Niepodległości, tworzonego
przez uczestników warsztatów artystycznych
przy MCK oraz wszystkich mieszkańców, którzy włączyli się w akcję.

Najtrudniejsze decyzje, które musiała Pani
podjąć podczas kadencji?

To zawsze są decyzje personalnie i decyzje
nieodwracalne. Obejmując stanowisko, wychodziłam z założenia, że zmiana burmistrza
nie musi pociągać za sobą zmiany kadry. Okazało się, że w niektórych przypadkach nie było
innego wyjścia. Traktuję to jako swoją porażkę, że nie udało mi się nakłonić tych ludzi do
tego, że warto dać z siebie więcej, nie udało
mi się ich przekonać do wspólnego działania.
Najtrudniejszy moment to decyzja o zamknięciu basenu. Wiedziałam, że mieszkańcy
są z nim sentymentalnie związani, a ja musiałam go zamknąć dla ich dobra i bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że dane mi będzie jeszcze wybudować nowy obiekt, bo tego, który
jest po prostu wyremontować się nie da.
Dużo emocji wzbudziły we mnie też odgórne plany przyłączenia Milanówka do Warszawy. W momencie, kiedy zgłosiłam swój
sprzeciw, myślałam, że są niewielkie szanse.
Zawalczyłam i wygraliśmy. Po raz pierwszy w tej kadencji, na mój wniosek, została
wówczas zwołana nadzwyczajna sesja Rady
Miasta, i mimo, że było to z dnia na dzień,
w niedzielę, to przyszły tłumy Milanowian.
To był dowód na to, że podjęłam dobrą decyzję i warto było walczyć. Obawiam się, że
podobna walka czeka nas w związku z planami nowego lotniska centralnego w pobliskim
Baranowie i konsekwencjami, jakie niesie ten
projekt dla naszego miasta.

Najpiękniejsze momenty w kadencji, Pani
największe sukcesy zawodowe?
Najpiękniejszy moment był w kwietniu
br., kiedy dowiedziałam się, że na IV Europejskim Kongresie Samorządów, Milanówek
zajął 3 miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych finansowo gmin miejskich w Polsce. To
było dla mnie ogromne wyróżnienie i jestem
z tego bardzo dumna.
Moim podstawowym celem na tym stanowisku była współpraca z mieszkańcami, po
to, by miasto było naszym wspólnym dziełem. Nie miałam wsparcia w Radzie Miasta,
ale szybko znalazłam je wśród mieszkańców.
Ogromną radość sprawił mi odzew ludzi,
którzy odpowiedzieli na moje apele i zaproszenia. Dzięki współpracy z mieszkańcami
powstało wiele świetnych projektów, wiele
oddolnych pomysłów zostało zrealizowanych.
To jest moim sukcesem, ta grupa aktywnych
mieszkańców, którzy stanęli za mną oraz zespół pracowników, który budowałam i wspólnie z nim mogę efektywnie pracować na rzecz
miasta. To powody, dla których zdecydowałam się kandydować na kolejną kadencję.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Rzewuska
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n Zgodnie z licznymi uwagami mieszkańców
zdemontowaliśmy ogrodzenie Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki. Teren wokół Urzędu
ma wspaniały potencjał! Kolejnym etapem
będą więc nowe nasadzenia oraz mała architektura. Już niebawem będziemy cieszyć
się nowym i bardziej przyjaznym otoczeniem Urzędu.
n W mediach pojawiła się informacja o bilecie metropolitalnym w podwarszawskich
gminach w ramach porozumienia Warszawa+. Bilet ten jednak nie dotyczy gminy
Milanówek, gdyż jest to rozszerzenie oferty
dla gmin, na terenie których ZTM świadczy
już usługi.
n Wiele osób pisze do mnie i pyta mnie,
jak zmieni się Milanówek, jeśli powstanie
Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Śledzę
uważnie informacje na temat tej inwestycji,
które pojawiają się w mediach, rozmawiam
z samorządami okolicznych gmin. Zgodnie
z założeniami, w odległości zaledwie ok.
18 km od Milanówka, ma powstać ogromne
lotnisko, a wraz z nim nowe linie kolejowe,
po których będą pędzić pociągi z prędkością
nawet 300 km/h. Ponadto autostrada A2
ma zostać poszerzona przynajmniej o jeden
pas w obie strony, a w okolicy wybudowane
ma zostać osiedle-miasto dla personelu lotniska. To wystarcza, by uznać, że Centralny
Port Lotniczy jest dla Milanówka, miasta
o charakterze ogrodu, dużym zagrożeniem.
Jeśli plany budowy lotniska i całej jego infrastruktury się zrealizują, to nie będzie już
ciszy i spokoju w Milanówku. Jestem przeciwna budowie tego lotniska w naszej okolicy i będę Państwa informować o wszelkich przełomach w tej sprawie.

n Bardzo dziękuję Mieszkańcom, którzy
wzięli udział w spotkaniach, które odbywały się w dniach 27–30 sierpnia br. i wyrazili
swoją opinię na temat Basenu Miejskiego.
Wszelkie uwagi są dla nas bardzo cenne
i pozwolą wypracować projekt basenu, który będzie odpowiadał wszystkim mieszkańcom. Na stronie www.milanowek.pl mogą
się Państwo zapoznać z wynikami ankiety
dot. Koncepcji zagospodarowania terenu
Basenu Miejskiego, którą można było wypełniać podczas spotkań oraz przez Internet.
n Przygotowany wspólnie z mieszkańcami
projekt uchwały w sprawie trybu i zasad
przeprowadzania konsultacji społecznych
z Mieszkańcami Miasta Milanówka został
podjęty przez Radę Miasta Milanówka.
W imieniu swoim i pracowników serdecznie
dziękuję mieszkańcom, którzy włączyli się
w pracę nad uchwałą, poświęcili swój prywatny czas i wnieśli wiele merytorycznych
uwag i sugestii. To bardzo ważny dokument,
który z pewnością usprawni współpracę
miasta z mieszkańcami.
n Bardzo dziękuję Honorowemu Komitetowi Upamiętniającemu Panią dr Helenę
Krajewską z Panem Prof. Wiesławem Nowakowskim na czele, za inicjatywę i konsekwentne dążenie do realizacji obietnicy
złożonej podczas ostatniego pożegnania
Pani Doktor. Zebrane fundusze pozwoliły
ją zrealizować i na Skwerze przy ul. Piasta,
tuż obok przychodni, stać będzie kamień
upamiętniający osobę znaną i zasłużoną dla
mieszkańców Milanówka. Uroczyste odsłonięcie kamienia odbędzie się 7 października po mszy św. o godz. 12.30.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Wieści z inwestycji

Z

akończyliśmy przebudowę ulic: Pięknej,
Przyszłości i Żytniej. W trakcie realizacji
są prace na ulicach Sosnowej, Granicznej,
Kochanowskiego oraz Orzeszkowej.
Kontynuujemy utwardzenie dróg płytami
betonowymi. Utwardzone w ten sposób,
zostały ostatnio ulice Bociania oraz Wiatraczna, a do końca października płyty pojawią się na ulicy Konopnickiej.
Cały czas trwają prace, mające na celu,
zlikwidowanie zalegających na ulicach wód
opadowych. W trakcie prac odwodnieniowych na odcinku ujściowym do rzeki Rokitnicy Starej został wykopany pocisk artyleryjski. Podczas sprawdzania miejsca wykopano
kolejne 4 pociski, dlatego dalsze prace powadzone już były pod nadzorem saperskim.
Ostatecznie podczas oczyszczania terenu
pod rów melioracyjny, znaleziono 2 granaty moździerzowe, 2 pociski artyleryjskie,
12 sztuk zapalników oraz 11 sztuk amuni-

cji strzeleckiej. Fragment rowu R-4 został
umocniony płytami EKO pomiędzy ul. Kasztanową, a ul. Królewską. Obecnie trwają
prace odwodnieniowe na ul. Staszica, a następne rozpoczną się wzdłuż ul. Królewskiej
oraz ul. Dembowskiej.
Aktualnie trwają prace związane z budową „Miasteczka Ruchu Rowerowego” na
terenie Szkoły Podstawowej nr 3, modernizacją placu zabaw przy boisku Orlik oraz
adaptacją budynku przy ulicy Warszawskiej
18a na Milanowskie Centrum Kultury.
Łukasz Stępień
Główny Specjalista w Referacie
Technicznej Obsługi Miasta
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Wybory już 21 października
Sprawdź, gdzie możesz głosować!
Już 21 października będziemy decydować, kto będzie zarządzał
miastem na stanowisku Burmistrza przez następną kadencję oraz
kto zasiądzie w Radzie Miasta. W tym dniu lokale obwodowych
komisji wyborczych będą otwarte w godz. 7:00-21:00.

Granice i numery
obwodów głosowania
oraz siedziby
Obwodowych
Komisji Wyborczych

N

a załączonej mapce, możecie Państwo
sprawdzić, gdzie znajdują się punkty komisji wyborczych Waszych obwodów.

Przypominamy ponadto:
ld
 o dnia 8 października (poniedziałek)
wyborcy niepełnosprawni mogą zgłosić
zamiar głosowania korespondencyjnego,
ld
 o dnia 12 października (piątek) wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat, mogą składać wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
l do dnia 16 października (wtorek)
wyborcy niepełnosprawni mogą składać
wniosek o dopisanie do spisu wyborców
w obwodzie głosowania dostosowanym
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
na obszarze gminy.
Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu
Cywilnego (budynek B) w godz. pon. 10.00
– 19.00, wt. – czw. 8.00 – 16.00, pt. 8.00 –
15.00.
Ewentualna druga tura wyborów na Burmistrza odbędzie się w dniu 4 listopada.

 bwód I (okręg 1,2)
O
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20
Obwód II (okręg 3,4)
Zespół Szkół im. J. Bema, ul. Wójtowska 3
Obwód III (okręg 5,6,7)
Szkoła Podstawowa nr 3, ul.Żabie Oczko 1
Obwód IV (okręg 8,9)
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Warszawska 18
Obwód V (okręg 10,11)
Klub G.S.M. w Milanówku, ul. Brzozowa 7
Obwód VI (okręg 12,13)
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Królewska 69
Obwód VII (okręg 14,15)
Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1

Nowe lokalizacje rowerów
i skuterów miejskich
W poprzednim numerze Biuletynu informowaliśmy
Państwa o możliwości wypożyczenia rowerów
i skuterów w 5 punktach na terenie Milanówka.
Od tamtego czasu przybyły w mieście 3 nowe
punkty z rowerami i skuterami oraz dodatkowo
1 punkt w Grodzisku Mazowieckim.

Lista nowych punktów w Milanówku:
l przy Cmentarzu, róg ul. Podgórnej i Wojska Polskiego
w Milanówku
l przy sklepie Społem, ul. Słowackiego w Milanówku
l przy ul. Przyszłości
Dodatkowo stacja z rowerami i skuterami pojawiła się
w Grodzisku Mazowieckim w rogu ul. 1 Maja i W. Bartniaka.
Dzięki temu mieszkańcy mogą się przemieszczać pomiędzy
miastami. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość pozostawienia roweru w dowolnym miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą (szczegóły w regulaminie aplikacji
blinkee.city).
Zapraszamy do korzystania!

4

Pan Dariusz Biernacki, mieszkaniec Milanówka, inicjator
imprez kulturalnych, nauczyciel śpiewu i prezes Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, otrzymał medal i honorowe wyróżnienie „Mecenas Kultury” za wybitną aktywność
we wspieraniu i upowszechnianiu działalności kulturalnej
na terenie Powiatu Grodziskiego.
Gratulujemy!

INFORMACJE URZĘDOWE

Trzy ważne pytania do MPWiK
Przez ostatnie miesiące nowy Zarząd MPWiK pracuje intensywnie nad rozwiązaniem trzech, ważnych dla
miasta problemów – niedziałającej Stacji Uzdatniania Wody na Skraju, koniecznej już renowacji kolektora
ściekowego w ul. Krakowskiej oraz budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego. Zapytaliśmy, na
jakim etapie są te inwestycje.

Jak wygląda sytuacja Stacji
Uzdatniania Wody Na Skraju?
Z-ca Prezesa MPWiK, Jolanta Orlikowska: Podjęliśmy słuszną decyzję, aby Spółka
MPWiK samodzielnie (posiadając wykwalifikowaną kadrę pracowniczą) podjęła się
bardzo trudnego zadania, jakim jest uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody Na Skraju.
Od czerwca do sierpnia intensywnie pracowaliśmy, aby doprowadzić do prawidłowego
działania urządzeń. Badaliśmy wodę, wymienialiśmy złoże filtracyjne, przeprowadzaliśmy inne prace serwisowe, konserwacyjne
oraz eksploatacyjne. W efekcie, pod koniec
sierpnia br., Burmistrz Miasta Milanówka
złożyła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim
wniosek o wydanie Opinii Higienicznej dotyczącej ujęcia wody przez Stację Uzdatniania Wody „Na Skraju”. W dniu 11 września,
przedstawiciele PSSE pobrali próbki z SUW
Na Skraju, które zostały przekazane do akredytowanego laboratorium. Po uzyskaniu
Opinii Higienicznej, SUW Na Skraju zostanie
oddany do eksploatacji, w końcu zasilając
sieć wodociągową Milanówka.

Kiedy kolektor tranzytowy
w ul. Krakowskiej zostanie
poddany renowacji?
Prezes MPWiK, Jerzy Jasiński: Rada Miasta na czerwcowej sesji, wyraziła zgodę na
to, aby Spółka MPWiK przeprowadziła kompleksowo inwestycję renowacji kolektora
tranzytowego w ulicy Krakowskiej, przez
który płyną ścieki z Milanówka i Podkowy Leśnej. Rada przekazała Spółce środki
przeznaczone na ten cel. Natychmiast po
tej decyzji, powołaliśmy komisję techniczną, która zaktualizowała ocenę stanu kolektora, częstotliwość awarii i odbyła wizję

dokumentację przetargową. Przetarg na
roboty renowacyjne ogłosimy na początku
października.

A jak idą prace związane
z budową kanalizacji
w ul. Wojska Polskiego?

lokalną. Konieczne było wykonanie w trybie
pilnym opinii technicznej kolektora wraz ze
wskazaniem sugerowanej przez projektanta
technologii jego renowacji. Jeszcze w sierpniu zleciliśmy wykonanie takiej opinii grupie
specjalistów spoza Spółki, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Na
początku września fachowcy przedstawili
nam obszerne opracowanie, na podstawie
którego wybraliśmy technologię renowacji. Będzie to oczywiście, jak wcześniej informowaliśmy, technologia bezwykopowa,
niestwarzająca uciążliwości dla ruchu pieszo – jezdnego w ul. Krakowskiej oraz jej
przyległych. Spółka dopracowuje obecnie

Jerzy Jasiński: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego jest
prowadzona zgodnie z nowym harmonogramem prac oraz zgodnie z naszymi przewidywaniami. Inwestycja zakończy się w pierwszej połowie października. Budowa ta
wiązała się z trudnościami ponieważ wymagała głębokich wykopów, przy stosunkowo
wysokich wodach gruntowych. Firma wykonawcza wykazała się jednak profesjonalizmem i sprostała trudnym warunkom gruntowym. Wybudowany został kanał główny
o długości około 800 m. Wykonawca kończy
obecnie budowę związaną z przyłączami
do granic działek mieszkańców. Zachęcam
mieszkańców ulicy Wojska Polskiego, aby
uzgadniali warunki przyłączania się już
teraz, co umożliwi im sprawniejsze przyłączenie się do sieci.

Co z budową kanalizacji w pozostałych ulicach w tym rejonie?
Dla zakończenia inwestycji w rejonie Wojska Polskiego, Kwiatowej, Kraszewskiego
i Wąskiej, ze względu na błędne założenia
projektowe, poczynione przez poprzedni
Zarząd, niezbędne jest przeprojektowanie
kanalizacji, głównie w ulicy Kwiatowej. To
w sposób oczywisty powoduje, że proces inwestycyjny wydłuża się i realizacja zadania
w tym zakresie będzie możliwa w 2019 roku.
Spółka dołoży wszelkich starań, aby działania te przebiegły sprawnie.
Rozmawiała Agnieszka Rzewuska

Najpiękniejsze ogrody w Milanówku wybrane
Tradycyjnie, chcąc docenić mieszkańców Milanówka, którzy dbają o swoje najbliższe otoczenie, zorganizowaliśmy
konkurs „NAJPIĘKNIĘJSZY OGRÓD W MILANÓWKU 2018”, pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka.

W

konkursie wzięło udział tylko 5 ogrodów z terenu naszego miasta. W lipcu komisja konkursowa dokonała przeglądu
oraz ocen ogrodów, a podczas wrześniowej
sesji Rady Miasta Milanówka ogłoszono
wyniki konkursu.
Zwycięzcami w kategorii „Najpiękniejsza
posesja indywidualna” zostali:
l I miejsce Państwo Marzena i Piotr Cieślak
i ich ogród przy ul. Ludnej 32,
l II miejsce Pani Małgorzata Tomczyk i jej
ogród przy ul. Nadarzyńskiej 42a,
l III miejsce ex aequo otrzymali Pani Krystyna Kołacz i jej ogród przy ul. Marszałkowskiej 20 oraz Państwo Graży-

na i Przemysław Albin i ich ogród przy
ul. Chrzanowskiej 7.
W kategorii „Najpiękniejsza posesja przy
budynkach wielorodzinnych” zwycięzcami została Wspólnota Mieszkaniowa Inżynierska 11.
Pragniemy serdecznie pogratulować
wszystkim Uczestnikom konkursu i podziękować za pracę, którą wkładają w tworzenie
swoich ogrodów. Stanowią one wspaniały
przykład dla pozostałych mieszkańców,
a także sprzyjają pożytecznym owadom
i ptakom żyjącym w naszym mieście. Zachęcamy wszystkich naszych Mieszkańców do

dbania i upiększania swoich ogrodów oraz
udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Emilia Parchan
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

N

a Mszę Świętą przybyło wielu kapłanów
z naszego dekanatu oraz
trzech kolegów kursowych
Księdza Jubilata. Obecna
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SPOŁECZEŃSTWO

Bezpłatne zajęcia ruchowe i konsultacje
z dietetykiem dla dzieci klas I-VI
W milanowskich szkołach podstawowych trwa rekrutacja do dwóch projektów przeciwdziałających otyłości
i wadom postawy wśród dzieci. Bezpłatne zajęcia ruchowe, konsultacje z lekarzem i dietetykiem, mają
wzbudzić w najmłodszych chęć do codziennej aktywności fizycznej.

D

o udziału w projektach może zostać
zgłoszone każde dziecko z klas I-VI. Dzieci będą uczestniczyć w NIEODPŁATNYCH
badaniach profilaktycznych, zajęciach rehabilitacyjnych i ruchowych, konsultacjach
lekarza specjalisty, konsultacjach dietetyka
wraz z przygotowaniem indywidualnych
planów żywieniowych. Przewidziany jest też

program dydaktyczny dla rodziców i nauczycieli. Oba programy profilaktyczne mają za
zadanie, poprzez ciekawe zajęcia, pokazać
dzieciom, że codzienne ćwiczenia mogą być
alternatywą dla telewizji i komputera.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu w zakresie otyłości http://thames.com.pl/zdrowawagagrodzisk/ oraz pro-

jektu w zakresie schorzeń kręgosłupa http://
thames.com.pl/zdrowykregoslupgrodzisk/.
Formularze wyrażenia zgody na udział
dziecka w interesującym Państwa projekcie
znajdą Państwo w sekretariatach SP nr 1,
SP nr 2 i SP nr 3.
Aleksandra Żuraw, Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Ruszyły szczepienia przeciwko grypie
Na darmowe szczepienia przeciwko grypie mogą się zgłaszać osoby w wieku 65 lat i starsze
zameldowane na terenie Milanówka i posiadające zaświadczenie od lekarza pierwszego
kontaktu o braku przeciwwskazań na wykonanie szczepienia, wydane w dniu szczepienia.

W

związku ze stałym wzrostem zachorowalności na grypę, Burmistrz
Miasta Milanówka ogłosiła konkurs ofert
na wybór realizatora do wykonania szczepień ochronnych przeciw grypie. Do konkursu zgłosiły się dwa podmioty lecznicze – BIOVENA Sp. z o. o. i AWEMED s. c.
A. Dziarczykowska-Kopeć, E. Borkowska,
M. Filipiak.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania zostały podzielone proporcjonalnie pomiędzy tych dwóch realizatorów. Osoby zainteresowane szczepieniem
proszone są o zgłaszanie się do przychodni:
l BIOVENA przy ul. Mickiewicza 1
w Milanówku, tel. 22 724 90 90.
l AWEMED przy ul. Piasta 30,
tel. 22 758 31 05, 22 758 31 42.




WAŻNE! Każdy mieszkaniec korzystający ze szczepionki przeciw grypie będzie
zobowiązany do podpisania upoważnienia
do gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych do celów rozliczeń finansowych sporządzanych przez przychodnie
do gminy.
Katarzyno Wąsińska-Jano
Kierownik Referatu Oświaty

Posesja przy ul. Krasińskiego Zakaz przechodzenia
w niedozwolonych
została uprzątnięta
W dniu 4 września br. mogliśmy
wreszcie wejść na teren prywatnej
nieruchomości przy ulicy Krasińskiego
w celu jej uprzątnięcia.

N

a terenie nieruchomości znajdowały się śmieci
zbierane przez właścicielkę, które utrudniały życie sąsiadom. Niestety, aby móc tam wejść, musieliśmy
przejść całą procedurę administracyjną, która trwała
od maja br. Dodatkowym utrudnieniem był brak chęci współpracy ze strony innych organów. W końcu,
4 września, udało się po raz kolejny wejść na posesję
(nieruchomość była sprzątana pod koniec 2016 r.)
i uprzątnąć uciążliwy bałagan.
Emilia Misiak, Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
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miejscach przez tory

W dniu 24 września br. wznowiony został ruch pociągów
z Milanówka. Dopóki PKP PLK nie zakończy prac w przejściu
podziemnym, łączącym obie części miasta, podróżni
muszą przemieszczać się na peron i z peronu wydzielonym,
oznakowanym przejściem naziemnym.

P

odróżni przechodzą jednak nagminnie przez tory w niedozwolonych miejscach, nie zdając sobie
sprawy z grożącego im niebezpieczeństwa. Strażnicy Miejscy oraz
Strażnicy Ochrony Kolei objęli więc
rejon peronu PKP w Milanówku
zintensyfikowanymi
działaniami.
Funkcjonariusze będą pełnili głównie służby prewencyjne, które mają
przypominać mieszkańcom o podstawowych zasadach poruszania się
w okolicy torów. Osoby niestosujące
się do obowiązujących przepisów nie
będą mogły liczyć na pobłażliwość
mundurowych.
Marcin Węgiełek
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Mamy Mural
Niepodległości
w Milanówku

15 września br. w ramach obchodów Europejskich Dni
Dziedzictwa w Milanówku, na terenie Milanowskiego
Centrum Kultury, miało miejsce odsłonięcie Muralu
Niepodległości. To dzieło mieszkańców, które będzie
zdobić nasze miasto i przypominać nam o jego historii.

R

ok 2018 to wyjątkowy rok dla Polski,
bowiem mija sto lat od odzyskania niepodległości! Z tej okazji dzięki Narodowemu Centrum Kultury, Ministerstwu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Programowi
Niepodległa na terenie całej Polski powstaje
dziesięć wyjątkowych murali upamiętniających to wydarzenie. Jeden z nich powstał
w Milanówku!

Za projekt i koordynację wykonania muralu odpowiadał Tobiasz Bułynko, a pomagali
go realizować mieszkańcy naszego miasta.
Mural powstawał dniami i nocami przez
18 dni, budząc przy tym wiele emocji i zainteresowania.

A oto kilka ciekawostek na temat
muralu:
n zużyliśmy 3600 m taśmy malarskiej

n około 80 osób malowało mural
no
 koło 150 osób brało udział w całym
projekcie i w warsztatach
nn
 a ścianie znajduje się ok. 3000 kolorowych trójkątów
n z użyliśmy 27 wałków, 2 ołówki kreślarskie, 27 litrów kolorowej farby i około
40 litrów białej.
Aneta Majak, Dyrektor MCK

Pomożemy wypełnić wnioski

o dofinansowanie na wymianę pieców
W ramach realizacji rządowego programu Czyste Powietrze, można otrzymać
dofinansowanie m.in. na wymianę pieców starej generacji. Mimo, że program
skierowany jest bezpośrednio do osób fizycznych i gmina nie może ubiegać
się o dofinansowanie dla swoich mieszkańców, Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią pomoże mieszkańcom wypełniać wnioski.

P

rogram Czyste Powietrze, który realizowany będzie w latach 2018-2029 to
możliwość uzyskania środków finansowych
na: wymianę pieców i termomodernizację budynków. Program skierowany jest
do osób fizycznych, które są właścicielami
lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób, które posiadają zgodę
na rozpoczęcie budowy. Z programu skorzystać można w dwóch różnych formach:
finansowanie w formie dotacji (budżet

63,3 mld złotych), finansowanie w formie
pożyczek (budżet 39,7 mld złotych).
Wnioski można pobrać ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Osoby, które będą miały trudności przy
ich wypełnianiu zapraszamy do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, ul. Spacerowa 4, pokój nr 1,
tel. 22 758 30 61 wew. 214.

Dotacja na nowy
sprzęt dla OSP
w Milanówku
Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku zostanie
doposażona w hydrauliczne nożyce do cięcia pojazdów. Nowy sprzęt, o wartości ponad 30 000 zł,
wzbogaci potencjał ratowniczy OSP oraz podniesie skuteczność i jakość niesionej pomocy.
Gmina otrzyma dotację w wysokości 99%.

Aleksandra Żuraw
Kierownik Referatu Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych

Ważna informacja
Zaplanowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców Milanówka, które
odbędzie się w dniu 8 października br.
o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Spacerowej 4, na które serdecznie zapraszamy.
Emilia Misiak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

Palenie śmieci podlega karze
Rozpoczynający się sezon grzewczy wiąże się corocznie,
niestety także w Milanówku, ze spalaniem przez mieszkańców
śmieci i odpadów zatruwających powietrze w naszym mieście.

W

Polsce obowiązuje ustawowy zakaz palenia odpadów w piecach,
kotłowniach domowych, jak również na
wolnym powietrzu. Jeśli podejrzewasz,
że sąsiad pali odpady, zgłoś sprawę do
Straży Miejskiej, która pracuje w systemie całodobowym lub do Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Milanówka.
Straż Miejska wraz z pracownikiem
wydziału ochrony środowiska może,
zgodnie z prawem, wejść do domu

i sprawdzić, czym właściciel pali w każdym piecu lub kominku. Jeśli zachodzi
podejrzenie, że to szkodliwe materiały,
urzędnik pobiera próbki popiołu i oddaje je do analizy. Palenie śmieci w warunkach domowych podlega karze –
Straż Miejska może nałożyć mandat
w wysokości do 500 zł, a Sąd grzywnę
nawet do 5000 zł.
Marcin Węgiełek
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej
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Linię obsługuje firma MATI –Krzysztof Czupryński, tel. 604 250 743
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PRZYSTANKI

TRASA B

W związku ze wznowieniem ruchu pociągów z Milanówka do Warszawy,
zmienił się rozkład jazdy busów linii C. Obowiązuje nowa, BEZPŁATNA trasa
linii C, której autobusy kursują pomiędzy przystankami PKP Krakowska
i PKP Warszawska. Przestała obowiązywać linia D, która kursowała
wahadłowo z Milanówka do Grodziska Mazowieckiego. Przestały też
kursować, autobusy Zastępczej Komunikacji ZM i ZG (Warszawa –
Grodzisk Mazowiecki – Warszawa). Rozkład linii A i B nie zmienił się.

a.d.w. – dotyczy wszystkich kursów
s. – kursuje w soboty
a – kursuje od poniedziałku do piątku
d – n ie kursuje w dniu 1.01; w pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych oraz 25 i 26.12
w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała
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a.d.w.

7:02
7:03
7:04
7:05
7:07
7:08
7:10
7:11
7:12
7:13
7:15
7:16
7:17
7:18
7:22
7:21
7:23
7:25
7:30
7:32
7:34
7:36
7:38
7:39
7:40
7:45
7:46
7:47
7:49
7:52
7:55

Żukowska
Kościuszki
Park Lasockiego
Przyszłości
Leśny Ślad
Gospodarska
Wspólna
Piasta
Parkowa
Cmentarz
Lasek Pondra
Chopina
Ludna
Spacerowa
Starodęby
Mickiewicza
Zaciszna
PKP Milanówek
Warszawska
Oś. TBS
Oś. Jedwabnik
Biedronka
3 Maja/Teligi
3 Maja/Orzeszkowej
3 Maja/Park
PKP Grodzisk Maz.
Zondka
Kościuszki
Montwiłła
Mokronoskich
Szpital Zachodni

7:30
7:31
7:32
7:33
7:35
7:36
7:38
7:40
7:41
7:43
7:45
7:47
7:49
7:50
7:52
7:53
7:55
7:57
8:02
8:06
8:08
8:09
8:12
8:13
8:17
8:19
8:20
8:21
8:25
8:27
8:29

s.

8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:27
8:28
8:29
8:30
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:39
8:41
8:46
8:48
8:49
8:50
8:52
8:53
8:54
8:56
8:57
8:58
9:00
9:02
9:03

a.d.w.

9:50
9:51
9:52
9:53
9:54
9:55
9:57
10:00
10:01
10:03
10:05
10:07
10:09
10:10
10:11
10:12
10:15
10:17
10:22
10:24
10:26
10:27
10:30
10:31
10:35
10:37
10:39
10:40
10:43
10:45
10:47

s.

10:15
10:16
10:17
10:18
10:20
10:21
10:23
10:24
10:25
10:26
10:28
10:29
10:30
10:31
10:33
10:34
10:36
10:38
10:42
10:44
10:46
10:47
10:49
10:50
10:51
10:53
10:54
10:55
10:57
10:59
11:00

a.d.w.

11:00
11:03
11:04
11:05
11:07
11:08
11:10
11:11
11:12
11:13
11:15
11:16
11:17
11:18
11:20
11:21
11:23
11:25
11:29
11:31
11:33
11:34
11:36
11:37
11:38
11:40
11:41
11:42
11:44
11:46
11:47

a.d.w.

13:10
13:11
13:12
13:13
13:15
13:16
13:18
13:19
13:20
13:21
13:23
13:24
13:25
13:27
13:29
13:30
13:31
13:32
13:36
13:38
13:39
13:40
13:42
13:43
13:44
13:46
13:47
13:49
13:51
13:53
13:55

a.d.w.

15:30
15:34
15:35
15:36
15:38
15:39
15:41
15:42
15:43
15:44
15:46
15:47
15:48
15:49
15:51
15:52
15:54
15:56
16:00
16:02
16:03
16:04
16:06
16:07
16:08
16:10
16:11
16:13
16:15
16:17
16:18

a.d.w.

ROZKŁAD WAŻNY OD 3.09.2018 r.

PRZYSTANKI

TRASA A
s.

8:50
8:51
8:53
8:55
8:56
8:57
8:59
9:02
9:05
9:07
9:10
9:11
9:13
9:15
9:18
9:19
9:20
9:21
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
9:27
9:29
9:30
9:31
9:33
9:35
9:37
9:38

G Szpital Zachodni
R Mokronoskich
O Montwiłła
D Kilińskiego I
Z Kilińskiego II
I PKP Grodzisk Maz.
S Zondka
K 3 Maja/Park
3 Maja/Orzeszkowej
3 Maja/Teligi
Biedronka
Oś. Jedwabnik
Oś. TBS
M
Warszawska
I Zaciszna
PKP Milanówek
L Mickiewicza
Starodęby
A Spacerowa
N Ludna
Chopina
Ó Lasek Pondra
Cmentarz
W Parkowa
E Wspólna
Gospodarska
K Leśny Ślad
Przyszłości
Park Lasockiego
Kościuszki
Żukowska
9:15
9:16
9:17
9:19
9:20
9:21
9:23
9:25
9:27
9:28
9:31
9:32
9:33
9:35
9:40
9:41
9:42
9:43
9:44
9:45
9:47
9:48
9:49
9:51
9:53
9:54
9:55
9:56
9:57
9:58
10:00

a.d.w.

10:00
10:01
10:02
10:04
10:05
10:06
10:08
10:10
10:12
10:15
10:20
10:22
10:24
10:26
10:30
10:32
10:33
10:34
10:35
10:37
10:38
10:39
10:40
10:42
10:44
10:46
10:47
10:48
10:49
10:50
10:52

a.d.w.

11:10
11:11
11:13
11:15
11:17
11:19
11:21
11:22
11:26
11:28
11:35
11:36
11:38
11:39
11:43
11:44
11:45
11:46
11:47
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:54
11:55
11:56
11:58
12:00
12:02
12:03

s.

11:15
11:16
11:17
11:19
11:20
11:21
11:23
11:25
11:27
11:28
11:30
11:31
11:32
11:33
11:38
11:39
11:40
11:41
11:42
11:43
11:45
11:46
11:47
11:49
11:51
11:52
11:53
11:54
11:55
11:56
11:58

a.d.w.

12:00
12:01
12:03
12:05
12:06
12:07
12:09
12:11
12:13
12:15
12:20
12:21
12:24
12:25
12:27
12:29
12:31
12:32
12:33
12:35
12:36
12:37
12:39
12:41
12:42
12:44
12:45
12:46
12:47
12:49
12:52

a.d.w.

14:30
14:32
14:33
14:35
14:36
14:38
14:40
14:41
14:43
14:45
14:50
14:52
14:54
14:55
14:59
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
15:08
15:09
15:10
15:12
15:13
15:14
15:15
15:17
15:20

a.d.w.

ROZKŁAD WAŻNY OD 3.09.2017 r.

PRZYSTANKI

TRASA A

a.d.w.

16:30
16:32
16:34
16:37
16:38
16:40
16:42
16:44
16:46
16:48
16:50
16:52
16:54
16:56
17:01
17:03
17:04
17:05
17:07
17:08
17:09
17:11
17:13
17:14
17:16
17:18
17:19
17:20
17:22
17:23
17:25

SPOŁECZEŃSTWO

ZGKiM idzie do przodu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przeszedł sporo zmian przez ostatnie dwa lata,
odkąd jego dyrektorem jest Joanna Pałuba. Placówka stale się rozwija, mając za priorytet niesienie pomocy
tym mieszkańcom, którzy jej faktycznie najbardziej potrzebują.
Redakcja: Jakie są najważniejsze wyzwania
ZGKiM?
Joanna Pałuba: Do podstawowych zadań
ZGKiM należy gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, czyli lokalami i budynkami będącymi własnością miasta. To do nas zgłaszają się osoby, którym
sytuacja materialna nie pozwala na zakup
lub wynajem własnego lokalu. Naszym zadaniem i zarazem największym wyzwaniem
jest ocena, na podstawie przedstawionej
dokumentacji, czy dana osoba faktycznie
powinna to mieszkanie od Gminy otrzymać.
Dzięki powołaniu przez Burmistrz Miasta tej
kadencji, społecznej komisji mieszkaniowej
oraz wprowadzeniu ścisłych kryteriów, których się konsekwentnie trzymamy, mam poczucie, że mieszkania naprawdę trafiają do
potrzebujących.
Jak dużo osób oczekuje w tej chwili na
mieszkania z Gminy?
– Obecnie 78 osób oczekuje na lokal
z mieszkaniowego zasobu Gminy, a jeszcze
na koniec 2014 było to 151 osób. To efekt
wprowadzenia wspomnianych już kryteriów przyznawania lokali, a także porządkowania sytuacji lokali zadłużonych. Przeprowadzamy też remonty lokali komunalnych
własnymi siłami lub oferujemy najemcom
mieszkania do samodzielnego remontu,

dzięki czemu w pełni wykorzystujemy zasób
mieszkaniowy Gminy.

zgód dotychczas nie było. Od początku tej kadencji wyremontowaliśmy w sumie 19 lokali.

Nie zlecacie prac firmom zewnętrznym?
– Zakład mocno ograniczył zlecanie prac
remontowych firmom zewnętrznym. Postanowiłam, że lepiej doposażyć Zakład i wykonywać większość prac we własnym zakresie.
Jest to tańsze i często dużo bardziej efektywne rozwiązanie. Tabor, jaki dotychczas
posiadaliśmy był z lat 80-tych i właściwie był
już niesprawny. W tym roku dzięki otrzymanym funduszom z budżetu miasta, kupiliśmy
nowy sprzęt, który będzie nam służył do prac
remontowych, ale nie tylko. Zakład wykonuje bowiem wiele dodatkowych prac dla miasta, takich jak m.in. konserwacja miejskich
placów zabaw, konserwacja pionowych znaków drogowych stawianie wiat przystankowych. Mam nadzieję, że zaczniemy z czasem
przejmować coraz więcej zadań Gminy.

W ostatnich latach zmniejszyło się zadłużenie lokali
– Tak, dzięki konsekwencji, współpracy
z profesjonalną kancelarią prawną i jasnym
zasadom, wielu najemców spłaciło lub zaczęło spłacać zaległy czynsz. We współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadzimy rozmowy z zadłużonymi mieszkańcami.
Zachęcamy ich do skorzystania z programu
odpracowywania długów, do rozkładania
zadłużenia na raty. Postawiliśmy na rozmowę, ale to też nie jest tak, że od razu wszyscy chcą odpracowywać. Często trzeba ich
przekonywać. Ludzie, korzystając z tego programu w ostatnich dwóch latach, wychodzili
ze sporych zadłużeń. Rekordzistka ostatnich
4 lat odpracowała zadłużenie w wysokości
26 880 zł. Dla mnie największym sukcesem
jest to, że dajemy ludziom szansę i oni z tej
szansy korzystają, że ta rozmowa przynosi
efekty. Sprawy o zapłatę i sprawy o eksmisje są kierowane przeciwko tym, którzy tej
pomocy konsekwentnie odmawiają. Dzięki
naszym działaniom w obecnej kadencji spłacone zostało około 180 000 zł długu, a rekordzistka spłaciła jednorazowo zadłużenie
w wysokości ponad 23 000 zł.
Rozmawiała Agnieszka Rzewuska

Czy Gmina będzie dysponować większym
zasobem mieszkaniowym?
– Gmina ma bardzo stary zasób mieszkaniowy, w większości ok. 100-letnie budynki.
Zadaniem ZGKiM jest poprawa stanu technicznego tych budynków, ale też pozyskiwanie nowych lokali. Szukamy rozwiązań,
robimy projekty, kosztorysy, występujemy
o zgody do konserwatora tam, gdzie tych

Darmowa wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego w Milanówku
Już od października 2018 roku w Milanówku działa pierwsza, bezpłatna
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

W

ypożyczalnia mieści się przy Milanowskim Klubie Seniora ul. Krakowska 11a (na tyłach sklepu Społem)
i jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Milanówku. Sprzęt rehabilitacyjny można wypożyczyć bezpłatnie na
podstawie zaświadczenia lekarskiego i po
zawarciu stosownej umowy.
Głównym zadaniem naszej wypożyczalni
jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do sprzętu rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych, a tym samym
do ograniczenia skutków niepełnosprawności, szybszej aktywizacji zawodowej
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i społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu. W tabeli prezentujemy,
jaki sprzęt można bezpłatnie wypożyczyć.
GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI: od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 22 724 94 69. Osobą koordynującą jest Pani Lidia Wójtowicz. Wypożyczalnia działa w ramach realizowanego
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku projektu unijnego pn. „Rozwój usług
społecznych w Gminie Milanówek”
Krystyna Kott
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp

Nazwa

1
2
3

Balkonik dla dorosłych
Balkonik dla dzieci
Ciśnieniomierz

4

Laska czworonożna

5

Laska trójnożna

6

Laska anatomiczna prawa

7

Laska anatomiczna lewa

8

Laska męska

9

Laska damska

10

Inhalator

11

Koncentrator tlenu

12

Kule pachowe dla dorosłych

13
15

Kule pachowe dla dzieci
Kule łokciowe dla
dorosłych
Kule łokciowe dla dzieci

16

Krzesło toaletowe

17

Krzesło toaletowe

18

Materac przeciwodleżynowy

19

Taboret prysznicowy

20≠

Wózek inwalidzki

14

Ilość
sztuk
10
2
3
3
3
1
1
2
2
1
1
12
4
6
4
2
3
4
4
9

R A D A M I A S TA

XLVII sesja VII kadencji Rady

Miasta Milanówka – 10 września 2018 r.
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15. Na sesji podjęto następujące uchwały:
 Uchwała Nr 457/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018
– 2024,, którą radni przyjęli w głosowaniu
9-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski), 2-wstrzymujące
(Henryk Dąbek, Waldemar Parol), 1-niegłosujący (Hanna Młynarska);
 Uchwała Nr 458/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka
na 2018 r., którą radni przyjęli w głosowaniu
7-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski), 2-wstrzymujące
(Henryk Dąbek, Patrycja Kaniewska, Aleksandra Krystek, Waldemar Parol),1-niegłosujący (Hanna Młynarska);
 Uchwała Nr 459/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie
przez Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym którą radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 3-przeciw
(Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski), 2-niegłosujące (Hanna Młynarska,
Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 460/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną
– boczną od ul. Ludnej, którą radni przyjęli
w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące (Hanna
Młynarska, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 461/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku, którą radni
przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące
(Hanna Młynarska, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 462/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne – ul. Sowią oraz ul. Marzeń, którą radni
przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące
(Hanna Młynarska, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 463/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XIII/15
Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie;

 Uchwała Nr 464/XLVII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta
Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 5-wstrzymujących (Ewa Galińska,
Janina Moława, Waldemar Parol, Małgorzata
Trębińska, Krzysztof Wiśniewski,);
 Uchwała Nr 465/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Milanówka,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za;
 Uchwała Nr 466/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz trybu i sposobu
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości
przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za;
 Uchwała Nr 467/XLVII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody, którą radni
przyjęli w głosowaniu 11-za, 4-wstrzymujące
(Henryk Dąbek, Ewa Galińska, Janina Moława, Anna Haber, Patrycja Kaniewska);
 Uchwała Nr 468/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika
przyrody, którą radni przyjęli w głosowaniu
15-za;
 Uchwała Nr 469/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Milanówka, którą radni uznali za
bezzasadną w głosowaniu 11-za, 4-przeciw
(Ewa Galińska, Janina Moława, Waldemar
Parol, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 470/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Milanówka, którą radni uznali za
bezzasadną w głosowaniu 6-za, 3-przeciw
(Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof
Wiśniewski), 6-wstrzymujących (Patrycja Kaniewska, Elżbieta Kubek, Hanna Młynarska,
Waldemar Parol, Włodzimierz Starościak,
Małgorzata Trębińska);
 Uchwała Nr 471/XLVII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni uznali
za zasadną w zakresie zarzutu numer 1 oraz
jako bezzasadną w zakresie zarzutu numer
2 w głosowaniu 8-za, 2-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława), 4-wstrzymujących (Jarosław Paćko, Waldemar Parol, Małgorzata
Trębińska, Krzysztof Wiśniewski), 1- niegłosujący (Robert Czarnecki);
 Uchwała Nr 472/XLVII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 21 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną
w głosowaniu 12-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski),
1- niegłosujący (Robert Czarnecki);
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek
„B” – tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15.
Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek
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WYDARZENIA

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. prałata Zbigniewa Szysza
W niedzielę 23 września br.
na mszy świętej o godz. 12.30
w kościele pw. Świętej Jadwigi
Śląskiej w Milanówku uroczyście
obchodziliśmy 60-lecie kapłaństwa
ks. prałata Zbigniewa Szysza.

N

a Mszę Świętą przybyło wielu kapłanów
z naszego dekanatu oraz trzech kolegów kursowych Księdza Jubilata. Obecna
była też jego siostra rodzona wraz z liczną
rodziną. Homilię wygłosił przyjaciel Księdza
Prałata oraz naszej parafii Ks. prof. Mieczysław Nowak, który podkreślał wielkiego ducha służby Jezusowi Chrystusowi przez Księdza Jubilata. Władze samorządowe naszego
miasta reprezentowały Pani Burmistrz Wiesława Kwiatkowska, która wręczyła Księdzu
Jubilatowi pamiątkowy list gratulujący oraz
Przewodnicząca Rady Miasta pani Małgorzata Trębińska.

Ksiądz Prałat Zbigniew Szysz święcenia kapłańskie otrzymał w 1958 roku z rąk
czcigodnego Sługi Bożego Ks. Kardynała
Wyszyńskiego, a w parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku przebywa prawie 29 lat,
w tym jako proboszcz od 1990 r. do 2006 r.
i pozostaje wciąż jako aktywny i gorliwy rezydent naszej parafii.
W czasie tej uroczystej Mszy Świętej, przed
końcowym Błogosławieństwem, wierni parafianie, w długim korowodzie, składali dzięk-

czynne życzenia Księdzu Jubilatowi. Następnie goście zostali zaproszeni przez obecnego
Księdza Proboszcza – Grzegorza Jaszczyka
na wykwintną agapę w Domu Parafialnym,
która upłynęła w radosnej i śpiewnej atmosferze. Dla parafii Św. Jadwigi Śląskiej była to
historyczna chwila, bo po raz pierwszy świętowaliśmy Jubileusz 60-lecia jej kapłana. Diamentowemu Jubilatowi życzymy długich lat
w zdrowiu i polecamy Go Boskiej Opatrzności.
Prof. Wiesław Nowakowski

Milanowski Uniwersytet
Milanowski
Trzeciego Wieku zainaugurował Klub Seniora
już otwarty!
nowy rok akademicki
9 września został otwarty Milanowski
Po raz 14 w dniu 5 października 2018 r. odbyła
się inauguracja roku akademickiego 2018/2019
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Co czeka słuchaczy Uniwersytetu w I semestrze?

M

ilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność aktywizującą
społecznie i intelektualnie seniorów, oraz
zapobiega społecznemu wykluczeniu osób
starszych. Głównym celem działalności edukacyjnej są wykłady, dzięki którym stwarzamy możliwości ciągłego poszerzania wiedzy.
Wykłady w I semestrze 2018/2019 będą
z historii i historii sztuki naszej ojczyzny.
Będziemy zwiedzać obiekty historyczne jak:
Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości, X Pawilon
Cytadeli Warszawskiej, Zamek Królewski.
Dbając o kondycję fizyczną seniorów,
będzie prowadzona gimnastyka zdrowotna na basenie oraz wykłady na temat zdrowia i rehabilitacji. Będą również spotkania

geograficzne i muzyczne oraz prowadzone
warsztaty psychologiczne, malarskie i lektorat z języka angielskiego. Organizując wyjazdy do teatru i na koncerty, będziemy chcieli
integrować i aktywizować kulturalnie środowisko seniorów. Poprzez wszystkie nasze
spotkania, ułatwiamy naszym słuchaczom
nawiązywanie przyjaźni, rozwijając swoje
pasje, wymieniać poglądy i doświadczenia.
Serdecznie zapraszamy do zapisu również seniorów, którzy są chętni aby zostać
naszymi słuchaczami. Dyżury odbywają się
we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 12:00
w budynku Urzędu Miasta Milanówek
ul. Spacerowa 4.
W imieniu Zarządu
Prezes MU3W, Maria Barbarska

Związek Emerytów zaprasza
Program „Zdrowy Senior”
P
olski związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Milanówku realizuje i proponuje w IV kwartale 2018 roku:

Program „Z kulturą na TY”

22.X. 2018 r. – Teatr Muzyczny
w Łodzi – koncert arii operetkowych
i musicalowych Operetki Kijowskiej
21.XI.2018 r. – Teatr Muzyczny „Roma”
w Warszawie – musical „Piloci”
12.XII.2018 r. – Teatr Muzyczny w Łodzi
– musical „Skrzypek na dachu”
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24.XI.2018 r. – Termy solankowe
w Uniejowie

Program „Otwarty Dzień
Emeryta”

10.X.2018 r. – godz. 12.00 – obchody „Dnia Seniora”

Program Turystyczny

13.X.2018 r. – wyjazd do Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin w Warszawie
20.X.2018 r. – wyjazd do Częstochowy
Prezes Związku Emerytów
Anna Janowska

Klub Seniora przy ul. Piłsudskiego 33,
za 24 września Klub Seniora przy
ul. Kościuszki 11a. Kolejne, przy
ul. Podgórnej 92 i ul. Królewskiej
61a, będą uruchomione do końca
października br.

K

ażdy z czterech Klubów będzie preferował określony rodzaj zajęć. Będą to:
zajęcia ruchowe realizowane w Klubie Seniora, pełniącym funkcję Centrum Ruchu
Seniora przy ul. Piłsudskiego 33. Zapotrzebowanie na te zajęcia jest ogromne, co
bardzo nas cieszy. W pozostałych Klubach
będą prowadzone działania edukacyjne
dla seniorów, polegające na m.in. na nauce
języków obcych – angielskiego i francuskiego (poziom podstawowy oraz średnio zaawansowany). Wszystkie zajęcia w grupach
prowadzone będą przez certyfikowanych
lektorów językowych. Podczas spotkań
edukacyjnych Seniorzy będą mogli również
dzielić się doświadczeniami, swoimi pasjami oraz wiedzą, poznawać ciekawych ludzi
i uczestniczyć w spotkaniach okolicznościowych. Ważne jest przede wszystkim to, że
wszystkie zajęcia realizowane w Klubach
Seniora są bezpłatne, a rekrutację uczestników prowadzą nadal pracownicy socjalni
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku:
Pani Justyna Łuczaj i Pani Lidia Wójtowicz
tel. 22 724 97 92.
Krystyna Kott

K U LT U R A

Szkoła Podstawowa nr 1
obchodzi swoje 110-lecie!
12 października br. Szkoła Podstawowa nr 1 obchodzi Jubileusz z okazji 110-lecia jej istnienia. To
świetna okazja, by powspominać historię szkoły, porozmawiać o jej przyszłości.

Szkoła kiedyś

Szkoła nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku jest najstarszą szkołą podstawową na terenie powiatu. Powstała w 1908
roku i była pierwszą szkołą w Milanówku.
Przetrzymała wiele zawirowań historii. Na
początku miała tylko jedną izbę lekcyjną,
a w chwili wybuchu I wojny światowej jej
budynek zamieniono na kwatery wojskowe.
Zniszczona po wojnie szkoła była remontowana i rozbudowywana, tak by w 1928 r.

pomieścić już ponad 400 dzieci. Szkoła
rozwijała się wtedy dynamicznie, powstały: Spółdzielnia Uczniowska "Znicz", Koło
Teatralne, ruszyła świetlica, pracowania
przyrodnicza, chemiczna. Dzieci było coraz
więcej i znowu zaszła potrzeba rozbudowy
szkoły. Podczas II Wojny Światowej, kiedy
ograniczono zakazem nauczanie historii
i geografii, usuwano nauczycieli i uczniów,
szkoła organizowała tajne nauczanie w prywatnych domach. Po Powstaniu Warszaw-

skim w budynku mieścił się, ewakuowany
z palącej się Warszawy, szpital „Dzieciątka
Jezus". Wojna zabrała wielu absolwentów,
którzy swe młode życie oddali za Polskę. Po
wojnie szkoła znowu potrzebowała remontów i rozbudowy, przybyło uczniów. Odwiedzali ją znakomici goście, jak Jan Brzechwa, Michał Sumiński, Wanda Chotomska.
W 1958 r. w pięćdziesięciolecie szkoły, odsłonięto tablicę pamiątkową, którą wykonał
rzeźbiarz Jan Szczepkowski.

Szkoła dzisiaj

Szkoła obchodzi już swoje 110-lecie! Dyrektor szkoły Anna
Sawwidis, która od dwóch lat prężnie rozwija placówkę, podkreśla, jak ważna jest współpraca szkoły z rodzicami i dobra
kadra nauczycielska:
„W naszej szkole bardzo ważna jest współpraca z rodzicami. Aktywnie działa Rada Rodziców, która często inspiruje
nas do rozpoczynania różnych działań. Nie wyobrażam też
sobie pracy szkoły bez dobrych, kreatywnych nauczycieli.
Jako dyrektor staram się zatrudniać tych najlepszych, co dzisiaj nie jest łatwe, ale nauczyciele z Jedynki to ludzie z pasją,
świetnymi pomysłami, lubiący swoją pracę.
Rozszerzamy ofertę językową szkoły. Wprowadziliśmy naukę drugiego języka obcego od 4 klasy. Oprócz języka angielskiego nasi uczniowie mogą uczyć się również: hiszpańskiego,
niemieckiego i rosyjskiego. Dla chętnych uczniów prowadzimy język hiszpański na poziomie rozszerzonym (5 godzin zajęć w tygodniu). W przyszłości planujemy utworzyć oddziały
dwujęzyczne.
Dbamy też o sprawne funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkole został zatrudniony drugi
pedagog i psycholog. Najważniejsze dla nas jest dziecko,
dlatego staramy się podchodzić do każdego naszego ucznia
indywidualnie.”
Uroczystości 110-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 rozpocznie
uroczysta msza św. o godz. 11:00, w kościele pw. Matki Bożej
Bolesnej na ul. Szkolnej 7. Następnie już w szkole odbędą się
m.in. występy gości, uroczyste ślubowanie klas I, zwiedzanie
szkoły. Szczegóły uroczystości znajdują się na stronie internetowej SP 1: www.jedyneczka.edupage.org.
Serdecznie zapraszamy!
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Pierwsze Nocowanki i Warsztaty
szybkiego czytania za nami
Zarówno Warsztaty z szybkiego czytania, jak i Nocowanki organizowane przez
Miejską Bibliotekę Publiczną cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Za nami
pierwsza, pełna wrażeń noc w Bibliotece oraz kilka spotkań w ramach nauki
szybkiego czytania.

M

iejska Biblioteka Publiczna, dzięki dofinansowaniu z ministerialnego programu
Partnerstwo dla Książki 2018, realizuje cykl
warsztatów z szybkiego czytania dla dwóch
grup wiekowych 12-15 lat i 60 plus oraz cykl
spotkań dla dzieci pod nazwą Nocowanki.
Odbyło się już kilka spotkań w ramach
Warsztatów szybkiego czytania. Uczestnicy
obu grup wiekowych uczą się technik sprawnego czytania, poznają zasady efektywnego
uczenia się, ćwiczą techniki pamięciowe,

a także, by poszerzyć pole widzenia…żonglują piłeczkami do tenisa.
22 września odbyła się pierwsza Nocowanka, której tematem przewodnim byli
Piraci. Uczestnicy wydarzenia, dzieci wieku
8-12 lat, przebywały na terenie Biblioteki
od godz. 20.00 do 8.00 rano. Program atrakcji był napięty, nikomu nie chciało się spać.
Dzieci robiły pirackie czapki, szable i miecze
z balonów, ozdabiały koszulki. Było malowanie buzi, szukanie skarbów, zabawy ruchowe

i z chustą animacyjną. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego czytania książek
o tematyce pirackiej oraz projekcji filmu na
dobranoc. Uwaga, zmiana terminu następnej Nocowanki z 20 października na 13 października. Druga tura warsztatów szybkiego
czytania rozpoczyna się 31 października.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Jesienny powrót
do Ogrodu
Wiosną fundacja Musszelka i Fundacja Wspierania
Inicjatyw Młodzieżowych 4Youth zaprosiły
mieszkańców Milanówka do wspólnego budzenia
Społecznego Ogrodu Miejskiego w Parku
„Zielony Dołek” i poznawania zasad ogrodnictwa
permakulturowego.

R

ównolegle w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi Musszelka
prowadziła wiosenną edycję projektu edukacyjnego „Tajemniczy ogród. Przemiany”, podczas których dzieci m.in. utworzyły poletko
ziołowe w pobliżu parkowego hotelu dla dzikich owadów zapylających. Jej zwieńczeniem
był spektakl na motywach „Tajemniczego
ogrodu” Frances Burnett, w muzycznej aranżacji Sebastiana Krajewskiego wystawiony
w Ogrodzie w ramach obchodów XII Festiwalu Otwarte Ogrody.
Zajęcia te są kontynuowane zarówno
w szkole i Ogrodzie w jesiennej edycji pro14

jektu. Tym razem utworem przewodnim jest
mit Demeter i Persefony – opowieść o rytmie
przyrody, w którym doświadczamy zarówno
rośnięcia i rozkwitu, jak i przemijania, a dzieci
m.in. poznają tajemnice kompostu, czy znaczenie sadzenia cebulek wczesnowiosennych
kwiatów miododajnych. 13 października
w Ogrodzie spotkania zakończy widowisko
finałowe z udziałem dzieci w aranżacji muzycznej Sebastiana Krajewskiego.
Po spektaklu Musszelka i Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4Youth wraz
ze wszystkimi milanowianami, którzy będą
chcieli włączyć się we wspólne prace, przy-

gotują Ogród na jesień i zimę. Na koniec zaś
będziemy wspólne delektować się jesiennymi
darami Natury. Zapraszamy!
Beata Frankowska-Patrzykont
Joanna Miś-Skrzypczak
Musszelka
Nasze projekty są współfinansowane
przez Burmistrz Miasta Milanówka i realizowane przy wsparciu Milanowskiego Centrum
Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku, firmy Iksel, gospodarstwa RWS Marianka, stadniny Państwa
Bukowskich, firmy Baziółka, szczodrych Darczyńców i Wolontariuszy.

Zapraszamy na warsztaty organizowane

przez Milanowskie Centrum Kultury
PLASTYKA NA WESOŁO

– warsztaty kreatywne dla dzieci 6-12 lat.
n P oniedziałek, godz. 17.30-19.00 pierwsze
zajęcia od 8 października
n K oszt – 50 zł /miesiąc, 15 zł jednorazowe
zajęcia, bezpłatnie z kartą 3+

KRASNOLUDKI

– dla osób powyżej 12 roku życia
n S obota, godz. 10.30-12.00 – I grupa,
12.00-13.30 – II grupa
n K oszt – 50 zł /miesiąc, 15 zł jednorazowe
zajęcia, bezpłatnie z kartą 3+

ZAJĘCIA WOKALNE

– zajęcia animacyjno-ruchowe dla dzieci
nW
 torek, czwartek, piątek
nG
 odz. 9.00-10.25 – dla dzieci 1-2, godz.
10.30-12.00 – dla dzieci 3-4
n K oszt – 10 zł za jednorazowe zajęcia, bezpłatnie z kartą 3+

n Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30
n Czwartek, Piątek, Sobota
– Godziny do uzgodnienia z prowadzącym (tel. 22 758 32 34)
n K oszt – 10zł jednorazowe zajęcia 30 min,
20 zł jednorazowe zajęcia 45 min, 25 zł
za jednorazowe zajęcia 60 min.

nR
 az w miesiącu w czwartek, godz. 16.0020.00 (najbliższe terminy: 27 października)
n K oszt – bezpłatne

dla dzieci, młodzieży i dorosłych
nW
 torek, godz. 17.30-19.00
n K oszt – 50 zł /miesiąc, 15 zł jednorazowe
zajęcia, bezpłatnie z kartą 3+

KLUB MIŁOŚNIKÓW PLANSZÓWEK

CERAMIKA

n P iątek, godz. 17.00-18.00
n K oszt – 50 zł /miesiąc, 15 zł jednorazowe
zajęcia, bezpłatnie z kartą 3+

FOTOGRAFIA

n Ś roda, godz. 17.00-18.30 zajęcia dla początkujących, godz. 18.30-20.00 – zajęcia
dla zaawansowanych
n K oszt – 100 zł / miesiąc, 25 zł jednorazowe zajęcia

WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA

MALARSTWO NA JEDWABIU

MILANOWSKA ORKIESTRA DĘTA

im. Feliksa Dzierżanowskiego
n Sala Konferencyjna, Urząd Miasta,
ul. Spacerowa 4
n Czwartek od godz. 16.00 – godziny do
uzgodnienia z prowadzącym (tel. 22 758
32 34)
n K oszt – bezpłatne

SCRABBLE

n Ś roda, godz. 16.00-21.00
n K oszt – bezpłatne

Już 13 października rusza
Akademia Talentów
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zaprasza dzieci na pierwszy
w tym roku akademickim wykład Akademii Talentów. Tym razem cofniemy
się w czasie do niezwykle ciekawej epoki Wikingów.
Akademia Talentów, czyli rodzaj uniwersytetu
dziecięcego, działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, została zainaugurowana
14 października 2017 r. Od tamtego czasu młodzi studenci mieli okazję wziąć udział w wykładach i pokazach, m.in. o dinozaurach, o właściwościach powietrza, o roślinach, fraktalach,
barwach, zjawiskach optycznych.
13 października (sobota) o godz. 12.00,
zapraszamy dzieci na Salę Konferencyjną na
ul. Spacerowej 4, na wykład pt. „Pod żaglami
i między wagą a toporem – Wikingowie- kupcy wojownicy i odkrywcy”. Wikingowie to temat wielu ekranizacji filmowych, gier komputerowych, komiksów i utworów muzycznych.
Wizerunek, który funkcjonuje w naszej świadomości to obraz rosłych, brodatych, długowłosych barbarzyńców z olbrzymimi toporami,
noszących hełmy z rogami. Poprzez wiele lat

/
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prac naukowców okazało się, że obraz ten daleki jest od prawdy. Dzieci na wykładzie zawierającym prezentację rekonstrukcji przedmiotów z epoki wikińskiej, dowiedzą się jakie były
źródła ich sukcesów i porażek. Zadamy sobie
również pytanie, czemu mimo mijających epok
ciągle budzą naszą fascynacje i ciekawość?
Wykład poprowadzi Marcin Gostkowski,
absolwent Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, Historii na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Cywilizacji Śródziemnomorskiej na wydziale „Artes
Liberales” również na Uniwersytecie Warszawskim. Od 5 lat nauczyciel historii w szkole podstawowej. Popularyzator nauki, współzałożyciel
grupy rekonstrukcji historycznej Arkona oraz
projektu Pozytywnie Historyczni.
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Wydawca:
Miejska Biblioteka
Publiczna w Milanówku
Skład: Ling Brett
Al. Spacerowa 104
05-825 Książenice
Druk:
db PRINT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki

KONTAKT
Z PLACÓWKAMI
I URZĘDEM MIASTA
Urząd Miasta Budynek A
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00
wt.-czw. 8.00–16.00, kasa 9.00-15.00
pt. 8.00–15.00, kasa 9.00–14.00
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 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
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00
pt. 8.00–15.00
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24
e-mail: sekretariat@zsg1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: zsg3@tlen.pl,
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
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. T. Kościuszki 16, 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

Nakład: 6500 egz.
Redakcja nie odsyła niezamówionych
artykułów, a także nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń,
listów i podziękowań.
Za merytoryczną stronę artykułów oraz
nadesłane zdjęcia odpowiadają autorzy.

70%

Produkt certyfikowany
przez PEFC

Użyty papier pochodzi z lasów
gospodarowanych zgodnie
z najwyższymi standardami
ochrony środowiska i poszanowaniem wartości społecznych
www.pefc.org

Zastrzega się prawo skracania
i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów.
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Tak wspólnie
świętowaliśmy

W sobotę 9 września spotkaliśmy się, by
wspólnie uczcić Święto Miasta Milanówka!
Całe wydarzenie podzielone było na bloki
tematyczne, w których każdy mógł znaleźć
coś dla siebie – duzi i mali.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, ale przede
wszystkim dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do tworzenia tego dnia, bo to dzięki Wam kształtuje się
kulturalny klimat Milanówka! Za każdym razem jesteśmy
pod wrażeniem Waszych talentów i zaangażowania!
Dziękujemy serdecznie także sponsorom (Jedwab
Polski, Protec System), partnerom (Miejska Biblioteka
Publiczna w Milanówku, Stare Kino, Straż Miejska
w Milanówku, Przedszkole nr 1 w Milanówku, Szkoła
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła
Podstawowa nr 3, Creosfera, BASE Center) i patronom
medialnym.
Aneta Majak
Dyrektor MCK
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