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burmistrz informuje

Podsumowanie roku  
pod kątem inwestycyjnym

W roku 2015 skupiliśmy się przede 
wszystkim na dokończeniu rozpo-
czętych inwestycji drogowych oraz 

przygotowaniu się do realizacji kolejnych. 
Spotkaliśmy się jednak z utrudnieniami, któ-
re spowodowały, że dokończenie rozpoczę-
tych inwestycji wydłużyło się w czasie. Pro-
blem, jaki się pojawił, to braki w niezbędnej 
dokumentacji budowlanej. Zaczęliśmy więc 
od ich uzupełnienia.

Z dodatkowym utrudnieniem spotkaliśmy 
się w przypadku 3 dróg na południu Milanów-
ka. Obecnie kończymy te inwestycje. Uzu-
pełnienie dokumentacji pozwoliło nam na 
dokończenie remontów m.in.:ulic Makowej, 
Wiśniowej, Wesołej, Pewnej, Chopina i Ko-
chanowskiego. Oprócz remontów dróg zre-
alizowane zostały dwa największe projekty: 
remont „Amfiteatru” oraz budowa monito-
ringu miasta. Oba zadania są częścią projek-
tów realizowanych z dofinansowaniem z UE. 

Trwają prace nad ukończeniem projektu 
budowy kanalizacji, modernizujemy obecnie 
Stację Uzdatniania Wody „Na Skraju”. Projekt 
jest współfinansowany z Funduszu Spójności. 

W związku z problemami, jakie pojawiły 
się przy inwestycjach drogowych, konieczne 

stało się wdrożenie programu komputero-
wego, który pozwoli nam na lepsze i zgodne 
z prawem zarządzanie drogami. 

W 2015 roku zrealizowaliśmy kilka zadań 
dofinansowanych ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Są nimi:
n  Rewaloryzacja terenów zielonych na 

terenie Gminy Milanówek, 
n  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta 
Milanówek, 

n  Nasadzenia uzupełniające alei oraz 
skwerów na terenie Gminy Milanówek,

n  Program edukacyjny Opowieści Kropli 
Wody. 

Dodatkowo w ramach współpracy PTO 
przygotowywane są projekty dróg i  ścieżek 
rowerowych oraz utworzyliśmy Lokalne Cen-
trum Kompetencji z projektu M@zowszanie.

Trzeba zaznaczyć, że każda realizacja inwe-
stycji rozpoczyna się szeregiem formalności. 
W tym roku skupiliśmy się na projektach dróg, 
sieci kanalizacyjnej i wodociągów oraz od-
wodnienia miasta. Realizujemy pierwszy etap, 
dzięki czemu w  następnych latach będziemy 
mogli wystąpić o pozwolenie na budowę. 

W kolejnym numerze biuletynu przedsta-
wimy Państwu uchwalony przez Radę Miasta 
budżet na 2016 rok oraz planowane do re-
alizacji inwestycje do końca kadencji. Projekt 
budżetu został złożony przez burmistrza do 
Rady Miasta 16 listopada 2016 r.

Zastępca Burmistrza Miasta
Łukasz Stępień

„Budżet inwestycyjny miasta Milanówka” 
czy „inwestycje tylko w roku wyborczym”?
W trakcie prac nad budżetem miasta na 

rok 2016 oraz nad Wieloletnią Pro-
gnozą Finansową na kolejne lata budżetowe 
wprowadzono inwestycje, które były zgła-
szane przez Mieszkańców podczas licznych 
spotkań i wymiany doświadczeń. Po około 
2  miesięcznej pracy powstał „Budżet inwe-
stycyjny miasta Milanówka”, wsparty przez 
radnych miasta Milanówka. Bardzo długo 
oczekiwane inwestycje (drogi, kanalizacja, 
budowa nowego MCK-u) będą możliwe 
poprzez zaproponowany mechanizm emisji 
obligacji komunalnych. Jest to bezpieczna 
forma finansowania inwestycji miejskich, 
tańsza od zwykłych pożyczek bankowych, 

z możliwością negocjowania karencji w spła-
cie kapitału (co pozwala uzyskać dodatkową 
wyporność finansową w latach 2014-2020 
w związku z możliwością pozyskania dodat-
kowych środków z UE). Obligacje umożliwia-
ją również zabezpieczenie wkładu własnego 
do projektów ze środków UE oraz umożli-
wiają inwestycje nie tylko w roku wybor-
czym. Emisja obligacji komunalnych pozwa-
la dokładnie rozłożyć potrzeby inwestycyjne 
na kilka lat do przodu, wymaga dobrego 
planowania oraz pozwala zaplanować spłatę 
finansowania dopiero po zamknięciu praw-
dopodobnie ostatniej perspektywy środków 
unijnych dla Polski.

„Budżet inwestycyjny miasta Milanów-
ka” jest możliwy dzięki finansowaniu obli-
gacjami komunalnymi w kwocie 8 mln zł, 
przy maksymalnej bezpiecznej wielkości ok. 
20 mln zł (wstępne rozmowy z dużymi ban-
kami) dla miasta Milanówka.

„Budżet inwestycyjny miasta Milanów-
ka” wygeneruje ogrom pracy po stronie 
Urzędu Miasta, będziemy mogli zrealizować 
wiele inwestycji, na których zależy Miesz-
kańcom, a także przyczyni się do poprawy 
komfortu życia w naszym pięknym mieście 
Milanówku.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Ulica J. Kochanowskiego przed i po remoncie
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październik 2015
22.10. Konferencja informująca o postępie 
realizacji projektów – w sali konferencyj-
nej Urzędu Miasta zorganizowałam  konfe-
rencję podsumowującą  realizację dwóch 
projektów pn. „Zwiększenie atrakcyjności 
i konkurencyjności Gminy Milanówek po-
przez poszerzenie oferty turystycznej” oraz 
„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli 
w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeń-
stwa Informacyjnego M@zowszanie”.

23.10. Spotkanie z Burmistrzem Miasta 
Chodzieży – w moim gabinecie przyjęłam 
Burmistrza Chodzieży Jacka Gursza oraz 
Prezesa Chodzieskiego Klubu Gospodarcze-
go Romana Pietruszkę, a także Prezesa Fun-
dacji Start-Pro Arnolda Lisa, aby wymienić 
się wzajemnie doświadczeniami w zarzą-
dzaniu miastem i promocji lokalnych przed-
siębiorstw. W Chodzieży organizowane jest 
Forum Przedsiębiorczości, które współpra-
cuje z milanowskimi przedsiębiorcami. Wła-
dze Milanówka i milanowscy przedsiębiorcy 
zostali zaproszeni do Chodzieży na wiosen-
ną edycję Forum.

25.10. Zakończenie sezonu rowerowego – 
wzięłam udział w zakończeniu sezonu zor-
ganizowanego przez Sekcję Turystyki Rowe-
rowej z Milanówka.

26.10. Spotkanie w sprawie Światowych 
Dni Młodzieży – spotkałam się z Probosz-
czem Parafii Św. Jadwigi oraz Proboszczem 
Parafii Matki Bożej Bolesnej, aby omówić 
program i współpracę  z Miastem podczas 
pobytu 150 osób z zagranicy w Milanówku 
w dniach 20-25 lipca 2016 roku w związku 
ze Światowymi Dniami Młodzieży organizo-
wanymi w Krakowie.

28.10. Konsultacje z NGO – wzięłam udział 
w konsultacjach z organizacjami pozarządowy-
mi w sprawie rocznego programu współpracy.

listopad  2015
02.11. Spotkanie z Mieszkańcami – zorga-
nizowałam otwarte spotkanie w ZSG nr 1 
w ramach listopadowego cyklu 5 spotkań 
Burmistrza Miasta z Mieszkańcami.
03.11. Spotkanie w Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Społecznych w Podkowie Leśnej – 
burmistrzowie i wójtowie gmin położonych 
wzdłuż trasy kolejki WKD spotkali się, aby 
zająć wspólne stanowisko przeciw planowa-
nej wycince drzew wzdłuż trasy kolejki WKD. 

Szczegóły i wszystkie informacje dotyczące 
tego problemu mogą Państwo znaleźć na 
stronie www.kolejnadrzewa.pl. 

03.11. Spotkanie z Mieszkańcami – zorgani-
zowałam otwarte spotkanie w OSP w ramach 
listopadowego cyklu 5 spotkań Burmistrza 
Miasta z Mieszkańcami.

09.11. Spotkanie z Mieszkańcami – zorgani-
zowałam otwarte spotkanie w SP nr 2 w ra-
mach listopadowego cyklu 5 spotkań Burmi-
strza Miasta z Mieszkańcami.

10.11. Spotkanie Zespołu ds. Polityki Kul-
turalnej Milanówka – odbyło się kolejne co 
miesięczne spotkanie  zespołu. Tematem była 
zbliżająca się Wigilia Miejska (19. grudnia), 
oraz problem zagospodarowania przestrze-
ni z uwzględnieniem systemowego umiesz-
czenia reklam w przestrzeni publicznej oraz 
jednolitej ich wizualizacji. Pomocne w tym 
będą "ustawa krajobrazowa" oraz Miejsco-
we Zagospodarowanie Planu Przestrzennego 
„Śródmieścia”. W nowym roku rozpoczną się 
systemowe działania w tej sprawie  poprze-
dzone konsultacjami społecznymi.

12.11. Spotkanie z Mieszkańcami – zorgani-
zowałam otwarte spotkanie w świetlicy GSM 
w ramach listopadowego cyklu 5 spotkań 
burmistrza Miasta z Mieszkańcami.

13.11. Spotkanie z przedstawicielami gmin 
– w moim gabinecie zorganizowałam spo-
tkanie z wójtami i burmistrzami 7 gmin 
Mazowsza i partnerem prywatnym wyło-
nionym na drodze konkursu w celu zawią-
zania partnerstwa do przygotowania i re-
alizacji wspólnego projektu edukacyjnego 
dla dzieci ze szkół podstawowych (klasy 
1-6). Projekt będzie polegał na organizacji 
zajęć pozalekcyjnych zarówno wyrównaw-
czych jak i rozwijających zainteresowania 
głównie w dziedzinach matematyczno-
-przyrodniczych. Projekt będzie składany 
do dofinansowania do MJWPU w grudniu 
br. Planowany termin realizacji to rok szkol-
ny 2016/2017.

17.11. Konferencja Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów – zorganizowałam 
konferencję podsumowującą dotychczasową 
realizację  wspólnego projektu trzech Miast 
pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – 
poprawa spójności obszaru Podwarszawskie-
go Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę 
w zakresie polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej 
i komunikacji”, w której udział wzięli Burmi-
strzowie Brwinowa i Podkowy Leśnej oraz 

radni i mieszkańcy trzech gmin. Projekt reali-
zowany jest do końca 1 kwartału 2016 r.

18.11. Zajęcia edukacyjne Opowieści kropli 
wody – wzięłam udział w jednej z lekcji edu-
kacyjnej realizowanej w szkołach podstawo-
wych w Milanówku. Na ręce Dyrektora ZSG 
nr 3 złożyłam także pamiątkowe tablice dla 
dzieci.  Program edukacyjny porusza tematy-
kę obiegu wody w przyrodzie i konieczność jej 
oszczędzania. Projekt jest współfinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

19.11. Spotkanie z Mieszkańcami – zorgani-
zowałam otwarte spotkanie w ZSG nr 3 w ra-
mach listopadowego cyklu 5 spotkań Burmi-
strza Miasta z Mieszkańcami.

20.-21.11. Wyjazd do Miasta Partnerskiego 
Lidzbarka Warmińskiego – wraz z Zastępcą 
Burmistrza Łukaszem Stępniem, Przewod-
niczącą Rady Miasta Małgorzatą Trębińską 
oraz Radnym Miasta Robertem Czarneckim 
odpowiedzieliśmy na zaproszenie Miasta 
Partnerskiego. Gospodarze z Burmistrzem 
Miasta i Radnymi Miasta na czele, zaprosili 
nas na spotkanie, po którym udaliśmy się na  
otwarcie wystawy  „A jednak jest Warszawa” 
i „Milanówek podwarszawskie letnisko”.

21.11. Święto Przedszkola nr 1 – wzięłam 
udział w uroczystości 5. rocznicy powstania 
nowego budynku Przedszkola nr 1 w Mila-
nówku.

23.11. Spotkanie z Burmistrzem Grodziska 
Mazowieckiego – spotkałam się z Burmi-
strzem Miasta Grodziska Maz. oraz z przed-
stawicielami Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w sprawie kontynuacji umowy dot. 
tranzytu ścieków. Z dniem 3.11.2015 r. wy-
powiedziałam warunki umowy hurtowe-
go odprowadzania ścieków do oczyszczalni 
w Grodzisku Mazowieckim zawartej w dniu 
13.06.2014 r. Rozpoczęte negocjacje prowa-
dzą w kierunku dokonania samodzielnego 
pomiaru Milanówka co do ilości odprowadza-
nych ścieków. Obecnie w Grodzisku Maz. bra-
kuje właściwego urządzenia pomiarowego, 
przez co Milanówek płaci ryczałtem, który nie 
jest adekwatny do faktycznie odprowadzanej 

burmistrz informuje

Sprawozdanie z pracy
Burmistrza Miasta  
Milanówka 
za okres od 21 października 
do 30 listopada
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ilości. O dalszych działaniach będę Państwa 
informować na bieżąco.

24.11. Debata w Nowej Prywatnej Szkole 
Podstawowej – zostałam zaproszona na de-
batę organizowaną z okazji Ogólnopolskich 
Praw Dziecka pn. „Czy dzieci mogą mieć re-
alny wpływ na to, co dzieje się w mieście”. 
Uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI z No-
wej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Mi-
lanówku. Debata była bardzo interesująca 
i pouczająca.

25.11. Zajęcia edukacyjne Opowieści kropli 
wody – wzięłam udział w jednej z lekcji edu-
kacyjnej realizowanej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Milanówku. Na ręce Pani Dyrektor zło-
żyłam także pamiątkowe tablice dla dzieci. 

27.11 Zajęcia edukacyjne Opowieści kropli 
wody – wzięłam udział w jednej z lekcji edu-
kacyjnej realizowanej w Zespole Szkół Gmin-
nych nr 1 w Milanówku. Na ręce Pani Dyrektor 
złożyłam także pamiątkowe tablice dla dzieci.

 Dodatkowo  We wrześniu br. Referat 
Oświaty przygotował wniosek  do Ministra 
Edukacji Narodowej o dodatkowe środki z ty-
tułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych 
na kwotę  395 922,00 zł. Wniosek został po-
zytywnie zaopiniowany. 23 listopada 2015 r. 
otrzymaliśmy od Ministra Finansów informa-
cję o przyznaniu Gminie Milanówek  środków 
w wysokości 174 713,00 zł pochodzących z re-
zerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 
W związku z ograniczoną pulą środków otrzy-
maliśmy tylko część wnioskowanej kwoty, ale 
i tak są to największe środki, jakie referat po-
zyskał na ten cel (do tej pory były to kwoty 
rzędu kilkunastu tysięcy złotych).

DZIałaNIa BurMISTrZa
MIaSTa MILaNÓWKa

1. Wybrane zarządzenia wydane przez Bur-
mistrza Miasta Milanówka w sprawie:
a) powołania Komisji Przetargowej w celu 
przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Opracowanie 
projektów stałej organizacji ruchu drogowego 

dla dróg gminnych miasta Milanówka” (Zarzą-
dzenie Nr 170/VII/15),

b) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków 
do paragrafów w Zarządzeniu Nr 171/VII/15 
Burmistrza Miasta z 30.10.2015 (Zarządzenie 
Nr 172/VII/15),

c) powołania Komisji Przetargowej w celu 
przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych położonych 
na terenie Gminy Milanówek  (Zarządzenie 
Nr 173/VII/15),

d) powołania Komisji Przetargowej w celu 
przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Opraco-
wanie programu funkcjonalno-użytkowego, 
audytu energetycznego oraz dokumentacji 
aplikacyjnej dla termomodernizacji budyn-
ku użyteczności publicznej, zlokalizowa-
nego na działce ewidencyjnej nr 108 ob-
ręb 06-03 w Milanówku”, (Zarządzenie 
Nr 174/VII/15),

e) powołania Komisji Przetargowej w celu 
przeprowadzenia postępowania przetargo-
wego na „Zimowe utrzymanie dróg na tere-
nie miasta  Milanówka w sezonie 2015/2016” 
(Zarządzenie Nr 177/VII/15),

f) powołania Komisji Przetargowej w celu 
przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie 
czystości i porządku na terenie miasta  Mila-
nówka w okresie od grudnia 2015 do kwiet-
nia 2016” (Zarządzenie Nr 179/VII/15).

2. Wybrane wszczęte postępowania o zamó-
wienia publiczne w trybie przetargu nieogra-
niczonego na: 

_ „Odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych z nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Milanówek”,

_ „Opracowanie programu funkcjonalno-
-użytkowego, audytu energetycznego oraz 
dokumentacji aplikacyjnej dla termomoder-

nizacji budynku użyteczności publicznej, zlo-
kalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 
obręb 06-03 w Milanówku”.

3. Wybrane zatwierdzone postępowania do-
tyczące zamówień publicznych w trybie prze-
targu nieograniczonego na:

–  „Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni 
gruntowej na terenie miasta Milanówka” 
(najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma 
DAR-BUD D.Bednarczyk z Kałęczyna),

–  „Remont istniejącej nawierzchni utwar-
dzonej ulic: Makowej, Wesołej i Wiśniowej  
w Milanówku” (najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła firma BUDROMEX RADOM 
Emilia Podsiadła z Radomia),

–  „Opracowanie projektów stałej organizacji 
ruchu drogowego dla dróg gminnych miasta 
Milanówka”(najkorzystniejszą ofertę przed-
stawiła firma Usługi Projektowe i Wykonaw-
cze Juliusz Siwik z Łomży).

–  „Zimowe utrzymanie dróg na terenie mia-
sta w sezonie 2015/2016”, (najkorzystniej-
szą ofertę przedstawiła firma Urządzanie 
i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew 
Petroniusz Frejlich)

–  „Utrzymanie czystości i porządku na terenie 
miasta  Milanówka w okresie od grudnia 
2015 do kwietnia 2016” (najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma PTHU „PACHOL-
CZYK” Piotr Pacholczyk)  
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Oficjalne stanowisko Burmistrza Miasta  
w sprawie przyjęcia uchodźców do Milanówka
W związku z pojawiającymi się po-

głoskami o zamiarze osiedlenia 
uchodźców na terenie Milanówka w tzw. 
Domu Kolejarza przy ul. Kościuszki, stano-
wiącego własność Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej, chciałabym podzielić się  
z Państwem informacjami, jakie posiadam 
w tej sprawie.

Wojewoda Mazowiecki zwrócił się 
z pytaniem, czy gmina Milanówek jest 
w stanie przyjąć na swoim terenie grupę 
uchodźców. W odpowiedzi na to pismo 
poinformowałam Wojewodę, że gmina 
Milanówek nie ma możliwości przyjęcia 
uchodźców i nie planuje takiego przyjęcia.

Wobec wspomnianych powyżej pogło-
sek wystąpiłam jednak z pytaniem do Wo-
jewody Mazowieckiego, Szefa Urzędu ds. 

Cudzoziemców oraz do Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej, czy podmioty te 
planują osiedlenie uchodźców na terenie 
Milanówka. Z treści uzyskanych odpowie-
dzi, których kopie zamieściłam na stronie 
internetowej Miasta wynika, że obecnie 
żaden z tych podmiotów nie planuje osie-
dlenia uchodźców w naszym Mieście. Nie 
mogę jednak odpowiadać, w szczególności 
w kontekście odpowiedzi udzielonej przez 
Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, za ewen-
tualne zmiany zamiarów tych podmiotów.

Pragnę dodać, że PKPS w swoim piśmie 
stwierdził, że „profil działalności pomo-
cowej w naszym obiekcie w Milanów-
ku został przedstawiony Pani Burmistrz 
w obecności Pana Jastrzębskiego. Przed-
stawiliśmy go także Szanownej Pani Prze-

wodniczącej oraz innym członkom władz 
samorządowych Milanówka i nie uległ 
zmianie”. Profil ten, zgodnie z przekazany-
mi mi informacjami, obejmuje utworzenie 
w Domu Kolejarza Domu Pomocy Społecz-
nej, a nie ośrodka dla uchodźców.

Na zakończenie chciałabym podkreślić, 
że powyższe informacje pochodzą z ofi-
cjalnej korespondencji z powyższymi pod-
miotami. Wobec możliwości w przyszłości 
zmiany tych stanowisk będę monitorowa-
ła ich działania w tym zakresie i w przypad-
ku pozyskania odmiennych informacji niż 
wynikające z otrzymanej korespondencji, 
poinformuję o tym Państwa.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

burmistrz informuje

 

Informacja
Informujemy, że od 01.01.2016 
roku następuje zmiana numeru ra-
chunku bankowego, na który miesz-
kańcy wpłacają podatki, opłaty 
i inne należności dla Urzędu Miasta 
Milanówka.

Nowy rachunek prowadzony bę-
dzie w PKO BP o numerze 
95 1020 1026 0000 1002 0263 4905.
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Podsumowanie  
pierwszego roku

Szanowni Mieszkańcy,
Pragnę podzielić się informacją, że 9 grudnia 
2015 roku minął pierwszy rok  od chwili, gdy 
dzięki Państwa wyborowi pełnię zaszczyt-
ną funkcję Burmistrza Miasta Milanówka. 
Jak się już sama przekonałam jest to trudna 
i bardzo odpowiedzialna rola, ale jednocze-
śnie dająca mi wiele satysfakcji. Bardzo Pań-
stwu dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem 
i za podjęcie ze mną współpracy. Był to ciężki 
rok, który poświęciłam na zdobywanie nowej 
wiedzy i nowych doświadczeń. Zarządzam 
kadrą, która przyzwyczaiła się do innej formy 
współpracy niż ta, którą ja zaproponowałam.  
Myślę, że był to czas który w przyszłości za-
owocuje solidną współpracą. 

Zależy mi, aby Burmistrz nie był tylko re-
prezentantem Mieszkańców, ale także ich 
partnerem – gotowy do rozmów i współpra-
cy, dostępny i otwarty na zmiany i konstruk-
tywną krytykę. Dzisiaj już wiem, że aby nasze 
Miasto się rozwijało, potrzebna jest współ-
praca burmistrza z Radą Miasta i Mieszkań-
cami, która już się narodziła i mam nadzieję, 
że będzie nadal kontynuowana. 

Swoją pracę rozpoczęłam od przeprowa-
dzenia audytów, które miały pokazać w jaki 
sposób były do tej pory realizowane zadania 
w Urzędzie i co trzeba poprawić. 

Pierwszy audyt dotyczył inwestycji drogo-
wych. Okazało się, że wiele z nich było wyko-
nanych bez niezbędnej dokumentacji, jak np. 
ul. Makowa i Sosnowa.

Aby uzyskać niezależną informację doty-
czącą kadry jaką dysponuję i z kim będę re-
alizować dalsze działania, zleciłam wykona-
nie audytu kadrowego. Nie weryfikowałam 
wiedzy merytorycznej pracowników, sku-
piłam się na umiejętności pracy w zespole, 
której jak się okazało brakowało do tej pory. 
W sprawnym i prawidłowym funkcjonowa-
niu Urzędu Miasta bardzo ważny jest bo-
wiem płynny przepływ informacji. Niezbędne 
były zmiany, które nadal są wdrażane. Od-
młodzona kadra kierownicza i uczestnictwo 

przedstawicieli organizacji pozarządowych 
w konkursach na stanowiska kierownicze, to 
tylko przykłady. Co tydzień odbywają się spo-
tkania i narady z kierownikami, wprowadzi-
łam kwartalny system nagród, który jest dla 
każdego przejrzysty. Nagrody nie są wysokie, 
ale nawet symboliczne docenienie pracowni-
ków motywuje i mobilizuje do dalszej pracy. 

Kolejny audyt dotyczył bezpieczeństwa 
informacji. W poprzednich latach zainwesto-
wano w nowoczesny sprzęt komputerowy, 
który wymaga zachowania wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa, a więc wdrożenia odpo-
wiednich procedur.

Szczegółowo przeprowadzone audyty po-
zwoliły wykryć wiele problemów i nieścisłości.

Kolejną sprawą do rozwiązania były ocze-
kiwania mieszkańców na zwrot należności za 
wybudowanie na koszt własny wodociągów 
i kanalizacji w określonych ulicach. Doku-
menty jakie mi przedstawiono, na podstawie 
których gmina miała dokonać zwrotu na-
leżności mieszkańcom, okazały się zwykłym 
porozumieniem, bez określonych procedur 
i kwot. Osoby, które teraz zdecydują się na 
budowę kanalizacji czy wodociągu za naszą 
zgodą, otrzymają pełną, jasną dla obu stron 
dokumentację określającą procedury realiza-
cji inwestycji. 

Podczas przygotowania projektu budżetu 
na 2016 rok, wykorzystałam zdobyte do-
świadczenie i skonstruowałam go tak, aby 
był czytelny i jasny nie tylko dla mnie, ale 
także dla pracowników Referatów i Jedno-
stek Organizacyjnych Gminy. Nowy budżet 
zaplanowany na 2016 rok ogranicza bieżące 
wydatki do minimum, a zaplanowane środki 
inwestycyjne dotyczą przede wszystkim bu-
dowy dróg, kanalizacji i wodociągów, zgod-
nie z wnioskami mieszkańców i aby wykonać 
jak najwięcej inwestycji, zaplanowałam wzię-
cie w kolejnych latach obligacji.

Priorytetową sprawą są lokale komunalne 
i socjalne, których brakuje w Mieście. Powo-
łałam komisję mieszkaniową, w skład której 

wchodzi kilka osób, z różnych niezależnych 
środowisk. Komisja regularnie obraduje i we-
ryfikuje wnioski osób, które są zainteresowa-
ne otrzymaniem przydziału.

Tak się też złożyło, że na zakończenie 
pierwszego roku mojego urzędowania został 
zakończony projekt turystyczny, którego ele-
mentem było stworzenie parku w miejscu 
dawnego „Amfiteatru”, a którego oddanie 
przypadło na dzień 30 listopada. Oficjalne 
otwarcie odbyło się 6 grudnia br. 

Współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi jest oparta nie tylko na konsultacjach 
społecznych, ale także na monitorowaniu 
potrzeb, jako głos społeczeństwa i współ-
pracy z samorządem przy wyborze pracow-
ników. Niedługo rozpoczniemy konsultacje 
dotyczące zagospodarowania przestrzeni 
publicznej, projektów ulic, które są wizytów-
ką miasta-ogrodu. 

Na wygląd Milanówka wpłynie trwający 
remont kolei. PKP rozpoczęło od remontu 
torów, zamontowano ekrany dźwiękochłon-
ne – w Milanówku najładniejsze na całej 
trasie Warszawa-Żyrardów – są obsadzane 
zielenią. Dzięki budowie ekranów zyskaliśmy 
dodatkową przestrzeń po obu stronach to-
rów. Planuję podjąć rozmowy z PKP, w spra-
wie przejęcia tej przestrzeni i przeznaczenia 
jej na teren rekreacyjny. Plany remontów 
PKP sięgają jeszcze dalej: przebudowa pero-
nu i przejścia podziemnego oraz odwodnie-
nie ulicy Warszawskiej. Po tych remontach 
będę mogła rozpocząć działania na rzecz 
stworzenia nowej przestrzeni publicznej 
w tym rejonie.

W 2016 r. planuję szereg konsultacji i spo-
tkań z mieszkańcami w celu przygotowania 
aktualizacji Studium Uwarunkowań i Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta, i roz-
wiązania alternatywnego dla królujących 
wszędzie banerów. Aktualizacja Studium po-
zwoli nam wprowadzić plany zagospodaro-
wania przestrzennego na cały teren miasta.

Na 2016 rok zarezerwowałam 300 000 zł 
na budżet obywatelski. Na początku roku 
przygotuję regulamin i zasady oraz tematy na 
jakie będzie można zgłaszać swoje pomysły.

Od kilku lat pod znakiem zapytania są losy 
willi Walerii i zespołu willowo-parkowego 
Turczynek, należących do Miasta. Miesz-
kańcy i organizacje pozarządowe chcą przy-
wrócić Walerię Miastu, aby stworzyć tam 
miejsce na siedzibę dla NGO i wydarzeń kul-
turalnych. Jeżeli chodzi o Turczynek, który  

burmistrz informujeburmistrz informuje
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został wystawiony w zeszłym roku na sprze-
daż i nie znalazł nabywcy, chciałabym aby 
odżył przy wykorzystaniu Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego. To wyjątkowe miejsce 
cieszy się dużym zainteresowaniem. Podjęte 
do tej pory rozmowy dają nadzieję na ko-
rzystne jego zagospodarowanie. Coraz bar-
dziej przekonuję się, że ten zabytek powinien 
zostać własnością miasta.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, pod-
jętej współpracy i Państwa działaniom na 
rzecz miasta udało się w tym roku wspól-
nie zorganizować kilka wydarzeń miejskich,  
integrujących i skupiających milanowską 
społeczność.

Okazało się, że wielki potencjał leży w na-
szej współpracy. Dzień Kobiet był wyda-

rzeniem, które odbiło się szerokim echem 
w Milanówku i okolicy. Bardzo dużo kobiet 
skorzystało z organizowanych w tym czasie 
warsztatów. Potem był Dzień Dziecka, któ-
ry zrealizowałam wspólnie z mieszkańcami 
i organizacjami pozarządowymi, a na zakoń-
czenie wakacji  atrakcją był Dzień Sportu na 
stadionie miejskim. We wrześniu odbyło się 
dwudniowe Święto Miasta przeniesione do 
centrum. To wydarzenie okazało się strza-
łem w dziesiątkę. W organizację włączyły 
się szkoły, przedszkola, przedsiębiorcy, orga-
nizacje pozarządowe i wielu mieszkańców. 
Przed nami w tym roku jeszcze jedno duże 
wydarzenie: Wigilia Miejska „Świąteczna 
Warszawska”, której celem jest, w tym szcze-
gólnym okresie świątecznym, zebrać się przy 

długim wigilijnym stole i obdarzyć zwykłą 
ludzką życzliwością. 

W tym roku pojawił się jeszcze jeden pro-
blem jakim jest budynek Teatru Letniego 
– siedziba MCK-u, który został zamknięty 
przez nadzór budowlany, ze względu na  zły 
stan techniczny. Przeprowadzone badania 
przez ekspertów dowodzą, że jest koniecz-
ność jego odbudowy. Na przyszły rok zabez-
pieczono środki na przygotowanie projektu 
odbudowy budynku, a kolejnym krokiem 
będzie  budowa.

Przed nami trzy lata ciężkiej pracy. Przy-
gotowałam budżet  na 2016 r. i wieloletnią 
prognozę finansową, w której uwzględniłam 
takie inwestycje jak: drogi, kanalizacja oraz 
odwodnienie, wodociągi, uzupełnienie, bu-
dowa i modernizacja oświetlenia. 

Serdecznie dziękuję za ten rok owocnej 
współpracy. Jestem pełna nadziei i wierzę, 
że uda nam się wspólnie z Państwem doko-
nać wiele dobrego dla nas samych i dla Mila-
nówka. Nie pozostaję też obojętna na słowa 
krytyki, które pozwalają mi ponownie prze-
analizować moje działania i poprawiać błędy. 

Ponadto zależy mi, aby duże wydarzenia, 
które w tym roku odbyły się w naszym mie-
ście za sprawą mieszkańców, miały swoją 
kontynuację.

Mam nadzieję, że co roku włączy się w ich 
organizację coraz więcej osób. Współpraca 
wpłynie na wzmocnienie więzi społecznych, 
dzięki czemu wspólnie stworzymy silne Mia-
sto, takie którego mieszkańcy angażują się 
w życie codzienne i ściśle ze sobą i z samo-
rządem współpracują.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Budżet Obywatelski

mieszkańcy miasta zgłaszają swoje pro-
pozycje, a następnie w powszechnym głoso-
waniu dokonują wyboru wśród zgłoszonych 
pomysłów. Pieniądze można przeznaczyć 
na zadania, które leżą w kompetencji gmi-
ny i mogą dotyczyć budowy dróg, polityki 
społecznej, edukacji, ochrony środowiska, 
kultury, sportu czy bezpieczeństwa. Budżet 
obywatelski jaki wyznaczyłam z budżetu 
Milanówka na 2016 rok to kwota w wyso-
kości 300 000 zł. Kwotę tą można przezna-
czyć na jedno duże zadanie lub rozdzielić 
na kilka mniejszych. Niezależnie czy będzie 
to zadanie dotyczące jednego regionu, czy 
też całego miasta musi zostać zrealizowane 
w ciągu jednego roku. W  ramach zeszło-
rocznej edycji budżetu obywatelskiego zre-

alizowaliśmy plac zabaw przy Zespole Szkół 
Gminnych nr 1 oraz uzupełniliśmy siłownię 
plenerową przy boisku Orlik o dwa nowe 
sprzęty. Na początku 2016 roku  zostanie 
opracowany regulamin, zasady i procedury, 
na podstawie których będzie można zgła-
szać swoje propozycje. Budżet obywatel-
ski to jedna z możliwości, aby mieszkańcy 
mogli decydować o ważnych inwestycjach 
w mieście, dlatego już teraz zachęcam do 
wspólnych rozmów i określenia prioryte-
towych potrzeb mieszkańców Milanówka, 
aby w przyszłym roku przystąpić do realiza-
cji tego pomysłu.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, jest to 
wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu 
decydują sami mieszkańcy miasta. 

burmistrz informuje

 100 lat!
2 grudnia br. Siostra ze Zgromadzenia 

Zakonnego Sług Jezusa przy Parafii Mat-
ki Bożej Bolesnej skończyła 100 lat. Z tej 
okazji Burmistrz Miasta Milanówka Wie-
sława Kwiatkowska wraz z Radnym Wal-
demarem Parolem odwiedzili Jubilatkę 
składając jej w tym wyjątkowym dniu naj-
lepsze życzenia kolejnych wielu pięknych 
lat przeżytych w zdrowiu i radości.
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Umowa Społeczna
– porozumienie

Punkty Porozumienia:
1. Przeprowadzenie audytu oraz kontroli 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Naj-
wyższą Izbę Kontroli w Gminie Milanówek 
w celu stwierdzenia „stanu na dzień otwar-
cia” i opublikowanie wyników w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

2. Wystąpienie do Wojewody o niezatwier-
dzanie uchwały dotyczącej „MPZP Śródmie-
ście”: cofnięcie tego planu do dalszego pro-
cedowania.

3. Przystąpienie do zmiany  MPZP „Turczy-
nek – A” i procedowanie go jako jednolitego 
MPZP dla całego obszaru Turczynka wpisa-
nego w rejestr zabytków, czyli „Turczynek A” 
i „Turczynek B” łącznie.

4. Niedopuszczenie do powstania wielko-
powierzchniowego sklepu na terenie miasta 
jak i w miejscu po fabryce „Mifam”.

5. Przystąpienie do wykonania dla całego 
obszaru miasta MZPZ, gwarantującego za-
chowanie jego charakteru Miasta-Ogrodu, 
jego zabytków, wartości kulturowych i przy-
rodniczych.

6. Przeprowadzanie wiążących konsultacji 
z mieszkańcami przy podejmowaniu kluczo-
wych dla miasta i mieszkańców decyzji.

7. Stworzenie „Centrum aktywizacji oby-
watelskiej i młodzieżowej” z siedzibą w cen-
trum miasta, którego program powstanie we 
współpracy z lokalnymi organizacjami poza-
rządowymi.

8. Zagospodarowanie „Turczynka” i „Wa-
lerii” tak, aby służyły mieszkańcom-projekty 
zagospodarowania oddolne /społeczne/ kon-
kursowe, a nie narzucone odgórnie. Wnie-
sienie do Rady Miasta wniosku o wycofanie 
uchwały w sprawie sprzedaży Zespołu Willo-
wo-Parkowego „Turczynek”.

9. Znalezienie w Milanówku miejsca dla 
wyeksponowania kolekcji dzieł Jana Szczep-
kowskiego.

10. Utworzenie żłobka publicznego.
11. Zorganizowanie ogniska muzycznego 

i plastycznego dla młodzieży.
12. Reaktywacja Młodzieżowej Rady Mia-

sta i powołanie społecznego rzecznika mło-
dzieży, którego wybierze sama młodzież.

13. Wyłanianie kandydatów na sekretarza 
miasta i stanowiska kierownicze w konkur-
sach. Komisje konkursowe będą powoływane 

Zarządzeniem Burmistrza. W komisjach kon-
kursowych mogą uczestniczyć przedstawicie-
le milanowskich organizacji pozarządowych 
z prawem do jednego głosu łącznie.

14. Każdorazowe konsultowanie z mila-
nowskimi organizacjami pozarządowymi wa-
runków przetargów oraz konkursów na sta-
nowiska wiceburmistrza, sekretarza miasta 
i stanowiska kierownicze.

15. Budżet Miasta z nowelizacjami będzie 
przedstawiony w BIP w sposób przejrzysty 
i czytelny.

16. Opublikowanie rejestru umów, rejestru 
faktur, dotacji w tym dotacji do przedszkoli 
i szkół prywatnych, wykazu protokołów od-
bioru prac przy inwestycjach miejskich, jak 
i sprawozdań rocznych spółek, w których 
Miasto jest udziałowcem oraz wszystkich in-
nych informacji, których prawo nie zabrania.

17. Zaproponowanie przyszłej Radzie Mia-
sta zmiany sposobu prowadzenia posiedzeń 
Komisji RM i Sesji- zagwarantowanie możli-
wości wypowiedzi mieszkańców w trakcie se-
sji, a co za tym idzie zmiana regulaminu RM 
w tym wykreślenie możliwości interwencji 
Straży Miejskiej w stosunku do mieszkańców 
na Sesjach RM.

18. Wprowadzenie oszczędności w wy-
datkach bieżących budżetu Miasta oraz nie 
zwiększanie w kolejnych latach zadłużenia 
miasta i dążenie do jak najszybszej spłaty kre-
dytów już zaciągniętych.

W odpowiedzi na punkty Porozumie-
nia przedstawiam podjęte przeze mnie 
działania:

ad 1. W 2015 r. zleciłam przeprowadzenie 
następujących audytów:

1. audyt kadrowy,
2.  audyt w zakresie gospodarki nierucho-

mościami i planowania przestrzennego,
3.  audyt w zakresie bezpieczeństwa  

informacji.
Informacje o wynikach zamieściłam na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 
Wystąpiłam również do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z wnioskiem 
o przeprowadzenie kompleksowej kontroli 
gospodarki finansowej Miasta. W odpowie-
dzi RIO wyjaśniła, że planowa kontrola zapla-
nowana jest na 2015 r. i nie ma możliwości jej 
przyspieszenia. Obecnie kontrola ta jest już 

prowadzona w UM i zostanie zakończona do 
31.12.2015 roku.

ad. 2., 3., 5. Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego jest niezwykle 
istotnym aktem prawnym ustalającym prze-
znaczenia terenów objętych planem oraz 
określającym sposoby ich zagospodarowania 
i zabudowy. Obecnie na terenie Milanówka 
obowiązują 24 miejscowe plany, nie obejmu-
jące terenu całego Miasta. Aby uporządko-
wać problematykę zagospodarowania Mila-
nówka i określić spójne kierunki i zasady tego 
zagospodarowania podjęłam niezbędne w tej 
sytuacji działania, które w pierwszej kolejno-
ści zobowiązują mnie do ustalenia polityki 
przestrzennej Miasta, w tym lokalne zasady 
zagospodarowania przestrzennego. Narzę-
dziem dla ich ustalenia jest Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Jeśli zagospodarowanie 
Milanówka ma być dokonywane w sposób 
zrównoważony i harmonijny, opracowywanie 
i uchwalanie miejscowych planów musi być 
zgodne z ustaleniami aktualnego Studium, 
a więc zachodzi potrzeba opracowania no-
wego Studium. Poprzednie uchwalone zosta-
ło   10 marca 1998 r. uchwałą Nr 195/LV/98 
i zawiera wiele zapisów uniemożliwiających 
przygotowanie MPZP.

W dniu 28 maja 2015 r. ogłosiłam przetarg 
na opracowanie Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Milanówka, zaś 9 lipca br. wyłoniony 
został wykonawca tego opracowania. Obec-
nie trwają prace wstępne, przygotowywane 
są również szerokie konsultacje z mieszkań-
cami i po opracowaniu Studium możliwe 
już będzie rozpoczęcie prac planistycznych. 
Jednocześnie należy podkreślić, że  rozwią-
załam umowy z wykonawcą 2 MPZP Polesie 
1  i Polesie 2, właśnie w celu uniknięcia przy-
jęcia planów, które od początku nie wpisują 
się w założenia opracowywanego Studium. 
Wykonawca otrzymał wynagrodzenie ade-
kwatne do wykonanej pracy.

ad. 4. Tereny po byłej fabryce MIFAM S.A. 
znajdują się obecnie pod zarządem Syndyka 
masy upadłościowej, gdyż spółka ta ogłosiła 
upadłość. Firma Podamat Sp. z o.o. (spółka 
z grupy kapitałowej OBI) jako jedyna złożyła 
ofertę w IV przetargu przeprowadzonym we 
wrześniu br. na sprzedaż nieruchomości na-

Rok temu podpisałam Porozumienie, w którym wspólnie z komitetami wyborczymi i startującymi wów-
czas kandydatami do Rady  Miasta, wyznaczyliśmy priorytetowe zadania, jakie zobowiązałam się zreali-
zować w ciągu 4 lat kadencji na stanowisku Burmistrza Miasta Milanówka. Wówczas zobowiązałam się 
do dnia 30 listopada 2015 roku zrealizować 4 punkty Porozumienia (zaznaczone kolorem zielonym), albo 
poddać się Państwa ocenie. Po roku piastowania stanowiska Burmistrza Miasta Milanówka zostałam 
poproszona, aby jednak odnieść się  do wszystkich 18 punktów Porozumienia. Poniżej przedstawiam 
podjęte przeze mnie do tej pory działania, odnosząc się do każdego z punktów.
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leżących do Mifam S.A. w upadłości likwida-
cyjnej. Oferta została przyjęta przez Syndyka 
i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza. Do 
przejęcia na własność gruntów przez firmę 
Podamat Sp. z o.o. pozostało jedynie podpi-
sanie Aktu Notarialnego nabycia powyższej 
nieruchomości. 

W aktualnym stanie prawnym MPZP 
sporządza się dla lokalizacji obiektów han-
dlowych powyżej 2000 m2, tj. dla obiek-
tów handlowych wielkopowierzchniowych. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta 
MPZP, a powstanie nowego planu możliwe 
będzie dopiero po przygotowaniu Studium. 
Mogę państwa zapewnić, że nie będę opto-
wała za umożliwieniem powstania na tym te-
renie sklepu wielkopowierzchniowego. Zde-
cydowanie podstawową  przyczyną zajęcia 
takiego stanowiska jest już bardzo  trudna sy-
tuacja komunikacyjna na ul. Królewskiej i No-
wowiejskiej, powstała w wyniku  zbudowania 
funkcjonujących tam sklepów. Zachęcam 
jednocześnie do udziału w konsultacjach nad 
Studium, co zwiększy wpływ mieszkańców 
naszego miasta na planowanie przestrzenne.

ad. 6. W tym roku podjętych zostało już 
wiele działań konsultacyjnych. W 2016 roku 
zostaną rozpoczęte działania kluczowe dla 
Milanówka w tym aktualizacja Strategii Roz-
woju Miasta do 2020 roku, programu rewi-
talizacji oraz Studium uwarunkowań i zago-
spodarowania przestrzennego miasta, przy 
których stworzeniu udział mieszkańców bę-
dzie niezbędny.

ad. 7., 8., 9. Zarówno Turczynek, jak i Wa-
leria stanowią dla Milanówka nie tylko dobro, 
ale również problem. Zabytkowy charakter 
tych obiektów, ich stan techniczny i uwarun-
kowania prawne powodują, że ponowne ich 
użytkowanie jest działaniem długofalowym 
i kosztownym. Dlatego też, biorąc odpowie-
dzialność za swoje słowa, nie deklarowałam 
rozwiązania tych kwestii w ciągu roku, lecz 
rozpoczęcie działań w tym zakresie.

Nieustannie podejmuję działania, które 
zmierzają do przywrócenia tym obiektom ich 
dawnej świetności i możliwości użytkowania 
ich przez mieszkańców. Nie kontynuuję jed-
nak kierunku działania poprzedniego Burmi-
strza, zmierzających do sprzedaży Turczynka. 
Podjęłam  działania promujące to miejsce 
na szerszą skalę w celu podniesienia świa-
domości istnienia tego pięknego miejsca na 
mapie Polski. Powstał materiał w telewizji re-
gionalnej TVP3, dwukrotnie zorganizowałam 
na Turczynku ogólnodostępne widowisko 
artystyczne w wykonaniu lokalnej grupy TArt. 
Zaprosiłam także na Turczynek producentów 
filmowych i fotografów, którzy podjęli lub 
chcą podjąć działania promujące to miejsce. 
Natomiast w zakresie Walerii prowadzę roz-
mowy z organizacjami działającymi na rzecz 
kultury w Milanówku, które planują założenie 
federacji organizacji pozarządowych i wspól-
nie z Miastem chcą przywrócić temu obiek-
towi dawną świetność. W Willi Waleria przy-
mierzam się do stworzenia miejsca spotkań 
i działań na rzecz szerzenia działań kultural-
nych w naszym mieście. Jest to miejsce, które 
mogło by spełniać wymogi „Centrum aktywi-
zacji obywatelskiej i młodzieżowej”. Staram 
się również zainteresować władze samorzą-

dowe Województwa Mazowieckiego wspar-
ciem Miasta w rewitalizacji obu terenów.

ad. 10. Kwestia żłobka publicznego jest na-
dal otwarta. Na chwilę obecną nie został on 
utworzony, ale aby wyjść młodym rodzicom 
na przeciw, Miasto dofinansowuje  żłobki 
prywatne. Dzięki temu staną się one bardziej 
przystępne cenowo.

ad.11. W związku z wyłączeniem z użytko-
wania budynku MCK,  dotychczasowe zajęcia 
organizowane w MCK, zostały rozmieszczone 
w różnych placówkach. Pomimo tego utrud-
nienia nie powstrzymało mnie to w zorgani-
zowaniu ogniska muzycznego. W sierpniu br. 
ogłoszony został nabór do Orkiestry Miej-
skiej, która podjęła już wspólne próby i mam 
nadzieję, że już niedługo będziemy mogli 
usłyszeć ich pierwsze dźwięki. Aby naprawić 
dotychczasowe zaniedbania wniosłam do 
rady miasta, w projekcie budżetu na 2016 r., 
Wniosek o zabezpieczenie środków na pro-
jekt budynku Teatru Letniego oraz jego bu-
dowę. Wówczas możliwe będzie rozszerzenie 
działań muzycznych i plastycznych dla mło-
dzieży.   

ad. 12. Przekazałam do  opiniowania Rady 
Miasta, projekt uchwały w sprawie utworze-
nia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz 
nadania jej statutu. W naszym mieście grupa 
seniorów działa bardzo aktywnie dlatego liczę 
na to, że powstanie także Młodzieżowa Rada. 
Jestem otwarta i czekam na podjęcie także 
inicjatywy ze strony młodzieży, ponieważ wła-
śnie oni są przyszłością naszego Miasta.

ad. 13., 14. Od początku roku przy prze-
prowadzaniu rekrutacji na kluczowe stanowi-
ska w Urzędzie Miasta Milanówka, ogłaszane 
są konkursy  dostępne na stronie bip.milano-
wek.pl. Komisje konkursowe powoływane są 
w drodze Zarządzenia Burmistrza, a w skład 
komisji mogą wchodzić także przedstawicie-
le organizacji pozarządowych. Model ten jest 
nadal utrzymywany, jedynym wyjątkiem było 
awansowanie dotychczasowej osoby pełnią-
cej obowiązki kierownika referatu Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzen-
nego na kierownika tego referatu. Moja de-
cyzja została podjęta ze względu na spraw-
dzenie się tej osoby i jej duże zaangażowanie 
w powierzone zadania i jednocześnie kluczo-
we znaczenie tego referatu dla mojej pracy.

ad. 15. Obecnie na stronie bip.milanowek.
pl aktualizowany jest Budżet Miasta Milanów-
ka. Od Nowego Roku chciałabym wprowadzić 
wersję graficzną, która będzie bardziej czytel-
na i przejrzysta dla każdego Mieszkańca.

ad. 16. Prowadzenie Biuletynu Informacji 
Publicznej jest dla mnie nie tylko wypełnie-
niem obowiązku ustawowego, lecz przede 
wszystkim stanowi istotną formę komunika-
cji z mieszkańcami. Biuletyn Informacji Pu-
blicznej jest  prowadzony w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami i są tam publi-
kowane wszystkie informacje istotne dla Mia-
sta i jego mieszkańców. Dokładam wszelkich 
starań, aby jak najszerszy katalog informacji 
był umieszczany w BIP i aby był on na bieżąco 
aktualizowany. Przykładem takiego działa-
nia jest regularna comiesięczna aktualizacja 
rejestru umów  zawieranych przeze mnie. 

Dodatkowo wprowadziłam także publikację 
w BIP Rejestru Zamówień Publicznych, który 
jest aktualizowany co tydzień. W przypadku 
pojawienia się wśród mieszkańców potrzeb 
informacyjnych, których nie ma na stronie, 
Urząd Miasta jest gotowy do ich przygoto-
wania, a następnie opublikowania informacji  
na stronie lub bezpośrednio do wglądu za-
interesowanego. Pomimo usprawnień jakie 
wprowadziłąm, jest jeszcze kilka płaszczyzn 
do poprawy, nad którymi cały czas pracuję. 
Jako Burmistrz jestem zawsze otwarta na me-
rytoryczne argumenty w zakresie działania 
Urzędu Miasta i komunikacji z mieszkańcami 
Milanówka.

ad. 17. Do Rady Miasta został złożony 
wniosek o zmianę  czasu i możliwości wypo-
wiedzenia się mieszkańców w trakcie sesji 
RM, pod którym podpisało się 200 miesz-
kańców, w tym także i ja. Wówczas został on 
odrzucony.  Do tej kwestii wkrótce wrócę, po-
nieważ Radni sami wyszli z inicjatywą zmia-
ny Regulaminu. Ja w swoim zakresie wniosę 
o wykreślenie możliwości interwencji Straży 
Miejskiej w stosunku do mieszkańców, a tak-
że w kwestii możliwości wypowiadania się 
mieszkańców w trakcie sesji Rady Miasta.

ad. 18. Chcąc wprowadzić planowane in-
westycje w mieście porządkuję budżet, w taki 
sposób aby kontrolować wydatki bieżące.  
W mijającym roku  zadłużenie Miasta zostanie 
spłacone w wysokości ponad 5 mln (więcej 
niż zaplanowano pierwotnie). W przyszłym 
roku, na spłatę zadłużenia, zaplanowana zo-
stała podobna kwota. W porównaniu z ubie-
głym rokiem zadłużenie uległo zmniejszeniu 
i do tego będę wciąż dążyć w kolejnych la-
tach. Planowana emisja obligacji umożliwia 
realizację większej ilości inwestycji, a ich 
wysokość umożliwi stałe obniżanie poziomu 
zadłużenia miasta.

Jednocześnie chciałabym także potwier-
dzić moją deklarację dotyczącą mojego wy-
nagrodzenia, które wciąż niezmiennie wynosi 
80% maksymalnego wynagrodzenia Burmi-
strza Miasta.

Reasumując pragnę podkreślić,  że w ciągu 
roku, pomimo wielu różnych trudności, ko-
nieczności reorganizacji Urzędu i wprowadza-
nia zasad solidnej pracy we wszystkich jed-
nostkach organizacyjnych gminy oraz szeregu 
podjętych działań wynikających z bieżących 
potrzeb  Mieszkańców  zrealizowanie czte-
rech powyższych punktów umowy zostało 
w znaczącej większości wykonane. Pozostałe 
14 punktów, które zobowiązałam się wypeł-
nić w ciągu czterech lat również zostały już 
podjęte do realizacji. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że moje działania, w tym także re-
alizacja złożonych postulatów, to praca ciągła, 
która nie kończy się w określonym punkcie, 
lecz wymaga stałego działania. Kontynuuję 
zatem podjęte działania wdrożenia w życie 
złożonych deklaracji, nie postrzegając ich jed-
nak jako celów do osiągnięcia, lecz jako na-
rzędzi, które służą do zapewnienia mieszkań-
com Milanówka jak najlepszych warunków 
do życia w naszym Mieście.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

burmistrz informuje
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Początek końca Banerówka!
W wakacyjnym biuletynie pisaliśmy o bane-
rach i dużych tablicach reklamowych, które 
zalewają i szpecą krajobraz naszego Miasta-
-Ogrodu. Zastanawialiśmy się czym zastąpić 
nieestetyczną i nieefektywną reklamę, pod-
powiadaliśmy różne rozwiązania, podaliśmy 
przykład tych, które są stosowane w naszym 
partnerskim mieście Welzheim. Pierwszą fir-
mą jaka zdecydowała się odpowiedzieć na 
nasz apel i przestać szpecić miasto banerami 

jest szkoła językowa Language Station. „Po 
przeczytaniu artykuły w Biuletynie Milanów-
ka, zaczeliśmy w szkole myśleć o tym, aby po-
zdejmować wszystkie banery i przyczynić się 
do tego, aby Milanówek był jeszcze piękniej-
szym miastem" mówi właściciel szkoły Łukasz 
Kociszewski. „Wsłuchaliśmy się w głos i apel 
mieszkańców miasta, jesteśmy jego częścią, 
bierzemy aktywny udział w jego życiu, współ-
tworzymy różne wydarzenia i najzwyczajniej 

w świecie chcemy dbać o nasze miasto aby 
żyło się nam w nim wszystkim jak najlepiej". 
Mamy nadzieję, że za przykładem Pana Łuka-
sza i Language Station pójdą inni milanowscy 
przedsiębiorcy i może uda nam się ogłosić 
Milanówek miastem wolnym od banerów. 

Zespół ds. Komunikacji Społecznej 
Daria Gągała

europejski Parlament Seniorów, w którym 
udział wzięli przedstawiciele organizacji 

seniorskich ze wszystkich państw członkow-
skich Unii Europejskiej, odbył się w dniach 
24-25 listopada 1993 roku w Luksemburgu. 

W Polsce zwołanie inauguracyjnego Oby-
watelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) jest 
inicjatywą najbardziej reprezentatywnych 
środowisk seniorskich. Należą do nich: Uni-
wersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gmin-
ne rady seniorów.

Powołanie Obywatelskiego Parlamen-
tu Seniorów (OPS) zostało uznane za jedno 

z najważniejszych wydarzeń 40-lecia ruchu 
UTW. OPS ma charakter pionierski. Jego ce-
lem jest jak najszersze przedstawicielstwo 
i rzecznictwo interesów polskich seniorów, 
inspiracja i partnerski dialog z najwyższy-
mi władzami o sprawach osób starszych. Na 
I sesji zostało wybrane Prezydium OPS: Prze-
wodniczącą Krystynę Lewkowicz oraz Wice-
przewodniczących Wiesławę Borczyk, Janu-
sza Czyża, Ewę Kozdroń, Elżbietę Ostrowską, 
Janusza Szymborskiego. Ukonstytuowały się 
Komisje problemowe: Komisja ds. organiza-
cyjno-prawnych, Komisja ds. promocji i kon-
taktów z otoczeniem, Komisja ds. strategii 

i finansów. Została przyjęta deklaracja pod-
sumowująca obrady OPS.

Miło nam poinformować milanowian, że 
nasze miasto w I Ogólnopolskim Parlamen-
cie Seniorów reprezentuje dwoje delegatów: 
Maria Dominika Inkielman – prezes MU3W 
i Michał Inkielman – członek rady programo-
wej MU3W.

Więcej informacji w „Gazetce MU3W”,  
nr 43 (także na stronie www.mu3w.pl).

Maria Dominika Inkielman,  
Michał Inkielman

I inauguracyjna sesja  
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie odbył się inauguracyjny Obywatelski 
Parlament Seniorów (OPS)
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Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 81/XIII/15 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2015 – 2021, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 12-za, 2-wstrzymujące, 
1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 82/XIII/15 w sprawie zmian 
budżetu miasta Milanówka na 2015 rok, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 2-wstrzymu-
jące, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 83/XIII/15 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści na 2016 rok, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 14-za, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 84/XIII/15 w sprawie dopuszcze-
nia zapłaty podatków kartą płatniczą, którą rad-
ni przyjęli w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 85/XIII/15 w sprawie ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu bu-
dżetowego, którą radni przyjęli w głosowaniu 11-
za, 1-przeciw, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 86/XIII/15 w sprawie groma-
dzenia na wydzielonym rachunku dochodów 
przez samorządowe jednostki budżetowe 
prowadzące działalność określoną w ustawie 
o systemie oświaty, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 14-za, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 87/XIII/15 w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku w gminie 
Milanówek, którą radni przyjęli w głosowaniu 
10-za, 5-wstrzymujących;

 Uchwała Nr 88/XIII/15 w sprawie określe-
nia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia 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 tryb 
i sposób zgłaszania przez właścicieli nierucho-
mości przypadków niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę odbierającego od-
pady komunalne od właścicieli nieruchomości 
lub przez prowadzącego punkt  selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 9-za, 6-wstrzymujących;

 Uchwała Nr 89/XIII/15 w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
gruntowej na części nieruchomości położo-
nej w Milanówku przy ul. Konopnickiej, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 9-za, 4-przeciw, 
2-wstrzymujące;

 Uchwała Nr 90/XIII/15 w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
gruntowej na części nieruchomości położonej 

w Milanówku przy ul. Piłsudskiego, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 14-za, 1-wstrzymujący;

 Uchwała Nr 91/XIII/15 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości położonej w 
Milanówku u zbiegu ulic Piłsudskiego i War-
szawskiej, którą radni przyjęli w głosowaniu 
7-za, 3-przeciw, 5-wstrzymujących;

 Uchwała Nr 92/XIII/15 w sprawie nadania 
nazwy ulicy (Tęczowa), którą radni przyjęli 
w głosowaniu 15-za, jednogłośnie;

 Uchwała Nr 93/XIII/15 w sprawie uchwale-
nia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mi-
lanówku, którą radni przyjęli w głosowaniu  
14-za, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 94/XIII/15 w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku 
Mazowieckim na kadencję w latach 2016-
2019, którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 
1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 95/XIII/15 w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie  
na kadencję w latach 2016-2019, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący.

Na Sesji radni złożyli następujące 
interpelacje i wnioski:
radna Elżbieta Kubek złożyła interpelację 
w sprawie podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
ulicy Sadowej.

radna Elżbieta Kubek i Hanna Młynarska 
złożyły interpelację w sprawie naprawienia 
chodnika w ulicy Podleśnej.

radna aleksandra Krystek złożyła interpe-
lacje w sprawie terenu po dawnej fabryce 
MIFAM:
n czy Urząd posiada informacje dotyczące 
działań na tym terenie;
n czy wpłynął do Urzędu Miasta wniosek o de-
cyzję dotyczącą warunków zabudowy dla tego 
terenu?;
n jakie stanowisko zajmie miasto w przypad-
ku złożenia wniosku o ww. decyzję dla sklepu 
wielkopowierzchniowego.
radna Ewa Galińska złożyła wniosek 
w sprawie:
n zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 
2016 środków finansowych na generalny re-
mont ulicy Orzeszkowej;
n zamieszczenia w  BIP-ie Miasta Milanówka 
w dziale audyt wewnętrzny całości sprawozda-
nia z przeprowadzonego audytu w  Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego, a wycofanie wyciągu z ww. 
sprawozdania.
radna Janina Moława złożyła interpelacje 
w sprawie źle przygotowanej i nieprzemy-
ślanej akcji (ankietowania) poznania opinii 

SAMORZąD

XIII Sesja vII kadencji 
Rady Miasta Milanówka 
– 22 października 2015 r.

mieszkańców Milanówka na temat odbioru 
odpadów komunalnych w świetle znowelizo-
wanej ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach.

radny Waldemar Parol złożył wniosek 
w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 
2016 środków finansowych na:
n badania przesiewowe w kierunku wykrycia 
nowotworów (ok. 50.000,00 zł);
n zakup działki budowlanej pod budowę 
mieszkań komunalnych;
n zaprojektowanie i budowę drogi w ulicy 
Wiatracznej, między ulicami Turczynek-Nada-
rzyńska;
n wybudowanie studni chłonnej w ulicy Nada-
rzyńskiej.

radny Waldemar Parol w dniu 3 listopada 
2015 r. złożył wniosek w sprawie zabezpiecze-
nia w budżecie na rok 2016 środków finanso-
wych na projekt i wykonanie ulicy Uroczej po-
między ulicą Grudowską a ulicą Głowackiego.

radny robert Czarnecki w dniu 2 listopada 
2015 r. złożył interpelację w sprawie wykona-
nia oświetlenia ulicznego na ulicy Żukowskiej.

radna Bożena Osiadacz w dniu 9 listopa-
da 2015 r. złożyła interpelacje w sprawie: 

n  zabezpieczenia w budżecie na rok 2016 
środków finansowych na zakup 2-3 
defibrylatorów AED;

n  możliwości powstania na terenie miasta 
Klubu Malucha.

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Mi-
lanówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek 
„B” – tel. 758 34 21, faks 758 35 15.   

Treści uchwał dostępne są na stronie  
bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka 
Małgorzata Kurdek
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Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
Uchwała Nr 96/XIV/15 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2015 – 2021, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 11-za, 3-wstrzymują-
ce, 1- niegłosujący;

Uchwała Nr 97/XIV/15 w sprawie zmian 
budżetu miasta Milanówka na 2015 rok, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 
2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;

Uchwała Nr 98/XIV/15 w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2016 rok, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymują-
cy, 1- niegłosujący;

Uchwała Nr 99/XIV/15 w sprawie zawar-
cia umowy dzierżawy, na okres 5 lat, części 
działki ew. nr 8/1 obr. 05-06 przy ul. Wojska 
Polskiego, którą radni przyjęli w głosowaniu 
15-za;

Uchwała Nr 100/XIV/15 w sprawie wyra-
żenia zgody na nieodpłatne nabycie nieru-
chomości, którą radni przyjęli w głosowaniu 
15-za;

Uchwała Nr 101/XIV/15 w sprawie przy-
jęcia Regulaminu określającego tryb udzie-
lania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych jednostek oświatowych 
oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystania, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;

Uchwała Nr 102/XIV/15 w sprawie Pro-
gramu współpracy Miasta Milanówka z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2016, którą radni przyjęli w głosowaniu 12-
za, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący.

Na Sesji radni złożyli następujące 
interpelacje i wnioski:
radna Elżbieta Kubek złożyła interpelację 
w sprawie odwodnienia i utwardzenia ulicy 
Leśny Ślad na odcinku Gospodarska-Las 
Olszynowy.

radna Elżbieta Kubek i Hanna Młynarska 
złożyły interpelację w sprawie opracowania 

projektu stałej organizacji ruchu na ulicy 
Gospodarskiej.

radna Hanna Młynarska złożyła interpela-
cję w sprawie zamontowania lustra na ulicy 
Wylot róg Klonowej.

radna aleksandra Krystek złożyła interpe-
lację w sprawie rozważenia możliwości za-
trudnienia osoby przeprowadzającej pieszych 
przez jezdnię na skrzyżowaniu ulic Nowowiej-
skiej i Łącznej.

Przewodnicząca rady Małgorzata Trębińska 
złożyła interpelację w sprawie wykonania 
w ulicy Sportowej studni chłonnej lub innego 
odwodnienia, wykonania nawierzchni asfalto-
wej w ulicach Sportowa – Piotra Skargi wraz 
z zamontowaniem progów spowalniających.

radna Janina Moława złożyła interpelację 
w sprawie:

n  poinformowania mieszkańców okręgu Nr 7 
jakie inwestycje są planowane w latach 
2015-2018;

n  wyjaśnienia dlaczego nie są brane pod 
uwagę inwestycje zapisane w programie 
wyborczym radnej tego okręgu;

n  wyjaśnienia mieszkańcom ulicy Spółdziel-
czej dlaczego inwestycja drogowa w tej 
ulicy została zaplanowana dopiera na rok 
2020.

radny Henryk Dąbek złożył interpelacje 
w sprawie:

n  zamontowania progów spowalniających 
oraz postawienie znaków drogowych ogra-
niczających prędkość w ulicy Inżynierskiej; 

n  rozwiązania problemów z gromadzeniem 
się wód opadowych na ulicy Inżynierskiej 
i ulicy Polnej.

radna Bożena Osiadacz złożyła interpelację 
w sprawie poprawy nawierzchni dróg na 
odcinku ulicy Granicznej od ulicy Charci Skok 
do ulicy Warszawskiej.

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Mila-
nówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek „B” 
– tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15. 

Treści uchwał dostępne są na stronie  
bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka 
Małgorzata Kurdek

XIv Sesja vII kadencji 
Rady Miasta Milanówka 
– 26 listopada 2015 r.

30 listopada br. został oddany do użyt-
ku teren Amfiteatru przy ulicy Fiderkie-
wicza (róg Krótkiej), na którym powstał 
park z placem zabaw i siłownią plenero-
wą w ramach projektu pn. „Zwiększenie 
atrakcyjności i konkurencyjności Gminy 
Milanówek poprzez poszerzenie oferty tu-
rystycznej”, współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 
Oficjalne otwarcie parku odbyło się 6 grud-
nia w Mikołajki. Burmistrz Miasta i Prze-
wodnicząca Rady Miasta wraz z najmłod-
szymi mieszkańcami Milanówka przecięli 
czerwoną wstęgę. Otwarcie spotkało się 
z dużym zainteresowanie. Przybyło bar-
dzo dużo osób, którzy chętnie korzystali 
z nowych atrakcji w mieście. Otwarciu to-
warzyszyło włączenie iluminacji świetlnej. 
Pod Willą Matulka dzieci ubierały choinkę 
w ozdoby wykonane przez wychowanków 
i wychowawców Przedszkola nr 1. Choinka 
po zmroku rozbłysła migającymi świateł-
kami. W Milanówku można już podziwiać 
nowe oświetlenie czekamy już tylko na 
śnieg, który w pełni nada naszemu miastu 
wyjątkowy, świąteczny klimat.

Zespół ds. komunikacji społecznej
 Daria Gągała 

Otwarcie Parku
i świąteczne 
oświetlenie
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WYDARZENIA

Wyobraźnia oszustów nie zna granic, wy-
korzystują oni najczęściej zaufanie, chęć nie-
sienia pomocy, litość i "dobre serce" ludzi. 
Dlatego nasze Miasto chce temu przeciw-
działać. Straż Miejska w Milanówku oraz Lo-
kalne Centrum Kompetencji mieszczące się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaprasza-
ją wszystkich seniorów w dniu 20 stycznia 
2016 r. o godz. 12.00 do Sali Konferencyjnej 

Urzędu Miasta (ul. Spacerowa 4) na spotka-
nie dotyczące bezpieczeństwa. 

Funkcjonariusze SM przygotowali zestaw 
porad adresowanych do seniorów w na-
szym mieście. Opracowali wskazówki, które 
pozwolą uniknąć i ograniczyć najbardziej 
niebezpieczne sytuacje zagrażające bezpie-
czeństwu. Serdecznie zapraszamy!

Straż Miejska Izabela Koźbiał

finał i podsumowanie działań wcześniej-
szych: wystawy poświęconej artyście 

(wypożyczonej nam przez MCK) i kon-
kursów odbył się 29 października 2015 r. 
o godz. 11.00. Na uroczystości obecni byli 
zaproszeni goście: Panowie Feliksowie 
Dzierżanowscy (syn i wnuk), Pani Elżbieta 
Lesiak – pomysłodawczyni Roku i inicjatorka 
działań z tym związanych, Pan Jerzy Terli-
kowski – przewodniczący Rady Powiatu,  na-
czelnik  Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu 
Pani Lidia Abramczyk, radny powiatu – Pan 
Mirosław Paciorek, prezes Stowarzyszenia 
Pamięci Rodzinnej Pan Tadeusz Kuldanek, 
Pani Daria Selka – Bonna,  artysta - plastyk  
i kurator wystaw w miejskiej galerii sztuki 
„Matulka” oraz Andrzej Pettyn – dzienni-
karz i współtwórca wystawy poświęconej 
F. Dzierżanowskiemu.

Młodzież liceum pod opieką Małgorzaty 
Frankowskiej i Beaty Jakubowskiej wzięła 
udział w 4 konkursach: literackim, recytator-

skim, plastycznym i fotograficznym. Ucznio-
wie przedstawili prace zainspirowane muzy-
ką, w tym także muzyką ludową i folklorem. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziły 
prace poświęcone postaci samego Dzierża-
nowskiego: 

 portret kompozytora wykonany ołów-
kiem przedstawia go uśmiechniętego, z ulu-
bioną muchą na szyi – kolorową, w ludowe 
wzory – praca Weroniki Stadnik z kl. II a. 

 Wiersz pt. „Muzyka do obiadu” autor-
stwa Moniki Gawrych kl. III a – przypomina-
jący audycje Radia Polskiego prezentujące 
muzykę Polskiej Kapeli Ludowej.

Nagrody wręczyła Pani Naczelnik Lidia 
Abramczyk. Wyniki konkursu recytatorskie-
go: I m-ce Klaudia Nurczyk i Maciej Izdebski 
z klasy II b; II m-ce Piotr Góraj z klasy III c;  
III m-ce Aleksandra Kilczewska z klasy II a. 
Konkurs literacki: I m-ce Weronika Przybysz 
z klasy II c; II m-ce Monika Gawrych z  klasy 
III a; III m-ce Basia Ziarkowska z klasy II c. 
Konkurs plastyczny: I m-ce Weronika Stad-
nik z klasy II a;  II m-ce Dagmara Jackowska 

z klasy I a; III m-ce Wiktoria Ślusarska z klasy 
I c. Wyróżnienia: Adrianna Jankowska z klasy 
II b i Aleksandra Chojnacka z klasy  III d.

Konkurs fotograficzny: I m-ce Adrianna 
Jankowska z klasy II b;  II m-ce Wiktoria Zie-
lińska z klasy I b; III m-ce Aleksandra Mirna 
z klasy III a.

Prezentacja multimedialna przygotowa-
na przez Karolinę Piekarską i Mateusz Za-
rembę, będąca podsumowaniem wystawy, 
poprzedził quiz na temat życia i twórczości 
Feliksa Dzierżanowskiego. Wzięły w nim 
udział trzy zespoły z klas drugich. Wygrała 
klasa II b, jednak wszystkie zespoły mogły 
się pochwalić bogatą wiedzą na ten temat. 

Całą uroczystość uświetnił koncert akor-
deonowy uczniów grodziskiej Szkoły Mu-
zycznej im. Bairda przygotowany przez Pana 
Marka Rejnowicza.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom, 
małym artystom ze Szkoły Muzycznej. Mło-
dzieży gratulujemy dojrzałych prac i nagród.

prof. Małgorzata Frankowska
 Zespół Szkół nr 1

„BEZPIECZNY SENIOR – babciu, 
dziadku nie dajcie się oszukać”

Dzierżanowski na Piasta 14!

Nagły telefon, w słuchawkę wypłakuje się wnuczek lub inny 
krewny błagający o pieniądze... Uwaga, to może być oszust!

Decyzją  Rady Miasta w Milanówku  rok 2015 uchwalono Rokiem Feliksa Dzierżanowskie-
go – kompozytora, dyrygenta Polskiej Kapeli Ludowej. Nasza szkoła – Zespół Szkół nr 1 
w Milanówku przy ulicy Piasta 14 – włączyła się  w obchody Roku uroczystością pt.  
„Muzycznym szlakiem Feliksa Dzierżanowskiego”. 
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Lokalne Centrum Kompetencji to centrum 
komputerowe, które stawia na integrację 

społeczności  lokalnej, promocję lokalnych ini-
cjatyw oraz ułatwienie dostępu do nowocze-
snych technologii informacyjnych. 

Lokalne Centrum Kompetencji ma zapewnić 
zaplecze dla działalności doradczej i edukacyj-
nej dla mieszkańców Milanówka oraz udzielać 
profesjonalnej pomocy osobom zainteresowa-
nym dostępem do treści i usług Internetowych. 
Jest szansą na poprawę warunków życia i pracy 
oraz otwiera nowe możliwości działania, edu-
kacji i świadczenia usług. Ma pomóc również 
w rozpowszechnianiu i popularyzacji e-usług.

Milanowski punkt LCK został wyposażony 
w pięć stanowisk komputerowych oraz sprzęt 

wielofunkcyjny i multimedialny, aparat fotogra-
ficzny oraz drukarkę 3D. Korzystanie z Lokalne-
go Centrum Kompetencji jest dla Mieszkańców 
Milanówka zupełnie bezpłatne.

W Lokalnym Centrum Kompetencji Miesz-
kańcy Milanówka mogą skorzystać również 
z portalu www.mazowszanie.eu, poprzez któ-
ry można uzyskać dostęp do bazy ofert pracy, 
kursów i szkoleń, czy do lokalnych tablic ogło-
szeń. Portal podsunie także pomysły na spę-
dzenie wolnego czasu oraz dostarczy rzetelnej 
informacji oraz ciekawostek na temat lokal-
nych tradycji, historii i zabytków.

Projekt „M@zowszanie” realizowany przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
i Agencję Rozwoju Mazowsza – jest w 85% 

finansowany przez Unię Europejską. 14% 
kosztów kwalifikowanych pokrywają środki 
z budżetu Państwa, a pozostały 1% i koszty nie-
kwalifikowane samorząd województwa.

Koordynator Projektu LCK
Katarzyna Czajkowska

LCK jest do dyspozycji Mieszkańców 
naszej Gminy w godzinach:

poniedziałki   12:00 – 19:00
wtorki, piątki   12:00 – 18:00
środy, czwartki   11:00 – 16:00

Kontakt do Lokalnego Centrum  
Kompetencji:
Numer telefonu: 22 755 81 13, 
adres e-mail: lck.milanowek@gmail.com
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Szanowni Państwo,
Lokalne Centrum Kompetencji (LCK) przy-

gotowuje ofertę działań, jakie zostaną podję-
te na rzecz lokalnej społeczności. LCK to bez-
płatne centrum komputerowe, które stawia 
na integrację społeczności lokalnej, promocję 
lokalnych inicjatyw oraz ułatwienie dostępu 
do nowoczesnych technologii informacyjnych. 

Mieszkańcy mogą tu uzyskać bezpłatny 
dostęp do Internetu, skorzystać z nowocze-

snego sprzętu komputerowego, wielofunk-
cyjnej drukarki, drukarki 3D, projektora czy 
aparatu fotograficznego. Zadaniem LCK jest 
wspieranie mieszkańców w pisaniu CV, przy-
gotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej 
czy pomoc w napisaniu urzędowego pisma. 
Jest to także miejsce, w którym dzieci mogą 
przygotować się do lekcji, bezrobotni wyszu-
kać oferty pracy w Internecie, a portal www.
mazowszanie.eu podsunie pomysły na spę-

dzenie wolnego czasu, dostarczy rzetelnej 
informacji oraz ciekawostek na temat lokal-
nych tradycji, historii i zabytków.

Aby móc proponować efektywne narzę-
dzia wspierania mieszkańców, LCK zaprasza 
Państwa do podzielenia się swoimi opiniami, 
które pomogą nam na bliższe poznanie po-
trzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. 
Proszę zaznaczyć kółkiem swoją odpowiedź.

Mieszkańcy Milanówka mają 
Lokalne Centrum kompetencji

ANkIEtA dotycząca potrzeb, 
w zakresie korzystania z Lokalnego Centrum kompetencji

Od niedawna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku zostało otwarte 
Lokalne Centrum Kompetencji, które wraz z portalem www.mazowszanie.eu 
są częścią projektu „M@zowszanie” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

P1. Z jakiego sprzętu znajdującego się  
w Lokalnym Centrum Kompetencji 
najchętniej chcielibyście Państwo 
skorzystać?
1. komputery i Internet
2.  wielofunkcyjna drukarka (wydruk,  

ksero, skaner) 
3. drukarka 3D 
4. projektor i rzutnik 
5. aparat fotograficzny 
6. sama sala

P2. Gdybyście Państwo mieli zaproponować 
inicjatywy, które LCK powinien w ramach 
swojej działalności oferować, to co to    
mogłoby być? 
1. szkolenia e-lerningowe
2. szkolenia z wykładowcą
3. spotkania tematyczne  
4. inne, jakie?  ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….....….

P3. Jakimi tematami szkoleń / spotkań 
bylibyście Państwo zainteresowani? 
1. Szkolenia komputerowe na podstawowym 
poziomie – jakie? ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Szkolenia komputerowe zaawansowane  
– jakie? …………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………….......……………
3. Szkolenia językowe (podstawy) – jaki język? 
…………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………..............………
4. umiejętność pisania CV  
5. kreowanie wizerunku
6. przygotowanie się do rozmowy 
kwalifikacyjnej   
7. inne, jakie? ……………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………

P4. Jacy eksperci powinni być dostępni dla 
mieszkańców w LCK?
1. doradcy zawodowi, eksperci od rynku pracy 
2. eksperci od wizerunku
3. prawnicy
4. inni, jacy? ………………………………………….

P5. Jakie preferujecie Państwo godziny 
realizacji zajęć / spotkań / warsztatów?
1. 09:00 – 12:00 2. 12:00 - 15:00  
3. 15:00-18:00 4. 18:00 – 20:00

P6. Jakiego jeszcze rodzaju działania 
powinien LCK podjąć, aby mieszkańcy 
chętnie korzystali z jego usług?
…………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………....

P7. Z jakich źródeł czerpią Państwo 
informacje o naszej działalności?
1. strona FB Miejskiej Biblioteki Publicznej 
2. Biuletyn Informacyjny
3. inni uczestnicy, znajomi
4. strona Internetowa Urzędu Miasta  
5. ulotka informacyjna 
6. inne źródła, jakie? ………………………………………………
……………………………………………………………................…………...

P8. Płeć: 1.   kobieta 2.  mężczyzna

P9. rok urodzenia:   ……..........................….……………

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani 
otrzymywaniem aktualnych informacji o ofercie 
LCK prosimy o pozostawienie kontaktu. Dane te 
będą podlegały ochronie zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe: Imię i nazwisko, adres e-mail 
oraz nr telefonu ………....………………………………………..…
…………………………….………...………………………………………………
…………………………….………...………………………………………………
…………………………….………...………………………………………………

Uzupełnioną ankietę prosimy dostarczyć 
bezpośrednio do Lokalnego Centrum 
Kompetencji lub pozostawienie w urnie 
w Urzędzie Miasta  przy ul. Kościuszki 45.

Dziękujemy za udział w ankiecie.
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INFORMACJE

można zadać sobie również pytanie czy 
druk 3D, dla przeciętnego mieszkań-

ca, jest w ogóle potrzebny? - Oczywiście, że 
TAK! Ponieważ, wykorzystując technologię 
jaką jest druk 3D, można samemu zaprojek-
tować przedmiot lub skorzystać z gotowych 
projektów dostępnych w różnych serwisach 
internetowych i go wydrukować.

Druk 3D to świetna zabawa, która daje 
możliwość posiadania czegoś niepowtarzal-
nego lub obdarowania czymś oryginalnym 
i wyjątkowym swoich bliskich. Zamiast ku-
pować naszym dzieciom nowe zabawki, mo-
żemy sprawić im radość we wspólnym two-
rzeniu tych zabawek i ich drukowaniu. Mogą 
być to figurki, klocki czy edukacyjne zabawki 
do składania, pomysłów jest wiele.

Dla starszych dzieci i młodzieży możemy 
wydrukować  pojemniki na długopisy, linijki, 
zakładki do książek czy inne szkolne akceso-
ria. A z pewnością prawdziwą furorę w szko-
le zrobią projekty różnego rodzaju gadżetów 
tj. samodzielnie zaprojektowana obudowa 
do telefonu, podstawka do tableta, słuchaw-
ki czy etui na słuchawki.

Za pomocą drukarki 3D można wydruko-
wać biżuterię czy różnego rodzaju dekorację 
do domu taką jak wazony, świeczniki, pod-
stawki. Miłośnicy gier planszowych mogą so-
bie wydrukować przeróżnego kształtu pionki, 
warcaby czy szachy. Można też wydrukować 
całą gamę akcesoriów np. uchwyt na telefon 
do samochodu, otwieracz do piwa, pojem-
nik na baterię  itd. Drukarka 3D sprawdza 
się również idealnie w przypadku naprawy 

wieszaka na pranie, klamki, uszkodzonego 
uchwytu na GPS do roweru, czy zagubionego 
wentyla, które podczas eksploatacji mogły 
zostać uszkodzone lub zgubione.

Wiele ciekawych projektów znajdą rów-
nież dla siebie osoby lubiące gotowanie. 
Można znaleźć na przykład projekty foremek 
do ciasteczek o różnych kształtach lub też za-
projektować je samemu, według własnego 
uznania, czym zaskoczy się na pewno swoich 
domowników.

Generalnie lista przedmiotów do wydru-
kowania jest niemal nieskończona. Więc nie 
pozostaje nic innego, jak odwiedzić Lokal-
ne Centrum Kompetencji, gdzie korzystając 
z komputerów i szerokopasmowego Interne-
tu można znaleźć w serwisie internetowym 
coś co nas zainteresuje, a następnie wydruko-
wać wynaleziony przedmiot na drukarce 3D.

Drukarka 3D w LCK w Milanówku na razie 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
wśród naszych małych Mieszkańców, którzy 
są zachwyceni jej możliwościami. Jednak 
mamy nadzieję, że niebawem dołączą do na-
szego grona dorośli Mieszkańcy i odwiedzą 
nas znajdując w przygodzie z nowoczesnymi 
technologiami prawdziwą przyjemność.

Koordynator Projektu LCK
Katarzyna Czajkowska 

Po co drukarka 3D w Lokalnym 
Centrum kompetencji?
Korzystanie z drukarki 3D w Lokalnym Centrum Kompetencji daje możliwość 
uczestniczenia w rozwoju nowych technologii. Osoby, które jeszcze nie 
posiadają takiej drukarki w domu, dzięki Lokalnemu Centrum Kompetencji, 
mogą doświadczyć technologicznej przygody i rozwijać swoje umiejętności  
w projektowaniu indywidualnych przedmiotów. 
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W Referacie 
Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Zielenią w Urzędzie 
Miasta przy ulicy Spacerowej, a także 
w Straży Miejskiej przy ulicy Warszaw-
skiej dostępne są BEZPŁATNE ZESTAWY 
HIGIENICZNE (torebka z łopatką na od-
chody zwierząt domowych). Nieczystości 
powstałe na spacerze po naszych pupil-
kach można wrzucać do zwykłego kosza 
ulicznego. Dbajmy wszyscy o porządek 
w naszym Mieście i nie pozostawajmy 
obojętni na jego zanieczyszczanie. Prze-
kazujcie informację o bezpłatnych zesta-
wach znajomym i sąsiadom, którzy spa-
cerują ze swoimi zwierzętami. 

p.o. Kierownika Referatu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

Emilia Misiak

Sprzątajmy  
po swoich  
zwierzętach
Apelujemy do właścicieli 
czworonogów, aby pamiętali  
o obowiązkach wynikających 
z posiadania zwierząt  
i sprzątali po nich.

W  ramach zadania dofinansowanego w wysokości 
44.126,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało na-
sadzonych 130 drzew w wyznaczonych alejach i na skwe-
rach Milanówka wraz z zakupem materiału roślinnego. 
Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania ciągłości 
istniejących i stworzenia nowych alei przy nowo urządzo-
nych ulicach. Podniosła walory przyrodnicze, estetyczne 
oraz krajobrazowe przestrzeni publicznej Milanówka.

Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  
w Referacie Technicznej Obsługi Miasta

Aleksandra Żuraw

Nasadzenia uzupełniające 
alei oraz skwerów 
       na terenie Gminy
                    Milanówek

oznacza to, że jeżeli zleciłeś np. malowanie 
pokoju, to firma wykonująca prace musi 

zabrać ze sobą wszystkie powstałe odpady,  
np. folie, których użyła do zabezpieczenia pod-
łogi, opakowania po farbach itp. Podobnie, 
jeżeli jakaś firma naprawia urządzania – rów-
nież powinna zabrać ze sobą zużyte elementy 
i wyrzucić do swojego śmietnika. Zabranie od-
padów przez firmę lub osobę świadczącą usłu-
gę powinno więc być wkalkulowane w cenę 
zamówionej usługi – nie musisz więc dopła-
cać. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy 

o odpadach. 
Oczywiście, jeżeli 
w umowie uzgodniłeś inny spo-
sób postępowania z odpadami, to wtedy ten 
przepis ustawy nie obowiązuje. Jeżeli jednak 
umowa na ten temat milczy – to odpady nie 
są Twoją własnością i nie musisz się przejmo-
wać, co z nimi zrobić po skończonym remon-
cie. To zmartwienie pozostaw usługodawcy.

Referat  Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią 
Aneta Węgrzynowicz

Podmiot, który świadczy usługę (remont,  
wymiana oświetlenia, sprzątanie itp.)  
zgodnie z obowiązującymi przepisami  
zobowiązany jest zagospodarować  
powstałe w wyniku  
powyższych działań odpady. 

Czyje 
to odpady?

ŚRODOWISKO

Szanowni Mieszkańcy,
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

działające od lat w Milanówku zwraca się 
z prośbą do wszystkich, których los „braci 
mniejszych” nie jest obojętny, żeby włą-
czyli się w naszą działalność. Naszą ambi-
cją i pragnieniem jest, aby Mila-
nówek był miejscem naprawdę 
przyjaznym dla zwie-
rząt. Obszar działania 
naszego Oddziału 
TOZ znacznie wykra-

cza poza teren naszego miasta – zrzeszamy 
także członków z Jaktorowa i Nadarzyna. 
Staramy się interweniować wszędzie tam, 
gdzie zwierzętom dzieje się krzywda. 

Serdecznie zachęcamy osoby dorosłe, 
które mogą ofiarować trochę swego cza-
su i energii, aby skontaktowały się z nami 
albo przez FB Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami w Milanówku albo telefo-
nicznie: Barbara 507 102 965, Elżbieta 
608 091 479.

Elżbieta Bazgier
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EDUKACJA 

Burmistrz Miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska wzięła udział w kilku 
lekcjach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Program edu-
kacyjny opowieści kropli wody w klasach I-VI Zespołu Szkół Gminnych 
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Zespołu Szkół Gminnych nr 3. 

Promocja 
zdrowego  
stylu życia 
w „trójce”

Skąd się bierze
   woda w kranie

W dniach 16-23 października nasza szkoła 
uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii 

Fundacji Dobre Życie „Tydzień dobrego chleba i 
zdrowego stylu życia”. W ramach uczestnictwa 
w projekcie w szkole odbyły się zajęcia promu-
jące zdrowy styl życia oraz pieczenie domowe-
go chleba. Udział brały klasy I i II gimnazjum. 
Klasy III gimnazjum pod opieką p. Justyny Cibo-
rowskiej przygotowały gazetkę szkolną „O do-
mowym chlebie po angielsku”. Najważniejszym 

punktem naszego tygodnia był zorganizowany 
przez klasy III b oraz III c poczęstunek dla ca-
łej szkoły w dniu 21 października. Uczniowie 
samodzielnie upiekli domowe, zdrowe chleby 
i poczęstowali wszystkich uczniów i nauczycieli 
w szkole. Koordynatorkami akcji w naszej szko-
le były p. Agata Hutnik i p. Justyna Ciborowska.

ZSG nr 3 w Milanówku
Nauczyciel zaj. technicznych 

Agata Hutnik

To rzeczywiście jest smaczne! Współpraca się udała, i to jak! A obok: nasze wypieki. Pycha!

Program edukacyjny Opowieści kropli wody
Program edukacyjny Opowieści kropli 

wody to zadanie realizowane przez Gmi-
nę Milanówek przy merytorycznej współpra-
cy Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Projekt dofinansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
wysokości 29 340,00 zł jest w trakcie reali-
zacji i obejmuje: organizację 50 godzin zajęć 
dydaktycznych dla uczniów klas 1-6 publicz-
nych szkół podstawowych z terenu Milanów-

ka, podczas których dzieci pogłębiają wiedzę 
z zakresu zasobów wodnych oraz uczest-
niczą w prezentacji procesu filtracji wody 
z wykorzystaniem utworzonej w ramach 
projektu kolumny filtracyjnej. W ramach 
projektu wykonalismy tematyczne rooll-upy 
przedstawiajace obieg wody w przyrodzie, 
skąd bierze się woda w kranie, przykłado-
we zużycie wody i sposoby jej oszczędzania, 
przygotowanie puzzli oraz broszur tematycz-
nych, wykonanie plansz dydaktycznych dla 

szkół biorących udział w projekcie. Realiza-
cja zadania podnosi się świadomość ekolo-
giczną dzieci i nauczycieli w zakresie ochrony 
zasobów wodnych, uświadamia zagrożenia 
środowiska wodnego występujące w skali 
globalnej oraz przyczynia się do kształtowa-
nia proekologicznych postaw.

Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy  
Zewnętrznych w Referacie  

Technicznej Obsługi Miasta
Aleksandra Żuraw

Dzieci wykazały się dużą wiedzą 
dotyczącą obiegu wody w przy-

rodzie jak również możliwościami jej 
oszczędzania. Z dużą uwagą słuchały 
opowieści o wędrującej kropli. Bardzo 
chętnie brały udział w doświadcze-
niu filtracji wody. Po zajęciach dzieci 
otrzymały puzzle oraz broszury te-

matyczne. Na ręce Dyrektorów Szkół 
Burmistrz Miasta przekazała po trzy 
plansze dydaktyczne, które po zawie-
szeniu w szkołach będą służyły eduka-
cji kolejnych pokoleń.  

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała
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Dyrekcja Prywatnej Szkoły 
Podstawowej w Milanów-
ku oraz opiekun SU  Monika 
Fitas-Durka wraz z uczniami 
kl. VI zaplanowali nieco-
dzienny sposób na podkre-
ślenie  Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka, obchodzone-
go 20 listopada.

24 listopada zorganizowaliśmy debatę 
uczniów z Panią Burmistrz. Tematem wiodą-
cym w dyskusji było zagadnienie:  „Czy dzieci 
mogą mieć realny wpływ na decyzje doty-
czące miasta, w którym mieszkają?”. W sali 
gimnastycznej, na sofach i fotelach zasiedli 
główni dyskutanci. Na początek moderatorka 
spotkania zainicjowała ćwiczenie pod hasłem: 
„Część wspólna” – pięć grup/reprezentantów 
Urzędu Miasta, nauczycieli, uczniów kl. 4, 5, 6 
ustaliło, co może być obszarem, w jakim dzieci 
mogłyby współdecydować. Po burzliwej pracy 
zespołowej efekty były kierunkiem dalszych 
rozmów. Pani Burmistrz rozpoczęła spotkanie 
od poczęstunku milanowskimi słodyczami do 
usystematyzowania wiedzy dzieci nt. tego, 

skąd w ogóle bierze się władza samorządowa 
i jakie ma kompetencje. Następnie dzieci z Sa-
morządu Uczniowskiego – zadawały Pani Bur-
mistrz pytania związane z różnymi dziedzi-
nami życia społecznego: od bezpieczeństwa 
na drogach począwszy, poprzez możliwości 
współdecydowania – w projekcie społecz-
nym – o aranżacji miejskich przestrzeni, np. 
placów zabaw, po odnawianie ulic i basenu 
miejskiego. W trakcie debaty powstał pomysł 
powołania do życia Rady Dzieci i Młodzieży 
przy Urzędzie Miasta Milanówka. Pani Bur-
mistrz stwierdziła, że jeżeli jest taka potrzeba, 
napływać będą informacje o chęci uczestnic-
twa w radzie – zaprasza dzieci i młodzież do 
współpracy. Nie tylko z NPSP w Milanówku, 

myśląc o nowym parku przy ulicy Fi-
derkiewicza róg Krótkiej wymien-

nie używamy nazwy Dołek czy Amfiteatr. 
Nowe zagospodarowanie terenu sprawia, 
że obie nazwy nie pasują do tego miejsca. 
W związku z tym Burmistrz Miasta ogłasza 
konkurs Swoje pomysły wraz z danymi kon-
taktowymi prosimy przesyłać na adres pro-
mocja@milanowek.pl. Jury z Burmistrzem 
Miasta na czele spośród przesłanych pro-
pozycji wybierze 5 najlepszych, które na-
stępnie przedstawi mieszkańcom do osta-
tecznego wyboru (regulamin i szczegóły 
konkursu dostępne będą na stronie Mia-
sta). Na propozycje czekamy do 29 lutego 
2016 roku. Park przyjmie nową nazwę na 
oficjalnym, przyszłorocznym otwarciu se-
zonu wiosennego. 

Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyj-
na nagroda.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

także ze szkół z całej gminy. Spotkanie za-
kończyło się „słodko” – krówki milanowskie 
zostały wspólnie zjedzone. Sądzimy, że nie 
jest ostatnim, jakie Pani Burmistrz odbędzie 
z dziećmi z naszej szkoły. Z pewnością jest 
to dobre przygotowanie do przyszłych funk-
cji społecznych, jakie może będą pełnili nasi 
podopieczni w dorosłym życiu. 

Nauczyciel języka polskiego 
Monika Fitas-Durka

Czy dzieci mogą mieć  
realny wpływ  
na decyzje dotyczące miasta?

Pani Emilii Misiak 
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Ojca
składają 

Burmistrz Miasta Milanówka  
Wiesława Kwiatkowska  

oraz Pracownicy Urzędu Miasta 
i jednostek organizacyjnych 

Gminy

y y

konkurs na nazwę Parku
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WIGILIA MIEJSKA

Mapka dotycząca zamknięcia ulic  
centrum miasta dnia 19.12.2015 r. 

Zmiana organizacji ruchu 
19 grudnia
W związku z organizacją imprezy „Świąteczna Warszawska – Wigilia Miejska” w dniu 19 grudnia zamknięte 
będą ulice: Warszawska (od ul. Piłsudskiego do ul. Grudowskiej), Przeskok, Krzywa i Leśna według 
załączonej mapki. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
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„Świąteczna Warszawska 
– Wigilia Miejska”

ten szczególny, przedświą-
teczny czas chcemy spędzić 

wspólnie z Państwem na pięk-
nych ulicach Milanówka, które 
19 grudnia zamienią się w aleje 
pełne świątecznych, bożonaro-
dzeniowych wyrobów wykona-
nych przez milanowskich twór-
ców rękodzieła. Będą ręcznie 
malowane jedwabie, świąteczna 
ceramika, stroiki, bombki, za-
bawki, biżuteria, piękne filcowe 
i szmaciane przytulanki, dekora-
cje świąteczne i koronki. Jednym 
słowem znakomita okazja do tego 
by nabyć  oryginalne prezenty, 
których nie znajdziecie Państwo 
w żadnym innym miejscu!

O godzinie 15.00 czekamy na 
wszystkich mieszkańców Mila-
nówka w świątecznym namiocie 
przy ulicy Warszawskiej. Tam 
wspólnie złożymy sobie życzenia 
oraz zjemy wigilijną wieczerzę. 
Nie zabraknie opłatka, piero-
gów z grzybami, barszczu, karpia  
i śledzi. 

Przed budynkiem Poczty Pol-
skiej stanie świąteczna scena, 

z której popłyną dźwięki pa-
storałek i bożonarodzeniowych 
piosenek. Dzieci z milanowskich 
szkół przedstawią świąteczne 
programy, a DNS Studio wykona 
świąteczny duet taneczny. Święty 
Mikołaj będzie rozdawał słodycze 
i animował zabawy. Zobaczymy 
pokaz zimowej mody carskiej, 
a w L’amour Maison na wszystkie 
dzieci, te małe i te większe, bę-
dzie czekała specjalna strefa za-
baw. Nasi milusińscy będą mogli 
pośpiewać i potańczyć przy mu-
zyce oraz zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie z Mikołajem. Na ulicy 
Warszawskiej, Przeskok i Krzywej 
spotkacie Państwo Turonia wraz 
z muzykującymi kolędnikami oraz 
zjecie smakołyki na Targach Do-
brego Smaku. Będzie głośno, we-
soło, świątecznie i kolorowo.

Spędźmy razem magiczne, 
przedświąteczne chwile. Do zo-
baczenia 19 grudnia!

Zastępca Dyrektora 
Milanowskiego Centrum Kultury

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Zapada zmrok. Milanówek skrzy się świątecznymi dekoracjami. Na ulicy Warszawskiej i Przeskok mnóstwo 
ludzi zagląda do świątecznych straganów i podziwia ręcznie malowane cudeńka. W powietrzu czuć już 
Święta Bożego Narodzenia... Na przedświąteczną sobotę w takim klimacie zachęca Państwa 
w tym roku Burmistrz Miasta Milanówka i Milanowskie Centrum Kultury podczas imprezy 
„Świąteczna Warszawska – Wigilia Miejska” i towarzyszący jej, Bożonarodzeniowy Kiermasz. 
To spotkanie wigilijne odbędzie się 19 grudnia, w sobotę, od godziny 9.00 do 18.00.

program „Świąteczna Warszawska  
– Wigilia Miejska” w Milanówku

Poniżej przedstawiamy szczegółowy 
 program Wigilii Miejskiej:

9:00-15:00  Świąteczny Kiermasz Rękodzieła – ul. Przeskok
Od 10.00    Świąteczny Kącik dla dzieci w Lamour Maison,  

ul. Piłsudskiego 33, wejście od ul. Warszawskiej
Od 12.00  Wystawa szopek bożonarodzeniowych
12.00  Występy Świąteczne w wykonaniu dzieci i młodzieży  
13.30  Pokaz mody Roksana Styl
13.50   Spotkanie z Mikołajem, zabawy animacyjne 

dla dzieci
15:00-17:00 Wieczerza wigilijna  
(namiot na ulicy Warszawskiej) 

– Koncert Milanoviensis  
– Gawęda świąteczna profesora Wojciecha Burszty

15.30  Koncert standardów bożonarodzeniowych T-Band
16.30  Występ Stowarzyszenia T-Art 
16.40/17.00  Betlejemskie Światełko Pokoju
17.00  Wieczór z Poezją Świąteczną w Przystanku Café
17.00  Świąteczny film animowany dla dzieci w L'amour 

Maison 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!                                                                                                
 Zastępca Dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
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EDUKACJA

Wyróżnieni stypendyści

n a podstawie uchwały nr 264/
XXV/13 Rady Miasta Milanówka 
z dnia 26 marca 2013 r. w spra-

wie określenia zasad i trybu przyznawa-
nia i cofania stypendiów sportowych oraz 
nagród i wyróżnień za wybitne osiągnię-
cia we współzawodnictwie sportowym, 
czworo zawodników otrzymało stypendia 
w wysokości po 500 zł brutto miesięcznie  
w okresie od października 2015 r. do czerw-
ca 2016 r.:

1. zawodniczka Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „3” Milanówek – alicja Faderewska, 
obecnie uczennica gimnazjum w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Zakopanem, upra-
wiająca wyczynowo łyżwiarstwo szybkie. Za-
częła trenować w I klasie szkoły podstawowej 
i od początku miała bardzo dobre wyniki. 
W sezonie 2014/2015 w Ogólnopolskich Za-
wodach Dzieci 2 razy zdobyła II miejsce i trzy 
razy III miejsce. W klasyfikacji generalnej 
13-latków uplasowała się na III miejscu w Pol-
sce. Alicja brała udział w międzynarodowych 
zawodach w Inzell w Niemczech, gdzie usta-
nowiła swoje rekordy życiowe i na dystansie 
1500 m uzyskała II klasę sportową. Ponadto 
Ala osiąga dobre wyniki również w innych 
dyscyplinach m.in. w biegach przełajowych 
i wrotkarstwie. Dwa razy z rzędu wygrywała 
Milę Milanowską.

2. Joanna Hajduk także jest uczennicą 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zako-
panem i reprezentuje Uczniowski Klub Spor-
towy „3” Milanówek trenując łyżwiarstwo 
szybkie. Posiada I klasę sportową. W sezonie 

2014/2015 podczas Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży w juniorach młodszych w Za-
kopanem zdobyła 6 srebrnych medali – na 
dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3 km, 
w wieloboju i w biegu drużynowym. Ponadto 
z powodzeniem startowała w Pucharze Polski 
(z seniorkami) zajmując III miejsce na dystan-
sie 1500m i w Międzynarodowych Zawodach 
Tatra Cup zajmując IV miejsce w wieloboju.

3. Jan Kamiński od 13 lat zajmuje się jaz-
dą konną, a od 8 lat trenuje konkurencję jeź-
dziectwa WKKW – Wszechstronnego Konkur-
su Konia Wierzchowego. Jest to dyscyplina, 
która łączy elegancję konkursu klasycznego 
ujeżdżania, szyk, styl i precyzję ze skoków, 
z adrenaliną i nieprzewidywalnością pró-
by terenowej. Obecnie reprezentuje barwy 
Sportowego Klubu Jeździeckiego BECKER-
SPORT z Raszyna. Po bardzo owocnym sezo-
nie 2014 Jan został zakwalifikowany do Kadry 
Seniorów na 2015 rok. Przez cały sezon odno-
sił wysokie wyniki na zawodach w kraju, jak 
i za granicą. Tragiczna strata jednego z Jego 
głównych koni nie spowodowała spadku for-
my. W roku szkolnym 2014/2015 brał udział 
w Halowym Pucharze Polski w WKKW w Po-
znaniu zdobywając II miejsce. W Międzyna-
rodowych Zawodach w lipcu 2015r. w Jaro-
szówce był czwarty, natomiast w zawodach 
o Puchar Sielanki w Warce w skokach przez 
przeszkody zajął II miejsce.

4. Justyna Kasperuk to bardzo utalento-
wana 17 – letnia zawodniczka. Swoją karie-
rę pływacką zaczęła w szkole podstawowej. 
Obecnie reprezentuje Miejski Klub Sportowy  

Polonia Warszawa. Justyna na Mistrzostwach 
Polski Juniorów 17-18 letnich w Pływaniu 
w marcu 2015 r. w Gliwicach zajęła II miej-
sce na dystansie 200 m stylem klasycznym 
z czasem 2:31.38 oraz IV miejsce na dystansie 
50 m stylem klasycznym z czasem 32.24. Po-
nadto w tegorocznych Letnich Mistrzostwach 
Polski Juniorów 17-18 lat w Pływaniu w lipcu 
2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim zdobyła 
III miejsce na dystansie 200 m stylem kla-
sycznym z czasem 2:37.11 oraz III miejsce na 
dystansie 100 m z czasem 1:12:96. Uwieńcze-
niem powyższych wyników było powołanie 
Justyny do Kadry Narodowej Juniorów na 
okres 01.09.2015 – 31.03.2016 r. 

Zgodnie z regulaminem przyznawania na-
gród (wyróżnień) i stypendiów Burmistrza 
Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne lub artystyczne, stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr 67/VIII/07 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r. 
ze zm., przyznano dwa stypendia Burmistrza 
Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne  w wysokości po 700 zł brut-
to miesięcznie w okresie od października 
2015 r. do czerwca 2016 r.:

1. Bartłomiej Karasek, uczeń III klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. W roku 
szkolnym 2014/2015 brał udział w XXII Olim-
piadzie Informatycznej organizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację 
Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny 
Olimpiady Informatycznej uzyskując tytuł 

W czwartek, 26 listopada 2015 r. podczas sesji władze Miasta Milanówka 
uroczyście wręczyły stypendia wybitnie uzdolnionej milanowskiej młodzieży. 
Stypendia przyznano za wybitne osiągnięcia sportowe, edukacyjne i artystyczne.
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finalisty z wyróżnieniem. Osiągnięte w tej 
edycji Olimpiady sukcesy pozwalają mu na 
podjęcie studiów informatycznych na wybra-
nej przez siebie uczelni w Polsce.

2. łukasz Świderek jest absolwentem 
Technikum Mechatronicznego Nr 1 w War-
szawie, a obecnie studentem Politechniki 
Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym. 
Uczęszczając do technikum dał się poznać 
jako uczeń wybitnie uzdolniony i ambit-
ny. Osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. 
W roku szkolnym 2014/2015 był Stypendy-
stą Prezesa Rady Ministrów dla najlepsze-
go ucznia szkoły, otrzymał wyróżnienie za 
praktyki zawodowe na Wojskowej Akademii 
Technicznej. Został finalistą Mazowieckie-
go Konkursu Mechatronicznego MKM 2015 
w klasyfikacji indywidualnej oraz laureatem 
w klasyfikacji zespołowej. Pasją Łukasza jest 
szeroko pojęte majsterkowanie, lubi podróże 
zagraniczne oraz wycieczki rowerowe.

Spośród stypendystów Burmistrza Miasta 
Milanówka za wybitne osiągnięcia artystycz-
ne wyróżnieni  zostali:

1. po raz kolejny Michał Bruliński, któ-
ry w bieżącym roku akademickim planuje 
ukończyć studia pianistyczne pod kierun-
kiem prof. Ewy Pobłockiej na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warsza-
wie oraz indywidualne studia humanistycz-
ne w Collegium Artes Liberales Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Swoje studenckie 
obowiązki wykonuje z prawdziwą pasją, rze-
telnością i sumiennością, czego dowodem 
są wysokie wyniki jakie osiąga. Od kilku lat 
ściśle współpracuje z Milanowskim Centrum 
Kultury. Owocem tej współpracy są liczne 
projekty kulturalne podkreślające znacze-
nie muzyki klasycznej, ukazujące jej nowe 
oblicza oraz innowacyjność przekazu. Dzięki 
niemu w Milanówku gościło wielu młodych, 
zdolnych muzyków z UMFS. W przyszłości 
pragnie kontynuować projekt: „Młodzi Kla-
sycznie” realizowany wspólnie z Milanow-
skim Centrum Kultury. Michał otrzymał 
stypendium w wysokości 820 zł brutto mie-
sięcznie w okresie od października 2015 r. do 
kwietnia 2016 r.

2. Michał Chmielecki, uczeń Szkoły Tańca 
„JAREMI” i członek Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego. Posiada wysoką klasę tanecz-
ną „C”, z dużym powodzeniem bierze udział 
w ogólnopolskich turniejach tańca, odnosząc 
sukcesy, co jest efektem wielogodzinnych 
treningów, szkoleń u choreografów z całego 
kraju jak i ogromnych nakładów finanso-
wych. W roku szkolnym 2014/2015 Michał  
zdobył na ogólnopolskich turniejach tańca 
towarzyskiego: II miejsce na turnieju „Abba-
cadabra OTTT AKCENT 2014”, II miejsce na 
TTT o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy 
oraz III miejsce na „OTTT Roztańczona Praga 
2015”. Michał otrzymał stypendium w wyso-
kości 500 zł brutto miesięcznie w okresie od 
października 2015 r. do lipca 2016 r.

Mamy nadzieję, że przyznane stypendia 
będą czynnikami motywującymi do dalszej 
ciężkiej pracy młodych mieszkańców oraz 
ułatwią im realizację wielu celów związanych 
z dalszym rozwojem.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratu-
lujemy!

Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano

Spotkania 
z Mieszkańcami 
– podsumowanie
W listopadzie br. odbył się cykl 5 spo-

tkań Burmistrza Miasta Milanówka 
z  Mieszkańcami. Na spotkaniach 

oprócz Burmistrza Miasta obecni byli Zastęp-
ca Burmistrza Łukasz Stępień, Sekretarz Mia-
sta Maciej Jastrzębski, a także Komendant 
Straży Miejskiej Bohdan Okniński. Przedsta-
wiona została prezentacja, na której omówio-
no realizacje 2015 roku oraz plany na kolejne 
lata (prezentacja dostępna na stronie miasta 
w zakładce Aktualności). Najwięcej czasu za-
jęły jednak rozmowy o sprawach z jakimi przy-
szli Mieszkańcy. Większość z nich dotyczyła 
remontów dróg, ale dużo emocji pojawiło się 
także w kwestii plotek o przyjęciu przez Mia-
sto uchodźców oraz w kwestii obligacji. 

Aby sprawniej przebiegały kolejne tego 
typu spotkania uczestnicy wzięli udział w ano-
nimowej ankiecie, której wyniki przedstawia-
my poniżej. Mieszkańcy, którzy także chcieliby 
wypowiedzieć się na temat organizacji spo-
tkań, mogą wziąć udział w ankiecie interneto-
wej (dostępna także na stronie Miasta w za-
kładce  Aktualności).

Na listopadowych spotkaniach Burmistrza 
Miasta z Mieszkańcami zebrano 97 uzupeł-
nionych ankiet. Poniżej przedstawiamy wyniki 
ankiety, zaznaczając ile % ankietowanych wy-
brało poszczególną odpowiedź.
1. Biorąc udział w spotkaniu Burmistrza Mia-
sta z Mieszkańcami chciał(a)bym:

a.  dowiedzieć się o zrealizowanych, 
trwających i planowanych inwestycjach 
w Mieście – 77%

b.  uzyskać informację na pytania zadane 
we własnej sprawie – 43%

c.  inne(mieszkańcy wymienili): Teatr Letni, 
Waleria, Turczynek, strategia rozwoju 

miasta, sytuacja finansowa miasta, 
bezpieczeństwo w mieście – 6%

2. Spotkanie Burmistrza Miasta z Mieszkań-
cami można poprawić pod względem:

a. lokalizacji – 3%
b.  godzin (mieszkańcy wymienili): 19:00, 

20:00 – 8%
c.  poruszanych tematów (mieszkańcy 

wymienili): spotkania tematyczne, 
okręgi  – 11%

d.  inne (mieszkańcy wymienili): nie odda-
wać głosu awanturnikom, na początku 
prezentacja potem pytania, dyscyplina 
przebiegu spotkania, kontrola nad 
porządkiem dyskusji – 8%

e. nie trzeba nic zmieniać – 54%
3.  Spotkania Burmistrza Miasta z Mieszkań-

cami powinny odbywać się:
a. tak jak teraz, co pół roku – 68%
b.  częściej, co najmniej (mieszkańcy wy-

mienili): raz w miesiącu, co 2 miesiące, 
co kwartał – 28%

c.  rzadziej, wystarczy (mieszkańcy wymie-
nili): raz w roku – 1%

d.  inne (mieszkańcy wymienili): indywidu-
alnie, z ważnych powodów – 1%

4.  O spotkaniu z Burmistrzem Miasta dowie-
działam/em się:
a.  ze strony Urzędu Miasta/Facebooka/

newsletter – 34%
b. z plakatów informacyjnych – 14%
c. z Biuletynu Miasta Milanówka – 51%
d. od znajomego – 15%
e.  inne(mieszkańcy wymienili): od radne-

go,ulotka w skrzynce – 9%
Zespół ds. Komunikacji społecznej

Daria Gągała
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michał Piotr Lasocki h. Dołęga urodził 
się w 1862r. Przodkowie tej gałęzi 
rodu Lasockich byli wielkimi pa-

triotami i społecznikami. Rodzice Michała, 
Leon Adrian Lasocki i Bronisława Agnieszka 
z d. Łuszczewska, kupili po ślubie duży ma-
jątek w Brochowie, koło Sochaczewa. Leon 
był patriotą i powstańcem styczniowym. 
Zmarł w 1864 r. na zesłaniu, w miejscowości 
Czembor na Syberii. Tuż przed wyjazdem na 
zsyłkę, na prośbę żony, pozwolił wybitnemu 
malarzowi Józefowi Simmlerowi namalować 
swój portret, który po wielu zawirowaniach 
historycznych, ostatecznie znalazł swoje 
miejsce w Urzędzie Miasta w Milanówku. 
Po śmierci męża, Bronisława została sama 
z trójką dzieci, 8-letnim Antonim, 6-letnią 
Marią i 2-letnim Michałem, w prawie 300 ha 
majątku. Zdając sobie sprawę, że sama nie 
będzie w stanie utrzymać tak dużego mająt-
ku, z bólem serca sprzedała go, a następnie 
nabyła 181 hektarowy majątek Milanówek, 
który składał się wówczas ze wsi i folwarku 
z gruntami rolnymi, łąkami i z tzw. Lasu Gór-
nego. Wszyscy zamieszkali w skromnym mo-
drzewiowym dworze. 

Przez 22 lata, z pomocą zarządcy i innych 
pracowników, dzielna pani Bronisława prowa-
dziła wzorowe gospodarstwo. Dzieci dorasta-
ły. Niestety, utalentowana plastycznie córka 
Maria zmarła w wieku 14 lat, zaś lekkomyślny 
Antoni i nad wiek poważny Michał stopniowo 
się usamodzielniali, każdy na swój sposób. 
Wydawać by się mogło, że z czasem to star-
szy syn Antoni zajmie się prowadzeniem ma-
jątku. A jednak to właśnie Michał stopniowo 
przejmował coraz więcej obowiązków. Znając 
lekkomyślny charakter Antoniego, pani Bro-
nisława zdecydowała się przepisać rodzinny 
majątek Michałowi. Jednak chcąc być wobec 
starszego syna w porządku, udzieliła mu po-
życzki, która obciążyła hipotekę Milanówka. 

Za te pieniądze Antoni kupił majątek Budzi-
szynek, w którym zamieszkał z żoną i córeczką 
Janinką. Niestety, dość prędko przegrał mają-
tek w karty i zniknął, porzucając rodzinę. Jego 
żona z dzieckiem została wtedy przygarnięta 
na jakiś czas przez Michała i panią Bronisła-
wę, a córeczka Antoniego, Janinka została 
ochrzczona w kościele w Żukowie. Po krótkim 
pobycie w milanowskim dworze, wyjechała 
z dzieckiem do Warszawy i stopniowo stanęła 
na nogi. Pozostawiła w Milanówku ukochaną 
kapliczkę z Matką Boską, którą przywiozła ze 
sobą z Budziszynka, a która do dnia dzisiej-
szego stoi w sąsiedniej posesji przy bramie.

Drugi syn Lasockich, Michał Piotr, był zu-
pełnie innym człowiekiem. Poważny i pra-
cowity założył w roku 1892 rodzinę. Ożenił 
się z Jadwigą Marią Karską. Kolejno urodziło 
mu się czworo dzieci: bliźniaczki Lucyna i Ka-
zimiera (zmarła w niemowlęctwie), Helena, 
Leon Stanisław oraz najmłodsza Jadwiga, 
zwaną Inią, która przeżyła zaledwie 4 lata. Po-
nieważ Michał dobrze radził sobie na gospo-
darstwie, w 1899 r., matka sprzedała mu no-
tarialnie majątek. Trzeba jednak pamiętać, że 
majątek był obarczony nie spłaconym przez 
starszego syna wysokim długiem hipotecz-
nym. Pożyczka zaciągnięta pod hipotekę ma-
jątku dla starszego syna, została bezpowrot-
nie przez niego stracona z powodu skłonności 
do hazardu Antoniego. Wieść o tym szybko 
dotarła do Milanówka, a ponieważ łączyło go 
z Michałem to samo nazwisko, to dług hipo-
teczny, zła opinia Antoniego, jego kombinacje 
i nieuczciwości, paradoksalnie zaważyły na 
opinii Michała, który jeszcze długo musiał się 
tłumaczyć za brata. Przypisywano mu nawet 
długi brata i dalsze zadłużanie majątku. 

A przecież było to całkowicie nielogiczne, 
zważywszy na to, że kiedy w 1899 r. zawiązał 
wraz z poważną grupą udziałowców spółkę 
kapitałowo-parcelacyjną ”Kozłowski-Lasocki 

i Spółka”, to sam wniósł do tego przedsię-
wzięcia aż 50% udziałów. Będąc głównym 
inicjatorem założenia spółki, musiał być ab-
solutnie wiarygodny, inaczej wspólnicy nie 
lokowaliby swoich pieniędzy w tym przed-
sięwzięciu. To tyle na temat krzywdzących 
pomówień, których skutki niestety do dnia 
dzisiejszego jeszcze się za nim ciągną.

Michał Lasocki był człowiekiem przed-
siębiorczym i światowym. W czasie swoich 
podróży do Europy zainteresował ideą two-
rzenia tzw. miast ogrodów. Dlatego też głów-
nym celem Spółki Kozłowski-Lasocki stało się 
utworzenie letniska na miarę europejskich 
ośrodków. Letnisko Milanówek miało być 
wizytówką zachodniego Mazowsza. Przed-
siębiorcy postanowili jak najszybciej dokonać 
parcelacji terenu i rozpocząć sprzedaż dzia-
łek. Już w 1899 roku Michał Lasocki rozpoczął 
parcelację leśnej części swego majątku, tak 
dając początek miejscowości Letnisko Mila-
nówek. A kiedy w 1901 r. na trasie między 
Brwinowem a Grodziskiem uroczyście został 
otworzony nowy przystanek Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej, na pięknie zalesionych te-
renach osiedlało się coraz więcej ludzi spra-
gnionych ciszy i świeżego powietrza.

Planując przyszłość Letniska i analizując 
potrzeby ewentualnych mieszkańców, La-
socki wiedział, że każdy, kto chciałby się tu 

Przez długie lata osoba Michała Lasockiego, człowieka, 
bez którego wysiłków nie powstałoby miasto Milanówek, 
pozostawała w cieniu zapomnienia i do dziś chyba jest  
niedoceniana przez mieszkańców naszego miasta. Jednak 
w moim domu rodzinnym (znajdującym się właśnie przy ulicy 
Michała Lasockiego), często się o nim rozmawiało, bo historia 
jego życia i działalności była wyjątkowa. Dlatego swoim 
wspomnieniem o założycielu Letniska Milanówek, chciałabym 
choć w małym stopniu przyczynić się do utrwalenia w sercach 
i umysłach dzisiejszych mieszkańców dobrej pamięci o tym 
wyjątkowym człowieku.

O Michale Piotrze Lasockim h. Dołęga, 
bez którego nie byłoby dziś pięknego Milanówka Miasta – Ogrodu

HISTORIA

Michał Piotr Lasocki 
(CaTL,126/16.1.4.)
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O Michale Piotrze Lasockim h. Dołęga, 
bez którego nie byłoby dziś pięknego Milanówka Miasta – Ogrodu

osiedlić, musi mieć możliwość zaspokojenia 
potrzeb zarówno materialnych jak i ducho-
wych. Kościół, sklep i rozrywki, są elementami 
niezbędnymi dla normalnego funkcjonowania 
każdego człowieka. W tym miejscu trzeba przy-
pomnieć, że dużą część swoich działek Lasocki 
ofiarowywał na różne szczytne cele, np. pod 
budowę kościoła, rekreację i zajęcia kultural-
ne. Ofiarowując działkę pod budowę kościoła, 
postawił warunek, żeby patronką parafii zo-
stała św. Jadwiga Śląska (na pamiątkę zmarłej 
w dzieciństwie ukochanej córeczki, Ini).

Patrząc z perspektywy około 100 lat na jego 
twórcze i pracowite życie, widzimy, jak wiele 
dobrego nasze miasto mu zawdzięcza. Był jak 
pędząca lokomotywa, która w swym pędzie 
do rozwoju Milanówka, po drodze zabiera tyl-
ko najlepsze i skuteczne pomysły. W 1908 r. 
powstało Milanowskie Towarzystwo Letnicze, 
z inicjatywy którego wybudowano sklep i Teatr 
Letni, w którym odbywały się koncerty, zaba-
wy, również te dochodowe. Działkę na ten cel 
również ofiarował Michał Lasocki. Na kolej-
nych darowanych przez Lasockiego działkach 
powstały korty tenisowe i boisko do siatków-
ki. Jak na tamte czasy, były to bardzo nowo-
czesne inwestycje. Nadawano ulicom nazwy, 

posesjom numery, oświetlono główne ulice 
lampami naftowo-gazowymi, utworzono 
filię urzędu pocztowego, odbywały się po-
kazy kinematografu, utworzono Ochotniczą 
Straż Ogniową. Wreszcie, zorganizowano 
wielką Wystawę Przemysłowo-Rolniczą, ma-
jącą zachęcić do osiedlania się w Letnisku. 
Tu sprawdziła się wiedza i bogate doświad-
czenie Michała Lasockiego przez lata zdoby-
wane ”głową i pracą” w swoim majątku. Za 
jego życia, w ciągu kilku lat mała zalesiona 
miejscowość przekształciło się w ważne dla 
mieszkańców Warszawy i Królestwa Polskiego 
letnisko rekreacyjno-turystyczne. Marzenia 
Michała Lasockiego spełniły się. Pełniąc rów-
nocześnie zaszczytną funkcję sędziego poko-
ju, znajdował czas na wszystko, co było ważne 
dla Letniska Milanówek. Przede wszystkim 
jednak Michał Lasocki był wspaniałym czło-
wiekiem, dobrym i odpowiedzialnym synem, 
mężem i ojcem. Mimo tak wielu obowiązków 
dbał o swoją rodzinę, o dzieci, pokazywał im 
Europę. Szanował matkę, nie wymawiał jej 
pieniędzy, które wydawała na wspieranie sie-
rocińców dla dzieci powstańców. Bronisława 
Lasocka mieszkała z nim i z jego rodziną we 
dworze w Milanówku do swojej śmierci. 

Michał Piotr Lasocki herbu Dołęga zmarł 
w 1938 r. Spoczął w rodzinnym grobowcu na 
Powązkach obok Rodziców i Żony. Pozostawił 
po sobie wielkie dzieło, dorobek, z którego do 
dziś wszyscy korzystamy. Nie zmarnujmy tej 
spuścizny, dbajmy o nasze Miasto, które od 
1997r. w swoim herbie i na fladze ma umiesz-
czone elementy herbu szlacheckiego Michała 
Lasockiego.

Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej 
Anna Elżbieta Kuldanek

Wykorzystano film M. Koszuty z wywiadu 
A. Pettyna z Panią A. Kołaczykową, prawnucz-
ką Antoniego

Michał Piotr Lasocki 
(CaTL,126/16.1.4.)

antoni i Michał Lasoccy-
(CaTL,16.1.3.)
antoni i Michał Lasoccy-
(CaTL,16.1.3.)
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 HARM
ONOGRAM

 ODBIORU ODPADÓW
 KOM

UNALNYCH Z TERENU M
IASTA M

ILANÓW
KA  

w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 m
arca 2016 r.

realizowany przez firm
ę EKO-HETM

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

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
12, 26

9, 23
8, 22

m
akulatura, plastik, szkło

12
9

8

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
4, 20

3, 17
2, 16, 30

m
akulatura, plastik, szkło

4
3

2

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
13, 27

10, 24
9, 23

m
akulatura, plastik, szkło

13
10

9

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty 
M

arzec
kom

unalne
7, 21

4, 18
3, 17, 31

m
akulatura, plastik, szkło

7
4

3

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
14, 28

11, 25
10, 24

m
akulatura, plastik, szkło

14
11

10

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
8, 22

5, 19
4, 19

m
akulatura, plastik, szkło

8
5

4

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
28.12, 1, 15, 29

12, 26
11, 25

m
akulatura, plastik, szkło

14
12

11

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
11, 25

8, 22
7, 21

m
akulatura, plastik, szkło

11
8

7

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
5, 19

2, 16
1, 15, 29

m
akulatura, plastik, szkło

5
2

1

Rodzaj odpadu
Styczeń

Luty
M

arzec
kom

unalne
8, 22

5,19
4, 18

m
akulatura, plastik, szkło

29
26

25

REJON 1

REJON 6

REJON 2

REJON 7

REJON 3

REJON 8

REJON 4

REJON 9

REJON 5

REJON 10

REJON 1 obejm
uje ulice – Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Dowcip, Dzierżanowskiego, Górnoleśna, Grodec-

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

acierzanki, M
ała, C.K. N

orwida, Obwodu AK Bażant, Parkowa, Partyzantów, 
Pewna, Piaski, Podgórna (Kościuszki - W

. Polskiego), Północna, Pusta, Reym
onta, Spokojna, Szarych Szere-

gów, L. Teligi, Tuwim
a, W

ąska, W
igury, W

ojska Polskiego (Ludna-Kw
iatow

a) bez nr 39,41, Żukowska, Żwirki.

REJON 6 obejm
uje ulice –  Chabrów, Dem

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

ellera, Królew
ska, Ksią-

żenicka, Łączna, Łąkow
a, N

iezapom
inajki,  N

ow
ow

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

ska - Kady), Stokrotki, W
ysoka, W

ysockiego, Zielna 

REJON 2 obejm
uje ulice – Brzuzka A., Grodziska,  Kalinowa, Kościelna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów 

PKP), Krakowska (Kościuszki-W
ielki Kąt), Krasińskiego (Kościuszki-W

ojska Polskiego), Królowej Jadwigi, Lazu -
rowa, M

ickiewicza, Nowa, Okopy Górne, Pasieczna, Plantowa, Słowackiego, Sm
oleńskiego (od PKP do Kościel-

nej), Spacerowa, Spółdzielcza, Starodęby, Stawy, W
ielki Kąt, F. W

itkowskiej, W
ojska Polskiego (Ludna-Zam

en-
hoffa) – bez nr 11, W

ronia, Zachodnia, Zam
enhofa, Żabie Oczko – bez nr 8,12,14,16,18

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

iatraczna), Cicha, Głowackiego, Gru -
dowska (Królewska - Owczarska), Iwaszkiewicza,  Jabłonowa, Jasna, Jaśm

inowa, Jodłowa, Konopnickiej, M
a-

kowa, M
arszałkowska, M

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

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

esoła, W
iatraczna 

(Turczynek – W
ierzbowa), W

iśniowa

REJON 3 obejm
uje ulice – Czubińska, Falęcka, Gospodarska – bez nr 44a,44b, 44c, Jem

iołuszek,  Jerzyków, Klo-
nowa, Leśny Ślad (Podleśna –Lasek Olszowy), Leszczynowa, Lipowa, M

arzeń, M
yśliwiecka, Naddawki, Ogrodowa, 

Olszowa, Parkingowa, Podleśna, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj, Sadowa, Słowików, Sołecka, Sowia, Topolowa, 
Trębacka, W

iosenna, W
jazdowa, W

lot, W
rzosowa, W

schodnia, W
ylot, Załam

ana, Zielona Żytnia, Źródlana

REJON 8 obejm
uje ulice – Charci Skok, Długa (bez nr 4), Fiderkiewicza, Graniczna, Grudowska (Królewska- 

W
arszawska), Inżynierska, Krótka, Krzywa, Leśna, Podwiejska, Polna, Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd, 

Przeskok, Sosnowa, Ślepa, Środkowa, W
arszawska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa) – bez nr 5, Zawąska

REJON 4 obejm
uje ulice – Dw

orcow
a, Kaprys,  Krakow

ska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego (Kościusz-
ki- Piasta), Leśny Ślad (Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, N

iecała, Orzeszkow
ej, Piasta, Podgór-

na  (Kościuszki-W
spólna),  Sienkiew

icza,  W
iejska, W

ójtow
ska, W

spólna, Zaciszna

REJON 9 obejm
uje ulice – Asnyka, Kam

eralna, Kochanowskiego, Księżycowa, Ludna, Prusa, Szczepkowskiego

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

ierzowska – W
iatraczna), Brzozowa, Dębowa, 

Działkowa, Grabowa, Jedwabna, Jesionowa, Jeżynowa, Kazim
ierzowska, Konwaliowa, Na Skraju, Na Uboczu, 

M
agnolii, M

orwowa, Okólna, Piłsudskiego, Podkowiańska, Poleska, Poziom
kowa, Próżna, Radosna, ks. Skargi, 

Sm
oleńskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sokorskiej Bogny,  Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia, W

ar-
szawska (Piłsudskiego – w kierunku Grodziska M

az.), W
iatraczna (Podkowiańska-W

ierzbowa), W
ierzbowa

REJON  10 obejm
uje ulice –  3 M

aja, 9 M
aja, Akacjowa, Barw

na, Bratnia, Daleka, Długa 4, Dolna, Gołębia, 
Gom

brow
icza, Gospodarska nr 44a, 44b, 44c, Kasprow

icza, Kasztanowa, Kazim
ierzow

ska 34a, Końcowa, 
Krucza, Nadarzyńska nr  42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c M

arzanny, M
odrzew

iowa, M
oniuszki, N

iska, 
Owocowa, Piaskowa, Południowa, Rolna, Rzeczna, Skrom

na, Sobieskiego, Św
ierkowa, W

arszaw
ska nr 5, 

W
ojska Polskiego nr 11, 39, 41, Zakątek, Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18 

Odpady są grom
adzone w

 w
orkach  

w
 kolorze:

l
 zm

ieszane odpady kom
unalne – czarny

l
 tw

orzyw
a sztuczne, tetra-pak, złom

 – żółty
l

 papier i tektura – niebieski
l

 szkło – biały
l

 bioodpady – należy grom
adzić we własnych wor-

kach w dowolnym
 kolorze, o pojem

ności do 80 litrów, 
odpornych na rozerwanie (odbierane będą również 
worki o pojem

ności 120 l, zawiązane, nie wypełnione 
do końca)

Pojem
niki/w

orki (zaw
iązane) m

uszą być w
ystaw

ione na zew
nątrz posesji do godz. 7:00 w

 dniu 
odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan śm

ietnikow
ych, które znajdują się w

 ogrodze-
niu posesji i są dostępne dla pracow

ników
 firm

y.

Odbiór odpadów
 w

ielkogabarytow
ych, opon, zużytego sprzętu AGD i RTV – raz w

 m
iesiącu w

 term
inach: 21 stycznia, 18 luty, 17 m

arca. W
ystaw-

ka przed posesję. Odbiór tych odpadów należy zgłosić najpóźniej do 3 dni przed planowanym
 dniem

 odbioru do Urzędu M
iasta, pod nr tel. (22) 758 30 61 w. 221, 

212, 214. Każde zgłoszenie m
usi zawierać: im

ię i nazwisko, adres, ilość oraz rodzaj odpadu. W
 ram

ach wystawki nie będą odbierane: papa, eternit, okna, odpady 
sam

ochodowe, świetlówki. Przeterm
inow

ane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu).  Zużyte baterie, 
św

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

adzić we własnych workach w dowolnym
 

kolorze, o pojem
ności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Urzędu M

iasta, pod nr tel. (22) 758 30 61 w. 221, 212, 214. Gruz, od-
pady budow

lane i rozbiórkow
e – odbiór po zgłoszeniu do Urzędu M

iasta, pod nr tel. (22) 758 30 61 w. 221, 212, 214. W
 Punkcie Selektyw

nego Zbierania Odpadów
 

– odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, odpady zielone (liście, trawa, drobne gałęzie), chem
ikalia, tworzywa sztuczne, tetra-

-pak, złom
, papier i tektura, szkło. Punkt ten znajduje się w

 M
ilanów

ku, róg ulic Turczynek i W
iatracznej, godz. pracy: pon. – pt. 10:00 – 18:00, sob. 10:00 –16:00. 

Odpady w Punkcie m
ożna oddać po uprzednim

 okazaniu przez m
ieszkańca dokum

entu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów kom
unalnych.
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SPORT

n 17 października br. odbył się turniej je-
dynek i mixtów siatkarskich dzieci i mło-
dzieży pod patronatem Burmistrza Miasta 
Milanówka. Rywalizacja toczyła się w Hali 
sportowej przy ZSG nr 1 i cieszyła się du-
żym zainteresowaniem. Wystartowało 44 
zawodniczek i zawodników. 
Wyniki turnieju:

Jedynki
Dziewczynki:

1m-ce Milena Miciałkiewicz
2m-ce Ania Kwiatkowska
3m-ce Oliwia Jaściuk
4m-ce Marta Sowińska

Chłopcy:
1m-ce Mateusz Traczyk
2m-ce Dominik Nowak
3m-ce Maciek Kwiecień
4m-ce Marcel Kamiński
5m-ce Józio Kaflik

Dwójki
2002-2003

1m-ce Ania Piliszek / Sara Adamczyk
2m-ce Milena Makule / Klaudia Suchecka
3m-ce Weronika Grabarska / Zosia Szlaga
4m-ce Monika Wajsgerber / Ala Musiał

2000-2001
1m-ce Patrycja Puźniak / Krystian Osiński
2m-ce Ola Traczyk / Agata Jędrzejewska
3m-ce Żaneta Pytlewska / Iga Nowakowska

n 25 października br. Sekcja Turystyki Ro-
werowej Milanówek działająca przy MCK 
zorganizowała uroczyste zakończenie sezo-
nu rowerowego dla uczestników tegorocz-
nych wyjazdów.
n 8 listopada br. w hali sportowej przy ZSG 
nr 1 rozegrany został coroczny jesienny tur-
niej siatkarskich czwórek. Rywalizacja toczy-
ła się o puchary i medale oraz, jak zawsze 
w naszym mieście, drobne upominki rze-
czowe.
Klasyfikacja generalna turnieju.

I m-ce DEVOLLEY  
II m-ce ARCZIBALLOT
III m-ce SKIERNIEWICKI WĘGIEL
IV m-ce MULTICULTURA

n 13 listopada br. na strzelnicy MCK w Mi-
lanówku odbyły się zawody z broni pneu-
matycznej z okazji Dnia Niepodległości. Ha-
słem zawodów było „10 strzałów ku chwale 
ojczyzny!”. Strzelano z karabinka pneuma-
tycznego w kategoriach mężczyźni, kobiety 
oraz dzieci.
Pierwsze miejsca zajęli w kategoriach: 
Karabin dziewczęta do 11 roku życia
1. Anna Kniewska
Karabin chłopcy do 11 roku życia
1. Kacper Biernat
Karabin chłopcy w wieku 12-15 lat
1. Karol Kosieradzki

W Milanówku, nie zależnie od aury panującej na zewnątrz, zawsze 
dużo się dzieję w kwestii sportowej. Poniżej przedstawiamy 
przegląd zawodów i turniejów, które w ostatnim czasie 
zorganizował Dział Sportu Milanowskiego Centrum Kultury. 

Karabin kobiety 12-15 lat
1.Patrycja Guzik
Karabin mężczyźni 16 lat i starsi:
1.Krzysztof Wiśniewski
Karabin kobiety 16 lat i starsze:
1. Paulina Pełczyńska
Pistolet kobiety:
1. Patrycja Guzik
Pistolet mężczyźni:
1. Piotr Wiśniewski       
n 21 listopada br. w Zespole Szkół Gmin-
nych nr 1 odbyły się coroczne Mistrzostwa 
Milanówka reprezentacji szkolnych w piłkę 
halową  chłopców. Wynik 5-1 dał mistrzo-
stwo SP 2 (w składzie Bartek Sobolewski, 
Mikołaj Gasiuk, Sebastian Mosakowski, 
Łukasz Bagiński, Mateusz Bagiński, Konrad 
Przyłucki, Michał Boniecki, Iwo Nowakow-
ski, Jakub Traczyk, Alan Bodych, opiekun: 
Daniel Klonowski), a najlepszym zawodni-
kiem turnieju został wybrany jeden ze zwy-
cięzców – Łukasz Bagiński.
n 29 listopada  br. w świetlicy GSM odbył 
się XIV Memoriał im. Andrzeja Wróblew-
skiego. W turnieju uczestniczyło 19 par, 
rozegrano 13 rund po 2 rozdania. Zostały 
ogłoszone wyniki i wręczono nagrody zwy-
cięzcom. Dekoracji dokonali wspólnie mał-
żonka i syn Pana Andrzeja Wróblewskiego.
n Milanowski Wicemistrz Polski Samorzą-
dowców w Tenisie

Miło nam poinformować, że Włodzimierz 
Filipiak Kierownik ds. Sportu MCK został Wi-
cemistrzem Polski Samorządowców.

Niestety nie udało się obronić tytułu sprzed 
roku, zadecydowała jedna piłka przy stanie 
9-8 w trzecim secie. Nasz reprezentant posłał 
"meczbola" na minimalny aut. Finał zakończył 
się wynikiem 5-7; 7-6 (5); 12-10 dla Artura Ga-
łacha radnego z Łukowa.

Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

Więcej informacji i wyniki turniejów znaj-
dują się na stronie miasta www.milanowek.pl.

Jesień  
na sportowo 



  

SEKCJa SIaTKÓWKI dla dzieci
Czwartek, godz. 17.00-18.30  
– zajęcia dla klas Gimnazjum 
Piątek, godz. 16.00-17.30  

– zajęcia dla klas Szkoły Podstawowej
Zespół Szkół Gminnych nr 1 
ul. Królewska 69

SEKCJa STrZELECKa
wtorek, piątek godz. 17.00 
–19.00 – Strzelnica MCK, 
ul. Piasta 12. Zbigniew Kubek

SEKCJa łuCZNICZa
Zajęcia dla dzieci.
sobota godz. 12.30 – Zajęcia 
w ZSG nr 3, ul. Żabie Oczko 1

Instruktorzy łucznictwa.

SEKCJa NOrDIC WaLKING
sobota godz. 10.00 – MCK,  
ul. Kościelna 3
Mariola Borowska

SEKCJa WSPINaCZKOWa
piątek godz. 14.30. Zajęcia 
w ZSG nr 1, ul. Królewska 69
Grzegorz Gawryszewski

SEKCJa SZaCHOWa
sobota godz. 9.20 –11.20  
– MCK, ul. Kościelna 3
Jarosław Kowalewski

SEKCJa MINI TENISa
Zajęcia Mini Tenisa  
dla dzieci w wieku  
od 5 do 10 lat.
Hala Sportowa Nr 2, 

ul. Królewska 69
grupa I 
Sobota: godz.9:00

Hala Sportowa Nr 1, ul. Żabie Oczko 1
grupa I – sobota godz. 10:30 
grupa II – sobota  godz. 11.30
prowadzone przez instruktorów tenisa

SEKCJa TurYSTYKI rOWErOWEJ
Spotkania według kalendarza 
sekcji na stronie obok.
Adam Matusiak

SEKCJa BrYDŻOWa  
dla dorosłych
piątek godz. 19.00  
– świetlica GSM osiedla  

Jedwabnik, ul. Brzozowa 7
Włodzimierz Rutkowski

Bliższe informacje na temat sekcji sporto-
wych MCK pod numerem tel. 790 204 254

Kierownik ds. sportu
 Włodzimierz Filipiak

Koordynator wydarzeń sportowych 
artur Niedziński

Dział Sportu MCk zaprasza:

WYDARZENIA

na starcie stawiła się zaskakująco duża grupa 
biegaczy – wydano 117 numerów starto-

wych oraz liczne grono kibiców. Najmłodszy za-
wodnik miał dwa miesiące, a najstarszy 63 lata. 
Zawody polegały na przebiegnięciu jak naj-
większej ilości pętli wytyczonej w parku wokół 
willi Iwaszkiewiczów (liczyła 1650 m) w czasie 
3 godzin. W dowolnym momencie można było 
zatrzymać się przy ognisku, zjeść grochówkę, 
upiec sobie kiełbaskę czy napić się herbaty lub 
kawy i ruszyć dalej. Pięknej aury nadała tego 
wieczoru gęstniejąca mgła. Każdy z uczestników 
zawodów otrzymał pamiątkową bombkę cho-
inkową z logo biegu. Iście egipskie ciemności 
i mgła nie przeszkadzały w wysokim poziomie 
sportowym, choć zawody służą w pierwszej ko-
lejności rekreacji i sportowej zabawie. Oficjalne 
wyniki III Nocy STO-nogi Milanówek
 I miejsce – Daniel Pietrzak, przebiegł 22 okrą-
żenia 36 300 metrów w czasie 03:03:12

 II miejsce – Maciej rek, przebiegł 20 okrążeń 
33 000 metrów w czasie 03:09:23
 III miejsce – Michał Sobolewski, przebiegł 
19 okrążeń 31 350 metrów w czasie 03:03:14

Według "Zasad biegu" wyróżnieni i nagradza-
ni byli zawodnicy, którzy dobiegli na pierwszych 
trzech miejscach. Chcielibyśmy jednak zwrócić 
Państwu uwagę na kolejne trzy pozycje, które 
stały się nieformalną klasyfikacją wśród kobiet
Miejsce IV – Ewelina Sobocińska,  
dystans 31 350 metrów w czas 03:06:12
Miejsce V – Katarzyna Fajnas,   
dystans 28 050 metrów w  czas 03:00:00
Miejsce VI – Maria Jurkitewicz,  
dystans 28 050 metrów w czas 03:00:00
 Organizatorzy: Społeczne Towarzystwo Oświa-
towe w Milanówku oraz Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 5 STO w Milanówku

 Noc STO-nogi jest biegiem samofinansują-
cym się, wszyscy organizatorzy są wolontariu-

szami i działają non-profit, nie ma klasycznych 
sponsorów. Opłata startowa przeznaczona jest 
na pokrycie kosztów udostępnienia terenu Mu-
zeum, nagrody i pozostałe koszty organizacyjne. 
Uczestnicy zawodów wspierają organizatorów 
przynosząc np. grochówkę, ciastka, sałatki itp.

Leszek Janasik

III Noc STO-nogi Milanówek
Czyli biegowo-bombowe symboliczne zakończenie sezonu. Już po raz trzeci 
miłośnicy biegania z Milanówka i okolicznych miejscowości mogli wziąć udział  
w nietypowym zakończeniu sezonu biegowego. Spotkanie biegowe wyznaczono 
w Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku tuż po zachodzie słońca o 16.00.

Dyrektor Stawiska – Mariusz Olbromski  
przywitał biegaczy i kibicował im do końca   

Organizatorzy:  
Leszek Janasik 

i Jerzy Stypa  
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Wydarzenia kulturalne  
i sportowe w Milanówku
grudzień 2015 /styczeń 2016
12 grudnia (sobota), godz. 16.00 
SPOTKANIE AUTORSKIE Z IZABELą MAKOSZ |  
| Spotkanie z Przedsiębiorczą Kobietą Izabelą 
Makosz – twórczynią pierwszej w Polsce inter-
netowej telewizji dla przedsiębiorczych kobiet 
– Time for Business TV oraz założycielką firmy 
Time for Wax. | Wstęp 55 zł. W cenie biletu 
dwie książki. | Więcej informacji na stronie 
www.by-lam.pl i na FB. | L'amour MaISON, 
ul. Piłsudskiego 33 (wejście od ul. Warszawskiej)

13 grudnia (niedziela), godz. 16.00 
MąDRE Z MILANÓWKA | Opowieści babć dla 
dzieci i rodziców | Spotkanie w ramach pro-
jektu „Mądre z Milanówka” finansowanego ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie”. | Wstęp 
wolny! | Organizator: Fundacja MUSSZELKA | 
www.musszelka.pl | L'amour MaISON, ul. Piłsud-
skiego 33 (wejście od ul. Warszawskiej)

16 grudnia (środa), godz. 16.00 
MU3W | Wykład – Historia sztuki Aleksander 
Gierymski – poeta światła | Prowadzenie: Bo-
żena Pysiewicz, historyk sztuki | Organizator: 
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | www.
mu3w.pl | Sala Konferencyjna uM, Budynek C, 
ul. Spacerowa 4

17 grudnia (czwartek), godz. 17.00  
MU3W | Spotkanie wigilijne | Prowadzenie: 
Rada Słuchaczy i Zarząd MU3W | Organizator: 

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | www.
mu3w.pl | Sala Konferencyjna uM, Budynek C, 
ul. Spacerowa 4
godz. 19.00 | W STARYM KINIE | Seans 
filmowy | Cykl seansów – film raz w tygodniu. 
Wstęp wolny! | Więcej informacji na stronie 
www.by-lam.pl i na FB. | L'amour MaISON, ul. 
Piłsudskiego 33 (wejście od ul. Warszawskiej)

18 grudnia (piątek), godz. 18.00 
JASEŁKA | „Jasełka” w wykonaniu najmłod-
szych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Milanówku. | Zespół Szkół Gminnych nr 1 
w Milanówku, ul. Królewska 69

22 grudnia (wtorek), godz. 17.30 
ŚWIąTECZNY WYSTEP DLA DZIECI w wykona-
niu teatru Vaśka | Organizator: Miejska Bibliote-
ka Publiczna | ul. Spacerowa 4

23 grudnia (środa), godz. 19.00 
W STARYM KINIE | Seans filmowy | Cykl 
seansów – film raz w tygodniu. Wstęp wolny! 
| Więcej informacji na stronie www.by-lam.pl 
i na FB. | L'amour MaISON, ul. Piłsudskiego 33 
(wejście od ul. Warszawskiej)

20 stycznia 2016, godz. 12.00  
SZKOLENIE OTWARTE „BEZPIECZNY SENIOR” |  
Sala Konferencyjna uM, Budynek C, ul. Space-
rowa 4
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III Noc STO-nogi Milanówek

I Ty mozesz pomóc potrzebujacym!,
.

Caritas przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku  
prowadzi zbiórkę rzeczy używanych: odzież obuwie, przybory szkolne, 
sprzęt aGD, komputerowy, meble itp. Jeżeli chcesz i możesz wspomóc 

– zadzwoń: 501 705 502.
Wszystkim ludziom dobrej woli z góry serdecznie  

DZIĘKuJEMY

GODZINY OTWarCIa urZĘDu MIaSTa  
OraZ JEDNOSTEK MIaSTa 

urząd Miasta Budynek a, ul. Kościuszki 45 
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00, 
wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00, 
kasa 9.00–14.00

urząd Miasta Budynek B, ul. Kościuszki 45 
tel. 22 758 30 61, 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, pon. 8.00–18.00,  
wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00

Zespół Szkół Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69 
tel. 22 758 35 24 , pon.-pt. 7.30–15.30

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul Literacka 20 
tel. 22 758 34 85, pon.-pt.8.00–16.00

Zespół Szkół Gminnych Nr 3,  
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60 , 
pon.-pt. 7.45–15.45

Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13 
pon. 12.00–19.00, wt., pt. 12.00–18.00, 
śr., czw. 11.00–16.00

Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 
tel. 22 758 39 60, pon.-pt. 8.00–16.00

Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Fiderkiewicza 41, tel. 22 724 97 92,  
pon 8:00–18:00, wt., czw., pt., 8:00–16:00  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89 
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00

Straż Miejska, ul. Warszawska 32 
tel. 22 724 80 45, tel. alarmowy 986  
Czynna całą dobę

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i  Kanalizacji SP. z o.o., ul. Spacerowa 4,  
tel. 22 729 04 33,  22 758 30 61 wew. 218  
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla 
Osób uzależnionych i ich rodzin / Punkt 
Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar 
Przemocy w rodzinie, ul. Kościuszki 58,  
tel. 22 724 94 69, pn.-pt. 14.00–16.00

„Aniołowo”
Milanowskie Centrum Kultury go-

rąco dziękuje wszystkim dzieciom 
i rodzicom za piękne szopki! Jury mia-
ło bardzo trudne zadanie w tym roku 
ponieważ wpłynęło aż 56 prac. Za-
prezentowaliśmy je podczas dorocz-
nej imprezy pod hasłem „Aniołowo", 
która odbyła się 5 grudnia w świetlicy 

OSP. Zwycięskie szopki zostały 
wykonane przez Nastkę Żerań-
ską ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Milanówku i Amelię Pomarań-
ską ze Szkoły Podstawowej nr 3. 
Dziękujemy wszystkim ucze-
stnikom i sponsorom.

zastępca Dyrektora   
Milanowskiego Centrum Kultury

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
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