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,,Miasto, w którym się żyje trzeba kochać
– bo inaczej życie w nim jest tak smutne, jak
życie z osobą niekochaną’’
Kazimierz Tołłoczko 1934 r.

SŁOWO WSTĘPNE
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Szanowni Mieszkańcy Milanówka

Kierujemy do Państwa sprawozdanie z działalności samorządu VI kadencji. Lata 20112014, to czas wychodzenia z kryzysu gospodarczego, równoważenia ﬁnansów miasta
i redukcji zadłużenia. Jednocześnie,
to czas realizacji priorytetowej dla
Milanówka inwestycji, czyli rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
doﬁnansowanej ze środków Unii Europejskiej. W sumie wybudowaliśmy
w tej kadencji ponad 34 km kanałów
sanitarnych. Dopiero po rozliczeniu
inwestycji kanalizacyjnej, w przyszłej kadencji, będzie można przeznaczyć większe środki na tak pilnie
wyczekiwaną przez Mieszkańców
modernizację dróg w naszym mieście. Tym niemniej, w latach 20112014 udało się nam zmodernizować
6 km dróg gminnych i powiatowych.
Warto również pamiętać, że była to
kadencja, w której pozyskaliśmy, jak
dotychczas, największą kwotę środków unijnych – ponad 21 mln zł.
Mimo świadomości co do skali potrzeb, odczuwamy satysfakcję z realizacji kolejnych zadań samorządowych.
Przekazując Państwu ten materiał,
mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w nim wiele ciekawych, a zarazem istotnych informacji.

Przewodnicząca
ca Rad
Rady
dy Miast
Miasta
ta M
Milanówka

rz Mia
asta M
Burmistrz
Miasta
Milanówka

aria Sobczak
Maria

erzzy W
ysoc
Jerzy
Wysocki

4

5

Słowo wstępne
str. 3

Struktura wydatków Gminy
str. 42

Władze Gminy
str. 6

Fundusze Europejskie
str. 46

Skład Rady Miasta i Komisje
str. 7

Fundusze zewnętrzne
str. 51

Inwestycje budowlane i remonty
str. 9

Bezpieczeństwo publiczne
str. 52

Inwestycje i remonty drogowe
str. 12

Kultura
str. 58

Inwestycje kanalizacyjne
str. 17

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi
str. 62

Działalność MPWiK Sp. z o.o.
str. 22
Sieci wodociągowe
str. 23
Odwodnienie miasta
str. 25
Inwestycje i remonty energetyczne
str. 29
Mapy
str. 32
Inwestycje i remonty drogowe
Sieć kanalizacyjna
Sieć wodociągowa
Odwodnienie miasta
Oświetlenie ulic

Sport
str. 64
Ochrona Środowiska
str. 65
Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna
str. 68
Działność Pełnomocnika Burmistrza
ds. proﬁlaktyki i uzależnień
str. 72

WŁADZE GMINY

6

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTEK GMINY

Rada Miasta Milanówka
Organ Uchwałodawczy

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
Organ Wykonawczy

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45

Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Fiderkiewicza 43
dyr. Dorota Malarska

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fiderkiewicza 41
kier. Elżbieta Ciesielska

Zespół Szkół Gminnych nr 1
ul. Królewska 69
dyr. Edyta Sawicka - Domasiewicz

Straż Miejska
ul. Warszawska 32
kom. Bohdan Okniński

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Literacka 20
dyr. Marianna Frej

Zakład Gosp. Komun. i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4
dyr. Ewa Tatarek

Zespół Szkół Gminnych nr 3
ul. Żabie Oczko 1
dyr. Krzysztof Filipiak

Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 4
prezes Sebastian Budziszewski

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4
dyr. Zoﬁa Pawlak-Szymańska
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3
dyr. Aneta Majak
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W skład Rady Miasta wchodzi piętnastu radnych. Spośród nich wybierany jest
w głosowaniu tajnym przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących.
Od 2002 roku Burmistrz miasta wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Burmistrz
powołuje swojego Zastępcę i przedstawia Radzie Miasta do zatwierdzenia kandydaturę
Skarbnika Miasta.
SKŁAD RADY MIASTA
Maria Sobczak
Włodzimierz Starościak
Karol Wójcik
Ewa Galińska
Aleksandra Krystek
Ewa Kubek
Hanna Młynarska
Bożena Osiadacz
Waldemar Parol
Witold Rytwiński
Katarzyna Słowik
Małgorzata Trębińska
Maria Swolkień-Osiecka
Bożena Utrata
Śp. Barbara Wiśniewska
Wojciech Wlazło

Przewodnicząca Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
sta sja Rady Mia
Uroczysta se

STAŁE KOMISJE RADY MIASTA
Komisja Rewizyjna
Katarzyna Słowik
Przewodnicząca od 30.11.2010 r.
Ewa Galińska
od 30.11.2010 r.
Aleksandra Krystek
od 30.11.2010 r.
Hanna Młynarska
od 30.11.2010 r.
Maria Swolkień-Osiecka od 30.11.2010 r.
Komisja Budżetu i Inwestycji
Bożena Utrata
Przewodnicząca od 30.11.2010 r.
Ewa Galińska
od 30.11.2010 r.
Witold Rytwiński
od 23.05.2013 r.
Maria Sobczak
od 30.11.2010 r.
Małgorzata Trębińska
od 30.11.2010 r.
Śp. Barbara Wiśniewska od 30.11.2010 r. do 23.12.2012 r.
Wojciech Wlazło
od 30.11.2010 r.

4 r.
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Komisja Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego,
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Karol Wójcik
Przewodniczący od 30.11.2010 r.
Ewa Galińska
od 30.11.2010 r.
Aleksandra Krystek
od 30.11.2010 r.
Ewa Kubek
od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r.
Hanna Młynarska
Bożena Osiadacz
od 30.11.2010 r.
Witold Rytwiński
od 23.05.2013 r.
Katarzyna Słowik
od 30.11.2010 r.
Małgorzata Trębińska
od 30.11.2010 r.
Bożena Utrata
od 30.11.2010 r.
Śp. Barbara Wiśniewska od 30.11.2010 r. do 23.12.2012 r.
Wojciech Wlazło
od 30.11.2010 r.
Komisja Kultury
Maria Swolkień-Osiecka
Aleksandra Krystek
Katarzyna Słowik
Włodzimierz Starościak
Małgorzata Trębińska
Karol Wójcik
Witold Rytwiński

Przewodnicząca od 30.11.2010 r.
od 13.02.2014 r.
od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r. do 27.06.2013 r.
od 23.05.2013

Komisja Edukacji
Aleksandra Krystek
Ewa Kubek
Bożena Osiadacz
Maria Sobczak
Maria Swolkień-Osiecka

Przewodnicząca od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r. do 27.03.2014 r.
od 30.11.2010 r.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
Włodzimierz Starościak Przewodniczący od 30.11.2010 r.
Hanna Młynarska
od 31.05.2012 r.
Bożena Osiadacz
od 30.11.2010 r. do 26.04.2012 r.
Waldemar Parol
od 30.11.2010 r.
Maria Sobczak
od 30.11.2010 r.
Komisja Nazewnictwa
Ewa Kubek
Hanna Młynarska
Śp. Barbara Wiśniewska
Karol Wójcik

Przewodnicząca od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r.
od 30.11.2010 r. do 23.12.2012 r.
od 30.11.2010 r.
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OGÓLNOBUDOWLANE
Wydatki na inwestycje i remonty ogólnobudowlane w latach 2011-2014 wyniosły
445 916,57 zł. Do znaczących pozycji należy zaliczyć wykonanie projektu koncepcyjnego
toru wrotkarsko-lodowego, remonty stacji uzdatniania wody, opracowanie dokumentacji projektowej willi Waleria oraz dokumentacji projektowej budynku dworca PKP. Do końca 2014 r.
planuje się zagospodarowanie Parku Lasockiego.
Rok 2011 – 16 666,50 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Warszawska

remont pomieszczeń świetlicy i klatki
schodowej Ochotniczej Straży Pożarnej

ul. Graniczna
Rok 2012 – 128 760,40 zł

remont ogrodzenia placu miejskiego
Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

skrzyżowanie ul. Wiatraczna-Brwinowska

przestawienie kapliczki

skrzyżowanie

przestawienie krzyża

ul. Nadarzyńska-Brwinowska
skrzyżowanie ul. Łączna-Nowowiejska

wykonanie dokumentacji projektowej
sygnalizacji świetlnej

ul. Zachodnia

remont ogrodzenia stacji uzdatniania
wody

ul. Krakowska-Warszawska

remont napowietrznego przejścia dla
pieszych

ul. Krakowska

remont betonowego płotu oddzielającego
pas drogowy od torowiska

ul. Żabie Oczko

naprawa podestu drewnianego na kładce
nad torami PKP

ul. Warszawska

wykonanie koncepcji architektonicznej
wielobranżowej przebudowy i nadbudowy poczekalni PKP

ul. Warszawska

opracowanie dokumentacji przyłącza
wodno-kanalizacyjnego do budynku
poczekalni
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Rok 2013 - 285 489,67 zł
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Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

Dworzec PKP

wykonanie podjazdów na peron z tunelu

ul. Warszawska

wykonanie i montaż drzwi przesuwnych
z napędem automatycznym do budynku
PKP

ul. Warszawska

opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy i modernizacji budynku
dworca PKP

ul. Warszawska

wykonanie przyłącza wodociągowego
i przykanalika sanitarnego do budynku na
peronie PKP

ul. Przejazd-Kaprys

wykonanie prac renowacyjnych kładki dla
pieszych

ul. Zachodnia, Kościuszki, Długa

prace modernizacyjne, budowlane
i dekarskie w budynkach Stacji Uzdatniania Wody i zbiornikach wody

ul. Szkolna

wykonanie projektu koncepcyjnego toru
wrotkarsko-lodowego

ul. Polna

zakup agregatu prądotwórczego oraz
remont pomieszczeń budynku przepompowni ścieków

ul. Zachodnia

modernizacja pomieszczenia socjalnego
w budynku SUW Zachodnia

ul. Spacerowa

wykonanie dokumentacji projektowej
willi Waleria

Rok 2014 – 15 000 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Zachodnia

remont pomieszczeń agregatu
prądotwórczego SUW

INWESTYCJE BUDOWLANE I REMONTY
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SZKOŁY
W latach 2011-2014 na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milanówek wydatkowano kwotę w wysokości 1 527 671,48 zł.
Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz wykonanie systemu okablowania struktury sieci informatycznej w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 i Zespole Szkół Gminnych Nr 3. W powyższych latach przeprowadzono również remont części ogrodzenia w ZSG Nr 3, remont dachu w ZSG Nr 1
i SP Nr 2 oraz remont pomieszczeń na sale dydaktyczne w Przedszkolu przy ul. Podgórnej. Ponadto, każdego roku w okresie wakacyjnym, placówki oświatowe przeprowadzały
prace konserwacyjne związane z ich bieżącym funkcjonowaniem, m.in. prace malarskie,
wymianę drzwi i oświetlenia, konserwację kotłowni czy wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych.
ana
Zmodernizow

kuchnia w SP

Nr 2

KULTURA
Na inwestycje i remonty w ramach infrastruktury kulturalnej w latach 2011 – 2014 wydatkowano łącznie 123 000 zł. Do najważniejszych z nich można zaliczyć zwiększenie
liczby miejsc parkingowych i poprawę aranżacji przestrzeni wokół MCK dzięki ułożeniu
ekokostki oraz zakup klimatyzacji do Sali Koncertowo – Sportowej. Przeprowadzono także
częściowy remont Teatru Letniego i Galerii Letnisko, remont powierzchni dachowej oraz
wymieniono kotary sceniczne.

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
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W latach 2011-2014 wydatki na inwestycje i remonty drogowe wyniosły 6 704 267,64 zł,
w tym doﬁnansowano również inwestycje na drogach powiatowych. Wybudowano bądź
przebudowano ulice gminne o łącznej powierzchni 35 645 m2 (nawierzchnie asfaltowe
bądź z kostki betonowej) oraz wybudowano i wyremontowano 12 486 m2 chodników dla
pieszych. Wykonano także 664 m2 zatok i parkingów oraz 10 progów spowalniających. Do
końca 2014 r. planuje się kolejne remonty ulic.

Rok 2011 - 745 843,95 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Fiderkiwicza

remont chodnika – ok. 200 m²

ul. Gospodarska (Przyszłości-Leśny Ślad)

przebudowa ulicy – nawierzchnia bitumiczna – ok. 1900 m², chodniki z kostki
betonowej z wjazdami bramowymi

ul. Leśny Ślad
ul. Podgórna

naprawa fragmentów chodników

ul. Krakowska
ul. 3-go Maja
parking przy Straży Miejskiej

utwardzenie płytami ,,eko’’ części
parkingu – ok. 180 m²

ul. Kościelna

remont studni chłonnej

ul. Skośna

remont studni chłonnej

ul. Nadarzyńska

remont przepustu

j
Przebudowa ul. Zachodnie

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
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Rok 2012 - 1 057 784,63 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Turczynek

chodnik na Stadionie Miejskim – ok. 339 m²

chodnik przy Centrum Kultury

wykonanie chodnika – ok. 580 m²

ul. Grudowska (Graniczna-Długa)

przebudowa chodnika – ok. 540 m²

ul. Mickiewicza

remont chodnika – ok. 275 m²

ul. Królowej Jadwigi

remont chodnika – ok. 390 m²

ul. Starodęby

remont chodnika – ok. 367 m²

ul. Zaciszna (Piasta-Wspólna)

remont chodnika – ok. 150 m²

ul. Leśna

nakładka asfaltowa – ok. 1935 m²

ul. Krótka (Fiderkiewicza-Graniczna)

nakładka asfaltowa – ok. 782 m²

boczna od ul. Kościelnej

budowa chodnika przy Miejskim Centrum
Kultury – chodnik z płyt „eko” – ok. 650 m²

ul. Pasieczna

nakładka asfaltowa – ok. 753 m²

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
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ej

Rok 2013 - 1 941 691,39 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Spacerowa

budowa parkingu – ok. 129 m²

ul. Zachodnia

budowa parkingu – ok. 215 m²

ul. Piłsudskiego

budowa chodnika na działce przy
ul. Piłsudskiego – ok. 160 m²

ul. Inżynierska

budowa ciągu pieszo-jezdnego – ok. 400 m²

ul. Wiejska

budowa chodnika – ok. 464 m²

ul. Długa

budowa ciągu pieszo-jezdnego ok. – 375 m²

ul. Przyszłości

budowa chodnika ok. – 270 m²

ul. Niezapominajki

budowa chodnika ok. – 300 m²

ul. Nadarzyńska

budowa chodnika ok. – 440 m²

ul. Żytnia

budowa chodnika ok. – 270 m²

ul. Północna

budowa chodnika ok. – 220 m²

ul. Głowackiego (Kościół-Urocza)

przebudowa ulicy – budowa odwodnienia
i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
– ok. 500 m²

boczne od ul. Wylot

utwardzenie tymczasowe ulic – ok. 1800 m²

(Marzeń, Myśliwiecka, Jerzyków)
ul. Turczynek

budowa brakującego fragmentu drogi
dojazdowej na terenie Stadionu Miejskiego
ok. – 400 m²

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
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ul. Asnyka

utwardzenie tymczasowe ulicy – ok. 1500 m²

ul. Lazurowa

utwardzenie tymczasowe ulicy ok. – 1800 m²

ul. Krucza

przebudowa ulicy ok. – 400 m²

ul. Różana

utwardzenie tymczasowe ulicy ok. – 250 m²

ul. Piękna

modernizacja i utwardzenie tymczasowe
ulicy ok. – 500 m²

ul. Średnia (boczna od Średniej)

utwardzenie tymczasowe ulicy ok. – 1100 m²,
przebudowa ogrodzeń

ul. Brwinowska

modernizacja i utwardzenie tymczasowe
ulicy ok. – 1100 m²

ul. Stawy

modernizacja i utwardzenie tymczasowe
ulicy ok. – 1250 m²

ul. Sadowa

utwardzenie tymczasowe ulicy ok. – 1400 m²

ul. Zachodnia (Słowackiego-Wielki Kąt) przebudowa ulicy ok. – 1400 m²
ul. Ludna

budowa 6 progów spowalniających
z oznakowaniem

ul. Mickiewicza

remont chodnika ok. – 339 m², budowa
2 progów spowalniających z oznakowaniem

ul. Starodęby

remont chodnika ok. – 445 m²

ul. Grudowska

budowa progu spowalniającego z oznakowaniem

ul. Królowej Jadwigi

remont chodnika ok. – 400 m²

ul. Podgórna

remont chodnika ok. – 150 m², budowa
progu spowalniającego z oznakowaniem

ul. Zaciszna (Piasta-Wspólna)

remont chodnika ok. – 180 m²

ul. Warszawska

remont chodnika ok. – 237 m²

ul. Kościelna

remont murków oporowych

Leśny Ślad
Przebudowa ul.

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE
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Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Leśny Ślad (Podleśna-Gospodarska)

przebudowa ulicy ok. – 1000 m²

ul. Letnicza (Kościuszki-Podgórna)

przebudowa ulicy ok. – 1500 m²

ul. Gospodarska (Leśny Ślad-Wspólna)

przebudowa ulicy ok. – 1900 m² wraz
z budową kanalizacji deszczowej

ul. Głowackiego (Marszałkowska-Skośna)

przebudowa ulicy ok. – 2500 m²

ul. Smoleńskiego

remont nawierzchni ok. – 3100 m²,
remont chodnika 1260 m²

ul. Królowej Jadwigi

remont chodnika ok. – 870 m²

ul. Wesoła

remont ulicy ok. – 2200 m²

ul. Wiśniowa

remont ulicy ok. – 1800 m²

ul. Makowa

remont ulicy ok. – 1400 m²

ul. Wylot (Słowików-Czubińska)

przebudowa ulicy ok. – 1200 m²

ul. Szkolna

wykonanie chodników i parkingów
ok. – 850 m² i poszerzenie jezdni

ul. Brwinowska

remont chodnika ok. – 200 m²

teren miasta Milanówka

remont chodników ok. – 2000 m²

Remont chodnika w ul. Królowej Jadwigi

Przebudowa ul. Gospodarskiej

INWESTYCJE KANALIZACYJNE
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W latach 2011-2014 w branży kanalizacji sanitarnej wydatkowano łącznie 23 586 032 zł.
W roku 2012 Milanówek otrzymał środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na
doﬁnansowanie wartego ponad 37 mln zł projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. To największe
przedsięwzięcie w historii Miasta. W latach 2011-2014 wybudowano ponad 34 km kanalizacji oraz wykonano 456 przykanalików. Długość kanalizacji sanitarnej na dzień 30
września 2014 r. wyniosła ponad 85 km, a obecny system zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zabezpiecza potrzeby miasta w ok. 70%.
KANAŁY SANITARNE WYBUDOWANE W LATACH 2011-2014
Nazwa ulicy

Wykonane prace:
Zakres prac (m)

ul. Północna (Kościuszki-Wigury)

408,7

ul. Piaski (Kościuszki-Wigury)

407,1

ul. Wigury (Piaski-Podgórna)

266,6

ul. Podgórna i Wigury (Kościuszki-Podgórna-Żwirki)

564,2

ul. Parkowa (Chrzanowska-Piaski)

887,0

ul. Górnoleśna (Kościuszki-Parkowa)

131,0

ul. Chrzanowska (Kościuszki-Parkowa)

152,7

ul. Podwiejska (Warszawska-Polna)

815,7

ul. Warszawska (Prosta-w kierunku granicy miasta)

801,1

ul. Inżynierska (Podwiejska-Sosnowa)

270,5

ul. Graniczna (Warszawska-Grudowska)

753,3

ul. Akacjowa

174,9

ul. Sosnowa (Warszawska-Długa)

260,5

ul. Długa (Podwiejska-SUW)

522,5

ul. Grudowska (Graniczna-Fiderkiewicza)

66,5

ul. Przejazd

101,5

ul. Fiderkiewicza (Warszawska-Charci Skok)

271,5

ul. Wierzbowa (od Wiatracznej)

494,9

ul. Wiatraczna-Cicha-Miła

537,8

ul. Próżna, Jasna, Cicha (od Kazimierzowskiej)

600,4

ul. Nowowiejska i Kazimierzowska (do Konwaliowej)

1 397,0

ul. Łączna

411,2

ul. Okrzei

872,6

INWESTYCJE KANALIZACYJNE
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ul. Wysockiego

601,8

ul. Wysoka i Dembowskiej

779,0

ul. Staszica (Kasztanowa-do granicy miasta)

1 194,3

Przepompownia i kanał tłoczny

225,7

ul. Wiatraczna (Turczynek-WKD)

553,1

ul. Wierzbowa (od Kazimierzowskiej)

224,8

ul. Kazimierzowska (Wierzbowa-do granicy miasta)

1 096,0

ul. Nadarzyńska

1 329,5

Pompownia i kanał tłoczny

124,2

ul. Kazimierzowska (Konwaliowa-Wierzbowa)

244,6

ul. Łąkowa (Kazimierzowska-WKD)

1 022,5

ul. Kościuszki (Chrzanowska-Literacka)

779,6

ul. Krasińskiego (Kościuszki-Leśny Ślad)

229,1

ul. Literacka (od Kościuszki)

207,6

Budowa sieci kanaliz
acyjnej w ul. Średni

ej

INWESTYCJE KANALIZACYJNE
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ńskiego

Bu

ul. Kochanowskiego (od Wojska Polskiego)

261,3

ul. Piłsudskiego (Warszawska-Fiderkiewicza)

838,6

ul. Prosta (Piłsudskiego-Leśna)
ul. Brwinowska (Konopnickiej-WKD)

136,7

ul. Konopnickiej

681,4

ul. Bociania

422,7

ul. Jabłonowa

266,5

ul. Jaśminowa

376,9

ul. Średnia

1 606,1

ul. Brwinowska (Wiatraczna-WKD)

767,9

ul. Skośna

417,5

ul. Głowackiego (od Skośnej)

284,8

ul. Północna (Wojska Polskiego-Wigury)

343,0

ul. Piaski (Wojska Polskiego-Wigury)

238,0

ul. Podgórna (Wojska Polskiego-Wigury)

283,7

ul. Żwirki

426,7

ul. Chrzanowska (Grodeckiego-Parkowa)

292,7

INWESTYCJE KANALIZACYJNE

ul. Wojska Polskiego (Północna-Krasińskiego)
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1 231,9

ul. Górnoleśna (Grodeckiego-Parkowa)

262,1

ul. Grodeckiego

863,4

ul. Mała

654,1

Pompownia i kanał tłoczny

957,2

ul. Chopina (do granicy miasta)

1 160,1

ul. Kochanowskiego (do granicy miasta)

1214,4

Pompownia i kanał tłoczny

172,4

ul. Projektowana

121,5

ul. Ślepa

128,5

boczna od ul. Kościuszki

42

ul. Piotra Skargi

317,5

ul. Brzozowa

148,5

yj
Budowa sieci kanalizac

nej w ul. Kościuszki

INWESTYCJE KANALIZACYJNE
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Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.

Kazimierzowskiej

WYKUP KANAŁÓW SANITARNYCH W LATACH 2011-2014
Nazwa ulicy

Długość (m)

ul. Podwiejska

110,5

ul. Książenicka

24,5

yjnej w ul. Prostej

Budowa sieci kanalizac

DZIAŁALNOŚĆ MPWiK SP Z O.O.
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MILANOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
Z początkiem 2012 r. rozpoczęło działalność Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. Postępujący rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
oraz wzrastające potrzeby Mieszkańców sprawiły, że sprawy te kompleksowo powierzone
zostały powołanemu miejskiemu przedsiębiorstwu – a nie jak dotychczas, podmiotowi
zewnętrznemu.
Celem spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia
w dobrą jakościowo wodę i odprowadzenie ścieków. Działalność MPWiK Sp. z o.o. nakierowana jest także na modernizację istniejącej infrastruktury oraz jej dalszą rozbudowę.
W roku 2014 MPWiK uzyskał pożyczkę na kwotę 213 168 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki uzyskanemu wsparciu
przyłączono już w Milanówku 60 nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Aktualnie przygotowywany jest kolejny wniosek o doﬁnasowanie, który zakłada podłączenie
do sieci następnych 60 nieruchomości. Taki rozwój infrastruktury stał się możliwy dzięki
ustabilizowaniu gospodarki ściekowej Miasta Milanówka. Po długotrwałych negocjacjach
w czerwcu 2014 r. zawarto umowy z oczyszczalnią ścieków, gwarantujące stabilne warunki oraz długotrwałe zabezpieczenie odbioru ścieków komunalnych. Doprowadzono też
do zmiany dotychczasowych zasad przepływu ścieków z Gmin Brwinów i Podkowa Leśna
przez teren Milanówka, dzięki czemu jednostki te korzystając z milanowskiej, sieci realnie partycypują w kosztach jej utrzymania.
Pomimo stosunkowo krótkiego okresu działalności, spółka w 2014 r. w ramach konserwacji
infrastruktury, dzięki pomocy ﬁnansowej Burmistrza Miasta Milanówka, wykona kamerowanie
i czyszczenie około 2 km głównego kolektora ściekowego o średnicy od 500 mm do 800 mm.
Tak kompleksowe podejście do sieci pozwoli na zaplanowanie w następnych latach rewitalizacji kanałów najbardziej zniszczonych. Wykonano opomiarowanie pompowni ścieków
w ulicy Wylot, w trakcie trwają prace projektowe 2 nowych komór pomiarowych ścieków
z Gmin Brwinów i Podkowa Leśna. Łączna wartość w/w zadań to 130 000 zł.
iaru ilości wody
Wodomierz do pom ia wody
wypływającej z ujęc

y – ul. Kościuszki

a wod
Stacja uzdatniani

SIECI WODOCIĄGOWE
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W latach 2011-2014 na inwestycje i remonty w branży wodociągowej wydatkowano
łącznie 682 072,93 zł. W latach 2011-2014 wybudowano blisko 4 km sieci wodociągowej, w tym dokonano wykupu sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów na kwotę
210 389,80 zł. Przeprowadzono również remonty Stacji Uzdatniania Wody – SUW Zachodnia i SUW Kościuszki na kwotę 25 401,03 zł.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2011-2014

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac (m)

ul. Dowcip

258,5

ul. Niezapominajki

326,5

ul. Sołecka

153

ul. Rososzańska

153

boczna między ul. Łąkową i Średnią

725

ul. Lipowa

212,5

ul. 9 – go Maja

194

boczna od ul. Łąkowej

290,5

ul. Krakowska (do skrzyżowania z ul. Niecałą)

254

z włączeniem w ul. Wspólną
wej na ternie mia

ociągo
Budowa sieci wod

sta

SIECI WODOCIĄGOWE
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ch na terenie miasta

Montaż zasuw wodociągowy

WYKUP SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2011-2014
Nazwa ulicy

Zakres prac (m)

ul. Lawendowa

244

boczna od ul. Średniej

150

ul. Miła

102,5

boczna od ul. Podwiejskiej

79

Wodociąg łączący ul. Nadarzyńską z ul. Wiatraczną

520

boczna od ul. Nadarzyńskiej

64,50

ODWODNIENIE MIASTA
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W latach 2011-2014 na odwodnienie miasta przeznaczono kwotę w wysokości
1 388 668,79 zł. Z przekazanych środków wykonano m.in. zakrycie rowu od ul. Bocianiej do ul. Królewskiej, które umożliwiło odpływ wód opadowych z terenu Milanówka.
Zrealizowano też bieżącą konserwację wszystkich urządzeń melioracyjnych. W roku
2012 powstała Spółka Wodna Milanówek, której celem jest m.in. wykonanie, utrzymanie
i eksploatacja urządzeń wodnych, utrzymanie właściwego stanu wód powierzchniowych
i gruntowych oraz ochrona przed podtopieniami i powodziami. W latach 2012 – 2014
Gmina przekazała Spółce Wodnej Milanówek kwotę w wysokości 392 044 zł, co pozwoliło
na realizację zadań Spółki zarówno na terenach gminnych jak i prywatnych.

Rok 2011 – 284 645,51 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Kazimierzowska

remont rurociągu na długości 39 m w rowie Grudowskim

ul. Średnia
ul. Szkolna

remont przepustu

ul. Wylot, ul. Czubińska

remont odwodnień drenażowych

ul. Nadarzyńska

remont rowu Grudowskiego

ul. Turczynek

remont rowu przydrożnego

ul. Staszica

remont rowu R4

ul. Staszica

remont rowu przydrożnego

ul. Słowików

remont drenaży odwadniających

ul. Wylot

remont drenaży odwadniających

teren całego miasta

konserwacja i udrożnienie fragmentów rowów
odwadniających

ul. Chopina

wykonanie koncepcji odwodnienia części miasta

ul. Moniuszki

wykonanie koncepcji odwodnienia części miasta

ul. Kochanowskiego

wykonanie koncepcji odwodnienia części miasta

ul. Ludna

wykonanie koncepcji odwodnienia części miasta

ul. Asnyka

wykonanie koncepcji odwodnienia części miasta

ul. Królewska,

przebudowa rowu Grudowskiego pomiędzy ulicami

ul. Nadarzyńska

ODWODNIENIE MIASTA
Rok 2012 – 207 425,78 zł
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Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Klonowa

remont odwodnień drenażowych

ul. Falęcka

remont odwodnień drenażowych

ul. Czubińska

remont odwodnień drenażowych

ul. Szkolna

remont przepustu drogowego

ul. Stasica

remont przepustu drogowego

ul. Jerzyków

remont przepustu drogowego

ul. Dębowa

remont rowu przydrożnego od rzeki Rokitnicy Starej na odcinku 200 m

ul. Dembowskiej remont rowu melioracyjnego na odcinku 200 m
ul. Słowików

remont rowu przydrożnego o długości 150 m

konserwacja rowu Grudowskiego od torów PKP do ul. Kazimierzowskiej przez tereny
miasta na długości 1315 m
wykonanie koncepcji odwodnienia południowej części miasta
opracowanie dotyczące stanu technicznego urządzeń wodnych na terenie miasta oraz
zestawienie wszystkich pozwoleń wodnoprawnych wydanych dla właścicieli gruntów
w Milanówku

Wykonanie rem
melioracyjnego ontu rowu
w ul. Lipowej

Zakończenie bu
w ul. Krakowskiedowy odwodnienia
j

ODWODNIENIE MIASTA
Rok 2013 - 443 980,50 zł
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Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

boczna od ul. Łąkowej

remont dwóch przepustów

ul. Głowackiego

remont przepustu w rowie Grudowskim

ul. Królewska

remont przepustów na działkach gminnych

ul. Marszałkowska

remont odwodnienia, studni chłonnej

ul. Krakowska

remont odwodnienia, studni chłonnej

ul. Urocza

remont urządzeń odwadniających drenażowych

ul. Wesoła

remont urządzeń odwadniających drenażowych

ul. Lipowa

remont rowu melioracyjnego

ul. Dembowskiej

wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej

wykonanie pogłębienia rowu Grudowskiego od torów PKP do ul. Kazimierzowskiej
wykonanie koncepcji odwodnienia północnej części miasta
Rok 2014 – 297 685 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Piotra Skargi

remont rowu przydrożnego

ul. Turczynek

remont rowu przydrożnego

ul. Wiatraczna

remont rowu przydrożnego

ul. Jasna

remont przepustu

ul. Północna

wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie
ścieków deszczowych

ul. Wojska Polskiego

wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie
ścieków deszczowych

ul. Kasprowicza

wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie
ścieków deszczowych

wykonanie dokumentacji projektowej zakrycia rowu rurociągiem w ul. Wysockiego
wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Wierzbowej i ul. Magnolii
– przebudowa rowu na rurociąg oraz rowu po nowej trasie
wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Wierzbowej (na wysokości ul.
Próżnej) – przebudowa rowu na rurociąg po nowej trasie
wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej i ul. Lazurowej
wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Wylot od ul. Wiejskiej
wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Czubińskiej od ul. Naddawki

ODWODNIENIE MIASTA
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rakowskiej

Wykonanie

Rok 2014 - 154 932 zł

ul. K
chłonnego w
ia
n
e
z
d
ą
rz
u
remontu

W trakcie realizacji:

Zakres prac
remont istniejących urządzeń odwadniających m.in. w ul. Podgórnej, ul. Krakowskiej,
ul. Mickiewicza, ul. Starodęby, ul. Jasnej, ul. Słowackiego, ul. Szczepkowskiego
wykonanie dokumentacji projektowej na zakrycie rurociągiem rowu Grudowskiego
w ul. Uroczej (Grudowska-Głowackiego)
wykonanie dokumentacji projektowej na realizację rurociągu odwodnieniowego
w ul. Książenickiej i ul. Okrzei
wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Książenickiej
(przy ul. Nowowiejskiej)

INWESTYCJE I REMONTY ENERGETYCZNE
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W latach 2011-2014 na remonty i inwestycje w branży energetycznej poniesiono nakłady w wysokości 886 265,65 zł. Na dzień 30 września 2014 r. zamontowanych zostało ok.
2834 opraw oświetleniowych. Wykonano również pierwsze w Polsce oświetlenie skoczni
ziemnej, które objęło 7 dziesięciometrowych słupów z 14 naświetlaczami o łącznej mocy
5600 W.
Do końca 2014 r. planuje się wymianę ok. 30 szt. opraw oświetleniowych w ulicy Kościuszki na oprawy typu LED.
Rok 2011 - 68 511,00 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

Amﬁteatr

remont skrzynki energetycznej

ul. Brwinowska

remont skrzynki Sterowania Oświetleniem Nocnym

ul. Królewska

remont szafki SON w stacji transformatorowej

ul. Podgórna

remont szafki SON z przeniesieniem z terenu prywatnego

ul. Fiderkiewicza

wymiana słupa podporowego

ul. Kościuszki

wymiana czterech lamp oświetleniowych przy parkingu

ul. Podgórna

przebudowa słupa oświetleniowego
j
oczni ziemne

Pierws

świetlenie sk
ze w Polsce o

INWESTYCJE I REMONTY ENERGETYCZNE
Rok 2012 - 160 431,67 zł
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Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Podkowiańska

wymiana uszkodzonego słupa i fragmentu linii
oświetleniowej

ul. Kolorowa

budowa 7 słupów parkowych z oprawami

ul. Obwodu AK Bażant

montaż 3 opraw oświetleniowych

ul. Kasztanowa

budowa 4 słupów i 4 opraw oświetleniowych

ul. Niezapominajki

montaż 6 opraw oświetleniowych

ul. Stokrotki

montaż 5 opraw oświetleniowych

ul. Kościelna

montaż masztu sygnalizacyjnego i zasilania kamery

ul. Grudowska

wymiana 1 słupa i oprawy oświetlenia ulicznego

ul. Boczna

montaż oprawy oświetleniowej

ul. Turczynek

wykonanie 4 masztów oświetleniowych z naświetlaczami
- boisko do piłki nożnej
zakup 95 szt. kloszy lamp parkowych (kula biała)

Rok 2013 - 304 043,98 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Asnyka

przebudowa 4 słupów, montaż 6 opraw oświetlenia ulicznego

ul. Turczynek

montaż 4 masztów oświetleniowych z naświetlaczami –
boisko do piłki nożnej

ul. Konopnickiej

wykonanie projektu instalacji zasilającej, przeniesienie 6
masztów oświetleniowych, remont 12 naświetlaczy – boisko
treningowe

ul. Królewska, Charci

remont Skrzynki Sterowania Oświetleniem Nocnym

Skok, Graniczna
ul. Warszawska

remont 5 opraw parkowych

ul. Krasińskiego,

remont linii zasilającej oświetlenie uliczne o długości

Literacka, Podgórna,

– ok. 4 km

Leśny Ślad
ul. Brwinowska

remont trzech słupów mocowań linii zasilającej oświetlenie
uliczne

INWESTYCJE I REMONTY ENERGETYCZNE

ul. Gospodarska,

remont i wyniesienie ze stacji transformatorowych trzech

Królewska , Piasta

SON

ul. Świerkowa

remont 2 lamp

ul. Rolna

budowa 10 słupów i montaż 10 opraw oświetleniowych

ul. Topolowa

montaż 5 opraw oświetleniowych

ul. Urocza

budowa 3 słupów i montaż 4 opraw oświetleniowych

ul. Szczepkowskiego

montaż 6 opraw oświetleniowych i 300 metrów linii
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zasilającej
ul. Klonowa

montaż 2 opraw oświetleniowych i 100 metrów linii
zasilającej

ul. Słowików

montaż 5 opraw oświetleniowych i 250 metrów linii
zasilającej

ul. Gombrowicza

montaż 3 opraw oświetleniowych i 150 metrów linii
zasilającej

ul. Promyka

montaż 4 opraw oświetleniowych i 200 metrów linii
zasilającej

ul. Żwirki

wymiana 200 metrów linii oświetleniowej

ul. Parkowa

wymiana 300 metrów linii oświetleniowej

ul. Turczynek

remont 2 lamp, naprawa 5 przyłączy energetycznych
na terenie sportowym

Rok 2014 - 353 279,00 zł

Wykonane prace:

Nazwa ulicy

Zakres prac

ul. Dembowskiej

remont 5 słupów, 5 opraw oświetleniowych i 250 metrów
linii zasilającej

ul. Wojska Polskiego

wymiana słupa, skrzynki i sterowania SON oraz 250 metrów
linii zasilającej i dobudowa dwóch słupów

ul. Głowackiego

przebudowa słupów, wymiana lamp oświetlenia ulicznego na
LED oraz przebudowa przyłączy telekomunikacyjnych

Skate Park - Turczynek

montaż oświetlenia – 7 słupów z 14 naświetlaczami

ul. Szkolna

wykonanie przebudowy oświetlenia i infrastruktury
teletechnicznej

ul. Mickiewicza

wykonanie przebudowy słupa z SON

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE – MAPA
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Inwestycje i remonty drogowe

33

SIEĆ KANALIZACYJNA – MAPA

34

Sieć kanalizacyjna

35

SIEĆ WODOCIĄGOWA – MAPA

36

Sieć wodociągowa

37

ODWODNIENIE MIASTA – MAPA

38

Odwodnienie miasta

39

OŚWIETLENIE ULIC – MAPA

40

Oświetlenie ulic
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STRUKTURA WYDATKÓW GMINY
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O samodzielności ﬁnansowej jednostki samorządu terytorialnego decyduje udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów
budżetowych w latach 2011-2014. W omawianym okresie udział dochodów własnych
w dochodach ogółem kształtował się na dość wysokim poziomie 67,87%. Subwencja
ogólna z budżetu Państwa stanowiła 15,66%, a dotacje celowe z budżetu Państwa i funduszy celowych stanowią łącznie 6,50% wszystkich dochodów. Udział dochodów majątkowych wynosi natomiast 9,97%

2011 - 2013 Wykonanie
2014 Plan roczny wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
W LATACH 2011-2014

2011 - 2013 Wykonanie
2014 Plan roczny wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W LATACH 2011-2014

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY
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Wśród dochodów własnych dominującym źródłem są udziały we wpływach w podatkach
dochodowych. Udział tych dochodów w dochodach własnych wynosił średnio 67,39%.
Również ważną kategorią dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne. Stanowią
one łącznie 23,20% ogółu dochodów własnych. Na pozostałe dochody własne, które
w strukturze tych dochodów stanowią 7,74%, składają się m.in. dochody realizowane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy np. podatek od czynności cywilnoprawnych
i podatek od spadków, wpływy z odsetek oraz darowizn pieniężnych. Dochody z mienia
gminnego kształtują się na poziomie 1,67%

2011 - 2013 Wykonanie
2014 Plan roczny wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2014 (w zł)

W strukturze wydatków budżetowych dominują wydatki bieżące. W omawianym okresie
udział tych wydatków w wydatkach ogółem utrzymuje się na poziomie między 72,22%
w 2012 roku, a 83,58% w roku 2011. W 2014 r. ma tendencję malejącą w stosunku do
wydatków ogółem, na co miało wpływ wprowadzenie racjonalnej polityki w zakresie wydatków bieżących i pozwoliło na wzrost potencjału rozwojowego miasta. W latach 20112014 nastąpił wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogółu wydatków budżetowych z 16,42% w roku 2011 do 20,23% w 2014.
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2011-2013 Wykonanie
2014 Plan roczny wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW OGÓŁEM W LATACH 2011-2014

W omawianym okresie, w strukturze wydatków budżetowych, dominowały wydatki na
oświatę. W latach 2011-2014 udział tych wydatków wynosił średnio 34,40% ogółu wydatków. Kolejnym pod względem znaczenia kierunkiem wydatkowania środków publicznych były wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. W latach 2011-2014
stanowiły 19,30% wydatków ogółem. Na kolejnej pozycji znalazły się wydatki na pomoc
społeczną. Ich udział stanowił średnio 11%. Dalsze kierunki wydatkowania środków miały już mniejsze znaczenie, gdyż wydatki na te cele stanowiły od 0,90% do 3,70% wydatków ogółem, natomiast pozostałe działy łącznie stanowiły 19% wydatków ogółem.
WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO
DOCHODÓW WŁASNYCH W LATACH 2011-2014 (w zł)

2011-2013 Wykonanie
2014 Plan roczny wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Dochody własne
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W latach 2011-2014 prowadzono szereg prac inwestycyjnych, w tym najważniejszą inwestycję – budowę sieci kanalizacyjnej współﬁnansowanej ze środków unijnych. Wskaźnik wartości inwestycji do dochodów własnych miasta kształtował się między 21,81%
a 28,43% w latach 2011-2013, do 30,35% wg stanu planu na I półrocze 2014 r. W omawianym okresie nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych z 8 043 755 zł w roku 2011 do
12 610 282 zł wg stanu planu na I półrocze 2014 r. Wynikał on z podjęcia ważnych dla
miasta inwestycji, m.in. w zakresie modernizacji dróg, budowy kanalizacji i wodociągów.

2011-2013 Wykonanie
2014 Plan roczny wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI POBRANYCH KREDYTÓW I ŚRODKÓW
PRZEZNACZONYCH NA WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2011-2014 (w zł)

W związku z zaciągnięciem preferencyjnych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz
wykupu wierzytelności, zadłużenie na koniec 2011 r. wynosiło 34 517 843 zł i zmniejszyło się do planowanego na koniec 2014 r. na poziomie 29 584 432 zł - w tym z tytułu
kredytów i pożyczek 24 035 032 zł, a z tytułu wykupu wierzytelności 5 549 400 zł.
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W latach 2011-2014 Gmina Milanówek pozyskała środki z funduszy unijnych i budżetu
Państwa w łącznej wysokości 21 064 577,22 zł. Część projektów została już zakończona,
a niektóre są w trakcie realizacji.
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA
ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE – ZAGRAJMY O SUKCES
Projekt realizowany w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznej wartości 48 959,93 zł. Przyznane doﬁnansowanie ze środków unijnych zgodnie z umową wyniosło 48 811,33 zł. W 2011 roku Gmina otrzymała 34 101,33 zł. Projekt
skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych uczęszczających do klas pierwszych i drugich, funkcjonujących na terenie Województwa Mazowieckiego. Jego celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum (13 – 15 lat) z niskimi wynikami w nauce,
trudnościami społecznymi oraz z ubogich rodzin, poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe. Projekt objął 30 uczniów z 2 milanowskich gimnazjów. Zorganizowane bloki zajęć pozalekcyjnych obejmowały m.in. zajęcia z języków
obcych, przedmiotów przyrodniczo – matematycznych i sportowo-wychowawczych.
RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
Projekt zrealizowany w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego
wartość wyniosła 46 599,57 zł, zaś uzyskane doﬁnansowanie w całości pokryło koszty
projektu. Dla 20 osób będących pracownikami instytucji bądź członkami organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzono cykl 8 jednodniowych szkoleń dotyczących m.in.: zjawiska przemocy, przepisów prawnych i przemocy
wobec dzieci. Wydano również 6 500 szt. informatorów pt.: „Przemoc w rodzinie. Instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
Milanówka”.
INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA KLAS I-III W GMINIE MILANÓWEK
Projekt realizowany w latach 2011-2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wartość wyniosła 176 625,40 zł, a pozyskane doﬁnansowanie zgodnie
z umową objęło 100% poniesionych kosztów. Głównym celem projektu było zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów - zarówno tych, którzy mają trudności w nauce, jak i uczniów zdolnych, utalentowanych, chętnie rozwijających swoje pasje
i zainteresowania. W zorganizowanych zajęciach wzięło udział 249 uczniów i uczennic
uczęszczających do klas I-III, w trzech publicznych szkołach podstawowych z terenu Milanówka. Oferta zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, nie tylko zwiększyła zakres oferty edukacyjnej szkół, ale również przyniosła szereg wymiernych korzyści, m.in. doposażenie bazy dydaktycznej, które okazało się
bardzo pomocne w realizacji zajęć.
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PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW GMINY MILANÓWEK
Projekt o wartości 752 419,77 zł, realizowany w latach 2012-2014. Przyznane doﬁnansowanie zgodnie z podpisaną umową wyniosło 722 654,35 zł, a otrzymane doﬁnansowanie
na dzień 30.09.2014 r. objęło kwotę w wysokości 648 028,88 zł.
Celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego Mieszkańców
Gminy Milanówek. Zapewnia on dostęp do Internetu wytypowanej grupie 71 gospodarstw
domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj. 5 lat okresu trwałości.
W ramach projektu zakupiono 71 drukarek, 71 komputerów wraz z oprogramowaniem
oraz podłączono je do sieci internetowej w poszczególnych gospodarstwach domowych.
W ramach projektu zakupiono

71 drukarek i 71 komputerów

W ramach działań koordynacyjnych mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy zakupiono również sprzęt komputerowy oraz drukarki
dla 3 milanowskim szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej i Milanowskiego Centrum Kultury
(66 komputerów i 5 drukarek).
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E-MILANÓWEK ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE
MIASTEM I WSPIERAJĄCY ROZWÓJ E-USŁUG W RAMACH BUDOWY
MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ W MILANÓWKU
Projekt o wartości 2 085 980,80 zł, realizowany w latach 2006-2012. Przyznane doﬁnansowanie ze środków europejskich zgodnie z umową wyniosło - 935 121,62 zł
W ramach projektu wdrożono System Obiegu Dokumentów, który pozwala na elektroniczne przekazywanie spraw z kancelarii Urzędu do referatów i innych jednostek.
Usprawnił on przepływ danych pomiędzy jednostkami na poziomie Gminy oraz zwiększył
efektywność ich pracy. Wdrożenie elektronicznych usług dla Mieszkańców, znacząco polepszyło kontakt z interesantami i przedsiębiorcami. Dodatkowo w szkołach wdrożono
Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, który wspiera gromadzenie i analizowanie
danych. Pozwala on również na układanie planu lekcji i dyżurów nauczycielskich, dokumentowanie przebiegu nauki, prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego oraz
drukowanie świadectw. Sale dydaktyczne zostały wyposażone w pojedyncze stanowisko
komputerowe nauczyciela, przeznaczone do bieżącego wykorzystywania systemu podczas lekcji. Dodatkowo za pomocą witryny „Witryna dla rodziców/ucznia” istnieje możliwość przeglądania informacji o ocenach, frekwencji, uwagach i osiągnięciach.

Zintegrowany System
Zarządzania Oświatą
wspiera gromadzenie
i analizowanie danych

E-MILANÓWEK, SYSTEM PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU
ORAZ ZINTEGROWANY SYSTEM TELEFONII VOIP, W RAMACH BUDOWY
MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ
Projekt w trakcie realizacji, o łącznej wartości 1 637 660,00 zł. Przyznane doﬁnansowanie
ze środków europejskich zgodnie z umową wynosi 1 358 163,50 zł, a otrzymane środki na
dzień 30.09.2014r. - 319 406,59 zł.
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Projekt zakłada utworzenie systemu 15 publicznych punktów dostępu do Internetu
w postaci Infokiosków i HotSpotów umożliwiających dostęp wyłącznie do niekomercyjnych internetowych usług i informacji udostępnianych przez instytucje sfery użyteczności
publicznej. Ponadto zostanie wdrożony zaawansowany system telefonii VoIP, z zestawem
innowacyjnych rozwiązań, który obejmie swym działaniem wszystkie jednostki organizacyjne miasta. Powyższe elementy wykonane zostaną w powiązaniu z niezbędną rozbudową szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanówka. Dodatkowo w trakcie rozbudowy
sieci planuje się wykonać modernizację monitoringu wizyjnego Miasta, który docelowo
obejmie 57 kamer. Struktura sieci gwarantuje właściwy poziom jej bezawaryjności oraz
niezbędny dla VoIP deﬁniowany poziom usług.
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO
– KANALIZACYJNEJ GMINY MILANÓWEK

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w latach 2008-2015, o łącznej wartości 37 483 765,52 zł. Przyznane doﬁnansowanie ze
środków unijnych zgodnie z umową wyniosło 19 596 985,52 zł, natomiast dotychczas
otrzymane środki wynoszą – 18 601 669,51 zł.
Głównym celem realizacji Projektu jest ochrona środowiska naturalnego miasta Milanówka
oraz poprawa warunków bytowych Mieszkańców. Zostanie on osiągnięty poprzez rozbudowę systemu zbiorczego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Inwestycja
spełnia także wymagania określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji powyżej 15 tys. mieszkańców. Sieć kanalizacyjna wybudowana
w ramach Projektu umożliwi dalsze kanalizowanie pozostałych obszarów miasta.
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MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI – MILA
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008 –
2015. Jego wartość objęła kwotę 836 219,59 zł., z czego 10,5% stanowią środki Gminy Milanówek; w latach 2011 – 2014 Gmina otrzymała doﬁnansowanie w wysokości
303 024,32 zł. Projekt zakładał uczestnictwo 72 osób z terenu Milanówka. W 2011 r.,
8 nieaktywnych zawodowo Mieszkańców wymagających równocześnie wsparcia w zakresie wychowania dzieci skorzystało z projektu, w ramach którego wzięli udział w warsztatach wychowawczych i warsztatach spędzania wolnego czasu z dziećmi. Uczestniczyli też
w zajęciach podnoszących umiejętności poruszania się po rynku pracy, odbyli treningi
kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkolenie komputerowe. W latach 2013 –
2015 projekt obejmie ostatecznie swoim działaniem 29 Mieszkańców Milanówka. Uczestnicy kierowani są między innymi na kursy zawodowe, biorą udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, zarządzania domowym budżetem oraz warsztatach kreatywnego
spędzania czasu rodziców z dziećmi. Otrzymują również indywidualne wsparcie trenera
pracy i psychologa. Rodzinom uczestników pomaga asystent rodziny. Odbiorcy projektu
spotykają się też co tydzień w ramach grupy samopomocowej.
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dęby

Dąb czerwony – ul. Szkolna

Dęby szypułkowe – ul. Staro

FUNDUSZE POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Gmina pozyskuje również dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2013 roku zrealizowano dwa projekty. Pierwszy pt. ,,Prace
pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie miasta Milanówka oraz nasadzenia rekompensacyjne alei zabytkowych oraz nasadzenia uzupełniające drzew’’ został zakończony
w 2013 r. Dotyczył prac pielęgnacyjnych 260 drzew - pomników przyrody oraz wykonania nasadzeń rekompensacyjnych alei zabytkowych. Wartość projektu wyniosła 171
034,20zł, zaś przyznana kwota doﬁnansowania 113,253,77 zł. Drugi projekt zakładał pogłębienie dna rowu Grudowskiego oraz modernizację trzech rowów melioracyjnych. Wartość projektu objęła kwotę 85 213,66 zł, a przyznane doﬁnansowanie 42 606,82 zł. Na
realizację czeka również projekt z zakresu usuwania i unieszkodliwiana wyrobów zawierających azbest. Wartość projektu to 6 874,60 zł, zaś osiągnięte doﬁnansowanie zgodnie
z umową wyniesie 5 843 zł. Gmina pozyskała także środki na zakup sprzętu ratowniczego
dla OSP Milanówek, m.in.: zestawu narzędzi hydraulicznych oraz zestawu poduszek pneumatycznych. Wartość projektu wyniosła 40 497,14 zł, a przyznane doﬁnansowanie 20
000 zł. Uzyskano także doﬁnansowanie w formie pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości 213 168,00 zł na wykonanie przykanalików dla 60 budynków w ramach projektu
„Podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Milanówek”. W listopadzie br. rozpoczną się prace dotyczące opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.
Wartość projektu - 52 890 zł. Przyznane doﬁnansowanie z Funduszu Spójności wynosi
44 956,50 zł.
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Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową, egzystencjalną potrzebą każdego człowieka.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Władze Miasta kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo Mieszkańców.

POLICJA
W latach 2011 – 2014 Miasto sﬁnansowało zakup oraz wdrożenie Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyﬁkacji Pojazdów – ISKP, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Milanówka. Koszt ISKP wyniósł 31 783,20 zł. Przeznaczono
również środki w wysokości 72 500,00 zł na doﬁnansowanie zakupu dwóch radiowozów policyjnych (oznakowanego oraz operacyjnego), które wykorzystywane są podczas
patroli na terenie Milanówka. Urząd Miasta w sposób stały wspomaga i doﬁnansowuje
działalność Komisariatu Policji w Milanówku. W latach 2011 – 2014 przekazane zostały
do dyspozycji KP Milanówek środki ﬁnansowe w łącznej wysokości 142 000 zł. Zostały
one wykorzystane głównie na służby ponadnormatywne. W chwili obecnej stan etatowy
policjantów Komisariatu Policji w Milanówku wynosi: 15 funkcjonariuszy wraz Komendantem jednostki.

Komisariat Policji w Milanówku przy ul. Literackiej 13

SŁUŻBY PONADNORMATYWNE
Piesze i zmotoryzowane patrole funkcjonariuszy KP Milanówek i KPP Grodzisk Maz. odbywają się w Centrum Milanówka oraz w rejonach najbardziej zagrożonych. Prowadzone są
również działania w zakresie kontroli uczestników ruchu drogowego, przy wykorzystaniu
laserowego miernika prędkości. Przyczyniły się one do obniżenia ilości odnotowywanych
zdarzeń oraz zwiększyły mobilność i szybkość działania jednostki. Obniżyły również czas
oczekiwania na podjęcie interwencji po otrzymaniu zgłoszenia.
WSPÓŁPRACA ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ
Wzorem lat poprzednich, Komisariat Policji w Milanówku prowadził stałą współpracę ze
Strażą Miejską. W ramach tej współpracy następuje bezpośrednia wymiana informacji
o zdarzeniach i ich sprawcach oraz koordynacja wszelkich działań. Dotyczy to również
informacji uzyskanych z systemu monitoringu miasta. Główny element prowadzonej
współpracy stanowi realizacja wspólnych, łączonych patroli z udziałem Policjantów oraz
Strażników Miejskich. W latach 2011 – 2014 odbyło się 1241 łączonych patroli.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

53

STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska w Milanówku została powołana do ochrony porządku publicznego na terenie miasta i jest jedną z najstarszych formacji tego typu w kraju. Wykonując swoje
obowiązki przez 24 h na dobę, jednostka konsekwentnie realizuje zadania w wytypowanych obszarach - poprawy ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa i porządku
w ruchu drogowym, a także zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Funkcjonariusze w ramach codziennych oraz cyklicznych działań kontrolują osiedla mieszkaniowe, główne ciągi komunikacyjne, dworzec PKP, targowisko miejskie, rejony placówek
oświatowych, skwery i tereny zielone, czy też miejsca rekreacji Mieszkańców Milanówka. Oprócz realizacji stałych zadań ustawowych strażnicy miejscy podejmują przedsięwzięcia wynikające z uchwał Rady Miasta Milanówka oraz z aktualnych potrzeb miasta
i jego Mieszkańców. Aby zapewnić jak najlepszą obsługę interesantów, w 2012 r. został
zakupiony rejestrator rozmów telefonicznych, wprowadzono również możliwość przekazywania informacji drogą elektroniczną - ten sposób przeznaczony jest dla zgłoszeń, niewymagających natychmiastowej interwencji. Natomiast w celu sprawnej realizacji spraw
o wykroczenia w ruchu drogowym, w 2013 r. uruchomiono system CEPIK, umożliwiający
dostęp do centralnej bazy z danymi o pojazdach i ich właścicielach.
Straż Miejska stara się być coraz bardziej skuteczna i jak najlepiej wykonywać zadania, do
których realizacji została powołana. Poniższe dane odzwierciedlają ilość przeprowadzonych działań w ostatnich czterech latach:
2011 r. - 4 640 interwencji
2012 r. - 3 575 interwencji
2013 r. - 8 679 interwencji
I półrocze 2014 r. - 4 706 interwencji

ji i
Wspólne patrole Polic

Straży Miejskiej

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA
Na poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie porządku na ulicach miasta znacząco wpływa
system monitoringu wizyjnego, który w Milanówku został uruchomiony w 2005 roku. Na
terenie miasta funkcjonowało wówczas 12 kamer, w tym 7 obrotowych oraz 5 stacjonarnych. Po kolejnych etapach rozbudowy obecnie składa się on z 32 kamer 15 obrotowych
i 17 stacjonarnych. Do końca 2014 r. przewidziana jest kompleksowa modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta. Zamiast dotychczasowych 32 kamer zostanie zainstalowanych 57 kamer cyfrowych. Przy planowaniu usytuowania nowych kamer wzięto
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pod uwagę stan bezpieczeństwa w danym rejonie, częstotliwość występowania czynów
zabronionych oraz oczekiwania Mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Aby
możliwości techniczne kamer mogły być w pełni wykorzystane, zmodernizowane zostanie również stanowisko obsługi monitoringu, znajdujące się w siedzibie Straży Miejskiej.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
Od maja 2007 roku w centrum miasta przy ulicach Warszawskiej oraz Krakowskiej funkcjonują dwie Strefy Płatnego Parkowania. Od października 2012 roku Strefa Płatnego
Parkowania została poszerzona o parking przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Krzywej do ul. Grudowskiej, przy ul. Krzywej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Przeskok
i o ulicę Przeskok. W związku z tym zamontowane zostały 4 dodatkowe parkometry. Wpływy
z SPP do budżetu Miasta za okres 2011 r. - 30.06.2014 r. wyniosły łącznie 187 801,56 zł
i w kolejnych latach kształtowały się następująco:
ul. Warszawska
–
ia
n
a
w
o
rk
a
P
Strefa Płatnego

2011 r. - 43 979,20 zł
2012 r. - 54 701,80 zł
2013 r. - 61 391,41 zł
I półrocze 2014 r. - 27 729,15 zł
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EKOPATROL
Od 1 października 2013 r. rozpoczął pracę wyspecjalizowany patrol, którego funkcjonariusze zostali dodatkowo przeszkoleni w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Do
najważniejszych zadań Ekopatrolu należy prowadzenie czynności, zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ochrona zwierząt dziko żyjących, które
opuściły swoje naturalne środowisko i znalazły się na terenie miasta. Ekopatrol zajmuje
się również koordynacją usuwania skutków anomalii pogodowych, kontroluje tereny zielone oraz posesje w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Podejmuje także interwencje, zmierzające do usunięcia dzikich wysypisk
śmieci. Ta nowa forma działalności przyczynia się do utrzymania porządku i czystości na
terenie miasta, a przede wszystkim do zachowania bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak
i zwierząt.

PATROLE ROWEROWE
Począwszy od 2013 r. w okresie od wiosny do jesieni patrole zmotoryzowane i piesze
zostały uzupełnione o patrole rowerowe. Ta forma pełnienia służby jest wykorzystywana
przy nadzorze miejsc trudno dostępnych dla ruchu pojazdów samochodowych, a także
wszędzie tam gdzie ruch taki jest niewskazany, a liczy się szybkość działania. Patrole pojawiają się przede wszystkim przy terenach zielonych, skwerach, alejach spacerowych
i placach zabaw.
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PROFILAKTYKA
Milanowska Straż Miejska zintensyﬁkowała współpracę z miejscowymi szkołami w zakresie programów proﬁlaktycznych, które stały się uzupełnieniem szkolnych programów
wychowawczych. Podjęte przez funkcjonariuszy działania to przede wszystkim:
spacer po Milanówku – nauczanie dzieci właściwych zachowań zarówno w domu jak i na ulicy;
bezpieczna droga do szkoły – koordynowano działania związane z konkursem na etapie
gminnym: funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki w szkołach i przygotowali uczniów
do ﬁnału powiatowego, a także skonstruowali i przeprowadzili test sprawdzający wiedzę,
który wyłonił ﬁnalistów;
zajęcia w szkołach, związane z doradztwem zawodowym mające na celu poznanie zawodu strażnika miejskiego, predyspozycje do wykonywania zawodu;
aktywny udział w przystanku PaT - program „Proﬁlaktyka a Ty”, którego celem jest
zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez umacnianie asertywnych postaw oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień;
współorganizacja interaktywnego przedstawienia dla dzieci – spektakl dla uczniów
milanowskich szkół podstawowych w wykonaniu funkcjonariuszy Straży Miejskiej
m.st. Warszawy, dotyczący zachowań niebezpiecznych z jakimi spotykają się dzieci,
w tym przede wszystkim kontaktu z osobami nieznajomymi;
organizacja corocznej akcji „Straż Miejska Dzieciom - Bądź Bezpieczny”, propagującej
bezpieczne zachowanie się na drogach oraz egzaminy praktyczne na kartę rowerową;
program „Psia łapa” - zajęcia modułowe mające na celu naukę uczestników, jak skutecznie bronić się przed psem oraz zwrócenie uwagi na właściwe traktowanie czworonogów.
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STRAŻ POŻARNA
Ochotnicza Straż Pożarna Milanówek to nowoczesna i prężnie działająca jednostka, która
jest jedną z najczęściej wyjeżdżających do interwencji formacji na Mazowszu. W latach
2011- 2014 na działalność bieżącą oraz doposażenie OSP wydano łączną kwotę w wysokości 1 048 000,00 zł. Objęła ona m.in. zakup średniego samochodu ratowniczno-gaśnicznego, kamery termowizyjnej, dwóch deﬁbrylatorów, drabiny pożarniczej, umundurowania oraz wyposażenia dla OSP.

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS (SISMS)
Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia Mieszkańców,
w czerwcu 2014 r. miasto wprowadziło system smsowego ostrzegania i informowania. To
najnowocześniejszy oraz jedyny w Polsce profesjonalny system dla Zarządzania Kryzysowego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, służący do bezpośredniego ostrzegania
i informowania Mieszkańców za pomocą wiadomości SMS wysyłanych na telefony komórkowe. Podstawową rolą systemu jest przekazywanie informacji o zagrożeniach, stanach ostrzegawczych i alarmowych np. o konieczności ewakuacji z określonych rejonów
lub zachowaniu ostrożności z powodu trudnych warunków atmosferycznych. System jest
wykorzystywany również przy informowaniu Mieszkańców o poważnych awariach wodociągowych, energetycznych czy drogowych. Ponadto na bieżąco wysyłane są komunikaty
o ciekawych wydarzeniach na terenie Gminy np. o imprezach plenerowych, koncertach
lub zawodach.

KULTURA

58

Milanówek – miasto ogród, miasto z duszą. Oaza dla artystów, pisarzy i dziennikarzy.
Utożsamiany z kulturą i klimatem letniska. Pragnąc zachować ten wizerunek prowadzi
intensywnie działania kulturalne, realizowane przez Milanowskie Centrum Kultury.
Chcąc wytyczyć długofalowe kierunki rozwoju w 2012 roku, Milanowskie Centrum Kultury
oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ,,Ę” stworzyło wspólnie z Mieszkańcami Strategię
Rozwoju dla dalszego działania MCK. Realizowane od 2013 r. projekty kulturalne i edukacyjne są oparte na wybranych celach Strategii i często są inicjatywami Mieszkańców.
Milanowskie Centrum Kultury kontynuuje i rozwija wydarzenia, które od lat cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem Mieszkańców - Festiwal Otwarte Ogrody, Europejskie
Dni Dziedzictwa, Dzień Milanówka, czy Milanowski Kabareton. Na kulturalnej mapie miasta można jednak zaznaczyć kolejne pozycje, takie jak: Biennale Malarstwa na Jedwabiu,
projekt Milanowianki, Młodzi Klasycznie, Markowe Wieczory, czy rozwijające się warsztaty artystyczne.

I MILANOWSKIE BIENNALE MALARSTWA NA JEDWABIU
I Milanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu, zorganizowane w maju 2014 r. upamiętniły nie tylko założenie Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej ale przywróciły
pamięć o innowacyjnej produkcji jedwabiu naturalnego w tej części Europy. Podkreśliły
także znaczenie samej tradycji sztuki malowania na jedwabiu. Do konkursu zgłosili się
artyści z całej Polski, a Mieszkańcy mogli obejrzeć wszystkie prace podczas wernisażu
Wystawy Pokonkursowej.
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Festiwa
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2014 r.

FESTIWAL OTWARTE OGRODY
Otwarte Ogrody to wydarzenie o niezwykłym klimacie. Na jego specyﬁkę wpływa nie
tylko charakter naszego miasta ale przede wszystkim ogrody i wspaniali ludzie, którzy
zapraszają do siebie i goszczą wśród przyrody i sztuki. Festiwal odbywa się cyklicznie od
9 lat - raz w roku, w milanowskich prywatnych ogrodach i willach oraz miejskiej przestrzeni publicznej. W ten sposób można poznać Milanówek od wewnątrz - jego historię
i współczesny potencjał. Podczas 3 festiwalowych dni organizowanych jest ok. 40 wydarzeń kulturalnych, warsztatowych i edukacyjnych, którymi żyje całe miasto wraz z turystami przybywającymi na Festiwal.
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PROJEKT MILANOWIANKI
Projekt ,,Milanowianki’’ to inicjatywa grupy milanowskich mieszkanek, które zajmują się
odzyskiwaniem, rekonstrukcją i popularyzacją wiedzy o historii kobiet z Milanówka. Losy
wielu z nich splotły się bowiem z naszym miastem. Ich życie, praca zawodowa i działalność społeczna miały wpływ na jego charakter, kulturę i rozwój. Podsumowaniem Projektu było wydanie publikacji książkowej zatytułowanej ,,Milanowianki’’, zawierającej szesnaście historii niezwykłych kobiet z Milanówka. Projekt realizowany metodą warsztatową
otrzymał doﬁnansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał również ,,Milanowski Szlak Kobiet’’ śladami bohaterek książki, a w Teatrze Letnim Milanowskiego Centrum Kultury odbyła się wystawa poświęcona bohaterkom Projektu.
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Gmina Milanówek posiada kolekcję rzeźb wybitnego artysty XX wieku-Jana Szczepkowskiego, dba o kolekcję i popularyzuje dokonania twórcy. Do roku 2014 przy współpracy
z Akademią Sztuk Pięknych i dr Januszem Smazą udało się przeprowadzić konserwację
większej części kolekcji. W 2014 roku odbyły się dwie jubileuszowe wystawy twórczości
Jana Szczepkowskiego w 50-tą rocznicę śmierci artysty. Pierwsza z nich – ,,Jan Szczepkowski ART DECO’’ miała miejsce w Milanówku. Kolejna, w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku, gdzie można było podziwiać eksponaty ze zbiorów muzealnych, samorządowych i prywatnych. Centrum Rzeźby Polskiej poddało konserwacji kolejne rzeźby.
MIEJSKA GALERIA SZTUKI „MATULKA”
Milanowskie Centrum Kultury od 2012 r. prowadzi Miejską Galerię Sztuki Matulka (budynek Poczty Polskiej), gdzie raz w miesiącu odbywa się wernisaż wystawy prac z różnych
dziedzin kultury (m.in. malarstwo, rysunek, fotograﬁa, rzeźba, rękodzieło). Galeria Matulka to miejsce kameralne, służące promowaniu sztuki niszowej lub popularnej uprawianej
przez mieszkańców, gości z zewnątrz, artystów ważnych dla historii sztuki.

WOLONTARIAT DLA MŁODZIEŻY
Formuła Wolontariatu polega na zaangażowaniu wolontariuszy w realizację zadań i projektów MCK ale przede wszystkim mogą oni bezpośrednio wpływać na kształt wydarzeń,
będąc ich współtwórcami. Ponadto, mają możliwość tworzenia swoich własnych przedsięwzięć, otrzymują wsparcie w ich realizacji oraz posiadają wiedzę i umiejętności praktyczno-teoretyczne z zakresu animacji i zarządzania kulturą.
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WSPÓŁPRACA

MU3W

Milanowskie Centrum Kultury współpracuje z szeregiem podmiotów z terenu Miasta
i nie tylko. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, które kreują życie kulturalne
w mieście. Do tych aktywnych, działających przy współpracy z MCK i realizujących program społeczno – kulturalny, należą m.in.: T-Art - Stowarzyszenie Teatru Międzypokoleniowego, Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku czy Towarzystwo Miłośników Milanówka.
W ciągu ostatnich 4 lat Mieszkańcy uczestniczyli w licznych wydarzeniach przygotowanych przez te organizacje. MU3W przygotował dziesiątki otwartych wykładów, które
prowadzili profesorowie, specjaliści i wykładowcy wyższych uczelni oraz wysokiej rangi
politycy. Cykliczne spotkania w „Saloniku literackim” cieszą się ogromnym zainteresowaniem Mieszkańców. Towarzystwo Miłośników Milanówka dba o historię i dziedzictwo naszego miasta. Organizuje liczne spotkania oraz wydarzenia podtrzymujące tradycje Milanówka. T-Art to stowarzyszenie teatralne skupiające wszystkie pokolenia Milanowian. Ich
projekty sięgają do milanowskiego dziedzictwa i podkreślają naszą lokalną wyjątkowość.
Spektakle T-Artu to niezwykła atmosfera, profesjonalizm wykonania, a także niezwykła
integracja Mieszkańców. T-Art prowadzi także warsztaty rozwijające talenty wokalne, aktorskie i ruchowe.
MCK ściśle współpracuje także z milanowskimi szkołami. Przykładem są projekty realizowane od dwóch lat w ZS Nr 2 im. J. Bema – „Twórcza Noc” oraz „Przegląd Poezji Śpiewanej”.
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Z roku na rok rozwija się współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi,
które realizują szereg zadań z zakresu kultury, sportu, proﬁlaktyki zdrowotnej, ekologii, wypoczynku i rekreacji, czy partycypacji społecznej. W latach 2011-2014 na
współpracę z organizacjami pozarządowymi Gmina przeznaczyła kwotę w wysokości
1 964 374 zł. W tym czasie zrealizowano ponad 80 projektów, w ramach których odbywały się spotkania, koncerty, warsztaty, wystawy, przedstawienia, projekcje ﬁlmowe,
debaty, festiwale, konkursy, zawody, obozy sportowe, czy wyjazdy po Polsce i za granicę.
W ramach dotacji od 2011 r. zostały wydane 4 publikacje: „Ilustrowane dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku 1911-2011” (Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu),
„Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy Powiatu Grodziskiego na rzecz wolności” (Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu), „Stanisław Gruszczyński. Dzieje króla tenorów”(Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego) oraz album „Wiktor Korecki” (Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych).
Dzięki takim organizacjom jak, m.in.: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
– Komenda Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego, Stowarzyszenie Paraﬁada im. św. Józefa Kalasancjusza czy Rzymskokatolicka Paraﬁa Św. Jadwigi Śląskiej, co roku ponad 600 dzieci
i młodzieży wyjeżdża na obozy letnie i zimowe oraz ma zapewnione atrakcje w mieście.
Wśród licznych projektów realizowanych we współpracy z milanowskim samorządem
warto wymienić zadania: „W słońcu malowane – Rodzinne wakacyjne plenery batikowe” (Stowarzyszenie Razem dla Milanówka), „T-Art w różnych odsłonach”, „Teatr Letni
– T-Art Letni: Reaktywacja” (Stowarzyszenie T-Art.), „Zajęcia rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych na basenie”, „Trening Kulinarny” (Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej), „Szkolenia Mieszkańców Milanówka z zakresu
pierwszej pomocy” (Ochotnicza Straż Pożarna) czy „Las z dostawą do domu” (Fundacja
Otwarte warsztaty T-Art

Rozpoczęcie roku skautowego
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Fabryka Tlenu), „Działania wspomagające współpracę organizacji pozarządowych z administracją publiczną” (Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw”). Nie
można nie wspomnieć również o corocznych Mistrzostwach Polski Dirt Jump MTBMX, które w obecnym roku miały już swoją XI edycję.
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Wśród organizacji, które już na stałe współpracują z samorządem znalazły się: Milanowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego, Stowarzyszenie T-Art, Stowarzyszenie Razem dla
Milanówka, Fundacja Toto Animo, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Sportowe „MWEK
TEAM”, dzisiejszy Klub Sportowy Hardonbmx Team”, Klub Sportowy „MILAN”.

Rok

Kwota doﬁnansowania

Liczba zrealizowanych projektów

2011 r.

335 734 zł

15

2012 r.

415 440 zł

15

2013 r.

570 200 zł

19

2014 r.

643 000 zł

32
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I Sportowa
„Olimpiada Uśmiechu”
w Milanówku

IMPREZY SPORTOWE
Milanówek to miasto, które stara się zapewnić swoim Mieszkańcom jak najwięcej form
aktywnego spędzania czasu. Rokrocznie organizowanych jest ponad 60 imprez sportowo
– rekreacyjnych w 18 dyscyplinach sportowych. Szereg imprez odbywa się w Milanówku już od wielu lat (liga siódemek piłkarskich, turniej oldboyów w piłce nożnej, zawody
brydżowe, zawody tenisowe i inne). Co roku w milanowskich imprezach bierze udział ponad 4000 uczestników. W historię miasta wpisały się już Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Tenisie Ziemnym, które po raz pierwszy odbyły się na milanowskich kortach w 1925
roku. Dużym zainteresowaniem zarówno Mieszkańców Milanówka jak i gości z zagranicy,
cieszą się Mistrzostwa Polski w Ekstremalnych Skokach Rowerowych DIRT JUMP MTBMX,
uznane przez miłośników BMX za najlepszą tego typu imprezę 2013 r. w Polsce.
Lata 2011-2014 wniosły do kalendarza imprez sportowych nowe turnieje i zawody: turniej judo, bulle, brydż i tenis stołowy dla weteranów, uliczny bieg na 10 km, skok wzwyż
dla uczniów gimnazjów, turniej jedynek i dwójek siatkarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Unihokeju, Olimpiada Przedszkolaka, a także wyjazdy młodzieży szkół milanowskich do Centrum Edukacji Olimpijskiej
i Muzeum Sportu. Ponadto powstała sekcja Nordic Walking dla dorosłych oraz szkółka
mini tenisa dla dzieci od 5 do 10 lat. W 2014 roku znalazły się kolejne nowe propozycje,
np.: turniej szkół podstawowych i gimnazjalnych w halowej piłce nożnej dziewcząt, Olimpiada Specjalna organizowana wspólnie z DR-O KSN AW w Milanówku oraz utworzenie
sekcji łuczniczej.
Poruszając temat sportu, nie można również zapomnieć o Klubie Sportowym „MILAN”,
który prowadzi treningi dzieci z wykwaliﬁkowanymi trenerami na stadionie miejskim
przy ul. Turczynek oraz o młodych panczenistach z Uczniowskiego Klubu Sportowego
„3” Milanówek. Warto również dodać, że Milanówek może się również pochwalić bogatą
infrastrukturą sportową. Mieszkańcy mają do dyspozycji dwie hale sportowe, zespół boisk „Orlik 2012” czy kąpielisko miejskie. W planach pojawia się również tor wrotkarskolodowy.
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Milanówek jako miasto - ogród wymaga szczególnej ochrony i partycypacji Mieszkańców
w proekologicznych działaniach. Poza czynnościami, jakie wykonuje Gmina, ważne jest
ich świadome uczestnictwo w ochronie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, gdyż mieszkanie w mieście - ogrodzie to nie tylko przywilej ale i obowiązki.
Mając na uwadze przyrodniczą i krajobrazową wartość milanowskiego drzewostanu,
Gmina dba o jego kondycję zdrowotną, obejmując opieką pomniki przyrody znajdujące się na terenie miasta. W 2013 r. zostały przeprowadzone prace w zakresie pielęgnacji wszystkich drzew - zarówno z terenów gminnych, jak i prywatnych. Na chwilę
obecną, w Milanówku znajduje się ponad 260 pomników przyrody. Wizytówką miasta
są również 4 aleje drzew pomnikowych, 3 pojedyncze głazy narzutowe oraz kamienny zegar słoneczny, stanowiący kolekcję trzynastu głazów narzutowych (granitoidy).
W celu ochrony walorów przyrodniczych, Milanówek systematycznie wykonuje uzupełnianie braków w zadrzewieniach - sadzi drzewa lub krzewy z gatunków rodzimych,
uwzględniając warunki siedliskowe danego terenu. Oprócz nasadzeń uzupełniających,
od 2013 roku Gmina realizuje również program nasadzeń. Przez te dwa lata zasadzono
ponad 120 drzew.
Gmina troszczy się także o estetykę miasta, sukcesywnie wymieniając ławki parkowe
i kosze uliczne na skwerach miejskich oraz ustawiając nowe na trasach najczęściej uczęszczanych przez Mieszkańców. W 2014 r. wprowadzono w centrum miasta nowe kwietniki
wiszące i kaskadowe, które urozmaicają przestrzeń miejską.
Chcąc rozwijać wrażliwość na kwestie kształtowania i ochrony środowiska już u najmłodszych Mieszkańców, rokrocznie, od 1998 r. organizowany jest międzyszkolny konkurs ekologiczny dla przedszkoli oraz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. W 2014 r. – przybrał on formę przedstawienia teatralnego i odbył się pod hasłem „EKO-TEATR 2014”.

lne „EKO-TEATR 2014
Przedstawienie teatra

”
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Nowe ław

y Milanowskim
ki parkowe prz
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Centrum Kultu

Od wielu lat Mieszkańcy Milanówka otrzymują wsparcie w odbiorze i unieszkodliwieniu
wyrobów azbestowych. W 2014 r., został przyjęty Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka, dzięki któremu Gmina mogła ubiegać się
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o doﬁnansowanie zdjęcia i utylizacji wyrobów azbestowych. Wniosek Miasta został pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu Mieszkańcy, którzy wzięli udział w Programie, uzyskali
100% doﬁnansowania na zdjęcie i unieszkodliwienie azbestu.
Gmina przeciwdziała również problemowi bezdomności zwierząt, doﬁnansowując koszty
sterylizacji i kastracji psów oraz kotów. Pokrywa także koszty czipowania psów z terenu
Milanówka, co ułatwia właścicielom sprawne odnalezienie zagubionych pupili. Systematycznie organizuje akcje zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w milanowskim
schronisku. Ponadto we własnym zakresie zakupuje karmę dla bezdomnych zwierząt oraz
pomaga tzw. „karmicielom” – osobom szczególnie wrażliwym na ich krzywdę, które bezinteresownie opiekują się bezdomnymi czworonogami. Wspiera również Mieszkańców,
którzy zajmują się wieloma zwierzętami, a znajdują się w ciężkiej sytuacji ﬁnansowej.

Milanówek jako jedna z pierwszych gmin w Polsce wprowadził selektywną zbiórkę odpadów, ﬁnansowaną przez blisko 20 lat z budżetu miasta. W 2013 r. nowe przepisy nałożyły jednak obowiązek wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system śmieciowy powinien być ﬁnansowany
z opłat uiszczanych przez Mieszkańców. Ustawa śmieciowa nie była ustawą łatwą. Wprowadzała sporo zmian, wzbudzała wiele pytań i kontrowersji, zwłaszcza w kwestii wysokości stawki za odbiór odpadów. Należy dodać, że wysokość stawki uzależniona była
w dużej mierze od ceny uzyskanej w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Miasto podjęło próby obniżenia stawki. Rozpoczęto negocjacje z ﬁrmą odbierającą odpady z terenu Milanówka i ostatecznie udało się obniżyć stawkę z 15 zł do 12 zł przy
odpadach zbieranych w sposób selektywny, w zabudowie jednorodzinnej oraz z 13 zł do
10 zł w zabudowie wielorodzinnej.
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Milanówek dba również o swoich najmłodszych Mieszkańców i w miarę możliwości modernizuje istniejące place zabaw. W 2014 roku udało się wybudować niewielki, ale za to
wkomponowany w otoczenie plac zabaw przy ulicy Wylot. Został wyposażony w urządzenia zabawowe, zarówno dla maluchów jak i starszych dzieci.

Otwarty w paździer

niku plac zabaw przy

ul. Wylot

Z myślą o Mieszkańcach, którzy lubią aktywnie spędzać czas, przy „Orliku” wybudowano
pierwszą siłownię zewnętrzną. Mając na uwadze, jak wielką popularnością cieszą się takie ścieżki zdrowia, planuje się kontynuację tego projektu w kolejnych latach.
le boisk „Orlik 2012”

Siłownia zewnętrzna przy zespo
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OCHRONA ZDROWIA
W latach 2011-2013 na pomoc Mieszkańcom Milanówka w najważniejszej dziedzinie życia jaką jest zdrowie, Gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 386 871,14 zł. Od 2011
roku do roku 2013 na zabiegi rehabilitacyjne przyjęto ok. 1500 osób. Wykonano ponad
31 tys. zabiegów z kinezyterapii, ponad 33 tys. zabiegów ﬁzykoterapii i ponad 1400 masaży. Mieszkańcy Milanówka skorzystali również z przeszło 1000 konsultacji lekarskich.
Tradycją w mieście stały się bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla Mieszkańców Milanówka w wieku 65 lat i starszych. W latach 2011-2013 zaszczepiono 863 osoby. Na rok
2014 przewidziano 330 szczepionek. Za wytrwałość w prowadzeniu tych działań Gmina Milanówek otrzymała w 2014 r. wyróżnienie „Super Lider Ogólnopolskiego Programu
Zwalczania Grypy”.
W ramach akcji „Dzień litości dla wątroby” przeprowadzono badania krwi na określenie
poziomu cholesterolu oraz na obecność przeciwciał HCV (wirus zapalenia wątroby typu
C). Zorganizowano również wykłady dla Mieszkańców nt. leczenia bezpłodności.
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Lider
Wyróżnienie „Super ogramu Zwalczania Grypy”
Pr
go
Ogólnopolskie

Milanowskie szkoły ze środków otrzymanych od Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Sportu Rady Miasta Milanówka w wysokości 19 400,00 zł zakupiły m. in. narzędzia do
diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych-w tym wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej, doposażyły gabinety pielęgniarskie w leki i sprzęt umożliwiający przeprowadzanie działań proﬁlaktycznych oraz ufundowały nagrody dla uczniów biorących udział
w konkursach o tematyce proﬁlaktycznej. W 2014 roku na ochronę zdrowia Mieszkańców
Gmina zaplanowała kwotę w wysokości 165 846,00 zł, z czego 127 846,00 zł przewidziano na usługi rehabilitacyjne. Kwota w wysokości 5 000,00 zł została przekazana do Powiatu Grodziskiego na zakup aparatu medycznego – analizatora składu ciała – MC-780 MA
dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła
II w Grodzisku Maz. Pozostałą kwotę, tj. 33 000,00 zł zaplanowano na pierwszą część
realizacji poszczególnych programów zdrowotnych zawartych w Programie Ochrony
i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015. Po rozpoznaniu potrzeb
zdrowotnych i stanu zdrowia milanowskiej społeczności opracowano poszczególne programy zdrowotne, których celem jest tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, a także
edukacja zdrowotna zmierzająca do zaznajomienia Mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. Proponowane działania stanowią uzupełnienie oferty świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie promocji zdrowia i proﬁlaktyki.
nad 1400 masaży
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POMOC SPOŁECZNA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku funkcjonuje od 24 lat. Jego podstawowym
zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia.
Od 2008 r. OPS realizuje projekt systemowy „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”, współﬁnansowany ze środków UE. W ramach projektu podejmowane działania
mają zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób i rodzin najbardziej zagrożonych.
W roku 2011 milanowski OPS, jako pierwszy w powiecie grodziskim zatrudnił asystenta rodziny, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują
problemy opiekuńczo-wychowawcze. W 2013 r. został natomiast przyjęty program promujący rodziny wielodzietne z terenu Milanówka. Na jego podstawie zafunkcjonowała
Milanowska Karta Rodziny 3+, której koordynatorem jest OPS. Dzięki udziałowi w programie, dzieci z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z szeregu zniżek oferowanych przez
milanowskie i grodziskie jednostki (milanowskie Przedszkole nr 1, milanowskie i grodziskie Centrum Kultury, Pływalnia ,,Wodnik’’) ale również przez ﬁrmy z terenu Milanówka
i okolic, które włączyły się do akcji. Na koniec września 2014 r. do programu przystąpiło
około 120 rodzin.
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Przy OPS w Milanówku działa także Środowiskowy Klub Wsparcia, którego oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży (6-15 lat) zamieszkałych na terenie Milanówka. Placówka
wspiera rodziny w procesie wychowawczym, udziela pomocy dzieciom i rodzicom w sytuacjach kryzysowych, kształtuje prawidłowe kontakty dziecka z rodziną i środowiskiem.
W cyklicznych spotkaniach organizowanych w placówce uczestniczą też rodzice, którzy
korzystają z indywidualnych porad i konsultacji dotyczących potrzeb dziecka i rodziny,
problemów wychowawczych, relacji w rodzinie i komunikacji. Klub współpracuje także
ze szkołami, rejonowymi pracownikami socjalnymi, kuratorami rodzinnymi oraz innymi
instytucjami zajmującymi się problematyką dziecka i rodziny.
Od roku 2009 budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkiewicza 41 przechodzi systematyczną metamorfozę. Placówka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.
W celu podniesienia komfortu obsługi klientów został stworzony kącik zabaw dla dzieci,
który zapewnia rodzicom możliwość załatwienia spraw w Ośrodku. Zamontowano przewijak dla niemowląt. Wykonano remont generalny holu i korytarza, przez co placówka
nabrała korzystnego wyglądu. Przy sprzyjającej pogodzie jeszcze w tym roku odświeżona
zostanie elewacja zewnętrzna.
cięcych
inwalidzkich i dzie
w
kó
óz
w
a
dl
dy
Podjaz

DZIAŁALNOŚĆ PELNOMOCNIKA BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI I UZALEŻNIEŃ

72

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
Od ponad 15 lat działa w Milanówku Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Oﬁar Przemocy w Rodzinie. W latach 2011-2014 Gmina rozszerzyła działalność obydwu Punktów, które wspierają
potrzebujących Mieszkańców Milanówka. Powstały grupy wsparcia: dalszego zdrowienia
dla osób uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej.
Oprócz indywidualnych porad prawnych, porad psychologa dla osób dorosłych doświadczających przemocy i porad terapeuty uzależnień, uruchomiono także poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy oraz rodziców mających
trudności w procesie wychowawczym. Gmina zatrudniła też terapeutę uzależnienień od
narkotyków, który w ciągu roku szkolnego prowadzi działania proﬁlaktyczne na terenie
szkół gminnych w Milanówku. Gmina wdrożyła także program korekcyjno-edukacyjny dla
sprawców przemocy z terenu całego powiatu grodziskiego. W Punktach KonsultacyjnoInformacyjnych można uzyskać informacje dotyczące spraw związanych z uzależnieniami
i przemocą w rodzinie. Nie można także zapomnieć o działającym od ponad 15 lat Klubie
Rodzin Abstynenckich Quo Vadis, który pomaga rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Gmina Milanówek wspiera Klub, organizując i ﬁnansując obozy terapeutycznorehabilitacyjne dla osób dorosłych uzależnionych.
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Milanówku

ki Głos
Ogólnopols

i
Proﬁlaktyk

PROGRAM „PROFILAKTYKA A TY”
Gmina Milanówek, jako jedyna gmina w powiecie grodziskim, wprowadziła program proﬁlaktyczny Komendy Głównej Policji ,,Proﬁlaktyka a Ty’’, w ramach którego w 2013 r. odbył się I Gminny Przystanek PaT w Milanówku. We współpracy z Policją organizowany jest
również Ogólnopolski Głos Proﬁlaktyki – akcja propagująca modę na życie bez uzależnień
i przemocy.
Warto wspomnieć, że każdego roku organizacje pozarządowe otrzymują dotacje z Gminy
na organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W 2014 r. Gmina sﬁnansowała dodatkowo letni wypoczynek dla 46 dzieci i młodzieży z Milanówka.

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61
fax 22 755 81 20

Budynek A, ul. Kościuszki 45
Sekretariat Burmistrza w. 217, 222
e-mail: miasto@milanowek.pl
Sekretarz Miasta w. 211
e-mail: sekretarz@milanowek.pl
Referat Budżetowo-Finansowy (podatki) w. 104, 175, 210
e-mail: podatki@milanowek.pl
Referat Oświaty w. 116, 185
e-mail: oswiata@milanowek.pl
Działalność Gospodarcza w. 200
e-mail: informacja@milanowek.pl
Punkt Obsługi Interesanta w. 200
e-mail: informacja@milanowek.pl
Referat Komunikacji Społecznej w. 120, 127, 224
e-mail: promocja@milanowek.pl

Budynek B, ul. Kościuszki 45
Biuro Rady Miasta 22 758 34 21, fax. 22 758 35 15
e-mail: rada@milanowek.pl
Urząd Stanu Cywilnego (sprawy obywatelskie) w. 203, 216, 219
e-mail: usc@milanowek.pl

Budynek C, ul. Spacerowa 4
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
w. 162, 208, 213, 215, 220, 240, 241, 242, 243
e-mail: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl
Referat Technicznej Obsługi Miasta
w. 223, 225, 244, 246, 247, 109
e-mail: tom@milanowek.pl
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
w. 202, 204, 212, 214, 221, 233
e-mail: srodowisko@milanowek.pl

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
w. 249, e-mail: unia@milanowek.pl
Jednostka Realizacji Projektu w. 228, 245
e-mail: sklodowski@milanowek.pl
JEDNOSTKI
MPWiK Sp. z o.o., ul. Spacerowa 4
22 729 04 33, 22 758 30 61 w. 218
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Spacerowa 4
22 755 81 89
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
22 758 32 34, fax. 22 758 39 60
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
22 755 81 13
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com
Pełnomocnik Burmistrza ds. Proﬁlaktyki i Uzależnień, budynek D, ul. Fiderkiewicza 41
22 724 94 69
e-mail: pki@milanowek.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej, budynek D, ul. Fiderkiewicza 41
22 755 86 35, fax. 22 724 97 92
e-mail: ops@ops.milanowek.pl

POZOSTAŁE WAŻNE ADRESY I TELEFONY
Korty Tenisowe, ul. Kościelna 3, 790 204 254
Miejska Hala Sportowa nr 1, ul. Żabie Oczko 1, 22 724 95 23
Miejska Hala Sportowa nr 2, ul. Królewska 69, 22 758 37 20
Komisariat Policji, ul. Literacka 13, 997, 22 758 32 36, 22 758 31 61, fax. 22 604 22 90
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 986, 22 724 80 45
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Warszawska 18 , 998, 22 758 34 25
Pogotowie Ratunkowe, NZOZ Falck Medycyna, 999, 22 734 02 02

www.milanowek.pl

