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Warto się przyłączyć
W poprzednich numerach Biuletynu Miasta Milanówka przedstawiliśmy Państwu informacje dotyczące
korzyści wynikających z przyłączania posesji do sieci kanalizacyjnej. Warto przypomnieć, że przyłączanie
do kanalizacji jest obowiązkiem każdego właściciela posesji, na której ścieki są wytwarzane.

J

edyny wyjątek od wspomnianej reguły
stanowi sytuacja, gdzie na posesji funkcjonuje przydomowa oczyszczalnia ścieków spełniająca odpowiednie parametry
techniczne oraz jest odpowiednio usytuowana względem sąsiednich posesji. W każdym
innym przypadku na właścicielach poszczególnych działek spoczywa obowiązek niezwłocznego przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
W związku z faktem, że część Mieszkańców Milanówka nie zdecydowała się jeszcze

MPWiK
Cel: Zapoznanie się z ofertą
wykonania
dokumentacji
technicznej
oraz budowy
przyłączy.
Cena: –

krok 1

na rozpoczęcie procedury przyłączeniowej
od sierpnia br. pracownik Urzędu Miasta
w asyście funkcjonariusza Straży Miejskiej
odwiedza właścicieli nieprzyłączonych posesji, aby przypomnieć o ich obowiązku oraz
zachęcić do złożenia wizyty w tym celu w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. (MPWiK) mieszczącym się w Milanówku przy ul. Spacerowej 4.
Przedstawiamy również informację krok po
kroku, która ułatwi przejście przez całą procedurę przyłączenia.

Wszystkie osoby zainteresowane przyłączeniem swoich posesji do sieci kanalizacji
sanitarnej mogą uzyskać wszelkie informacje
w Milanowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Spacerowa
4, nr tel.: (22) 729 04 33 lub (22) 758 30 61
wew. 218 lub w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, nr tel. (22) 758 30 61
wew. 213.

Referat Technicznej Obsługi Miasta
Adam Adamczyk

MPWiK*

MPWiK*

MPWiK

Cel: Podpisanie umowy na wykonanie opracowania projektowego
w MPWiK Sp. z o .o. (termin wykonania projektów ok. 8-10 tygodni)
lub zlecenie wykonania projektu
niezależnemu Projektantowi.
Cena: 930 zł (płatne w dwóch ratach: I rata 560 zł płatna do 7 dni
od podpisania umowy, II rata
370 zł przed odbiorem projektu)

Cel: Podpisanie umowy na wykonanie budowy
przyłączy i jego realizacja w MPWiK Sp. z o.o.
lub zlecenie budowy przyłącza niezależnemu
Wykonawcy.
Cena: Cena budowy przyłącza jest uzależniona
od szeregu czynników jak np.: długość przyłącza,
warunki gruntowo-wodne, rodzaj nawierzchni
przeznaczonej do rozbiórki i odtworzenia w związku
z budową, istniejące przeszkody terenowe (np. drzewa, budynki, inne), ilość studni rewizyjnych itp.

Cel: Korzystanie z wykonanego przyłącza uwarunkowane jest dokonaniem
odbioru technicznego na
podstawie odpowiedniego
protokołu w obecności inwestora, wykonawcy oraz
przedstawiciela MPWiK.
Cena: –

krok 2

krok 4

krok 3

(W przypadku wyboru wykonawcy
innego niż MPWiK Sp. z o.o.)

*W

sytuacji gdy osoby zamierzające przyłączyć swoje
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie będą chciały
korzystać z usług MPWiK w zakresie projektowania i lub
budowy przyłączy mogą zlecić wykonanie tych usług
dowolnemu podmiotowi działającemu na rynku i posiadającemu stosowne uprawnienia budowlane. W takim
przypadku koszty związane z realizacją wspomnianych
usług stanowią przedmiot negocjacji pomiędzy zlecającym i przyjmującym do realizacji taką usługę. Warto jednak zaznaczyc, że kalkulacja dokonywana w MPWiK jest
tak sporządzana, aby była konkurencyjna w stosunku do
podmiotów oferujących swoje usługi na rynku.

MPWiK
Cel: Zawarcie umowy
na czas nieokreślony na
odprowadzanie ścieków
Cena: –

krok 7

MPWiK*

MPWiK

Cel: Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
wykonanego przyłącza
Cena: Przy wykonaniu
budowy przyłącza przez
MPWiK kwota ta jest
wliczona w cenę budowy
przyłącza

Cel: Zawarcie
umowy tymczasowej na odprowadzanie ścieków
Cena: –

krok 6

krok 5

Grupa inwestycyjna MPWiK

M

2

ilanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, iż we wrześniu 2015 r.
utworzyło własną grupę inwestycyjną, dzięki
której ma możliwość zaoferowania Państwu
kompleksową usługę w zakresie podłączenia
budynku do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wychodząc naprzeciw Państwa
oczekiwaniom rozszerzyliśmy profil naszej
działalności i korzystając wyłącznie z własnych zasobów kadrowych i sprzętowych proponujemy całościowe wykonanie inwestycji:
od projektu przyłącza po jego wykonanie.
Oferujemy skrócenie procedury przyłączenia budynku do infrastruktury miejskiej i tym
samym szybką realizację inwestycji poprzez
podpisanie z MPWiK Sp. z o.o. tylko jednej
umowy, która obejmuję opracowanie projektu wraz z jego realizacją.

Dla każdego z Klientów przygotowujemy
indywidualną wycenę oraz proponujemy
rożne warianty płatności. Na każdym etapie
inwestycji korzystamy wyłącznie z własnych
zasobów, toteż jesteśmy w stanie zachować

bardzo konkurencyjne ceny. Jednocześnie
zachęcamy wszystkich Mieszkańców, którzy
posiadają już gotowy projekt budowlany
przyłącza do skorzystania z naszych usług
w zakresie jego realizacji.
Szczegółowe informacje o warunkach
podłączenia budynków udzielane są telefonicznie pod numerami tel.: 22 729 04 33;
22 758 30 61 wew. 218 lub bezpośrednio
w siedzibie spółki przy ulicy Spacerowej 4
w Milanówku oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
m.kulczyk@mpwik-milanowek.pl
tel. 602 290 500.
Zapraszamy
Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o.
Sebastian Budziszewski

Burmistrz Informuje

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta
Milanówka
za okres od 21 sierpnia
do 20 października
Sierpień 2015
21.08. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi – zostałam zaproszona na kolejne
spotkanie z organizacjami pozarządowymi
dotyczące założenia Federacji, na którym
poruszony został także temat projektu porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Milanówek, w tym
wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
25.08. Spotkanie Zespołu ds. Polityki Kulturalnej – w moim gabinecie zorganizowałam kolejne spotkanie Zespołu ds. Polityki
Kulturalnej.
28.08. Święto Straży Miejskiej – zostałam
zaproszona do wzięcia udziału w obchodach
święta Straży Miejskich zorganizowane w Mateczniku Mazowsze. Obchody zorganizowano z inicjatywy komendanta Straży Miejskiej
Brwinów a wzięli w nim udział przedstawiciele
Straży Miejskiej z Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, Ożarowa i Brwinowa oraz przedstawiciele Straży Gminnej z Jaktorowa i Nadarzyna. Podczas uroczystości. Podczas uroczystości
burmistrzowie i wójtowie wręczali pracownikom Straży Miejskiej nagrody i awanse.
28.08. Spotkanie z mieszkańcami – z inicjatywy radnego okręgu wzięłam udział
w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Kochanowskiego. Spotkanie dotyczyło wnoszonej
przez mieszkańców potrzeby naprawy drogi
oraz potrzeby podłączenia się mieszkańców
do kanalizacji sanitarnej, co wiąże się z dążeniem do osiągnięcia przez gminę efektu
ekologicznego. Dotychczas w ulicy Kochanowskiego podłączyło się do kanalizacji 28%
właścicieli nieruchomości, a kolejne 32%
podpisało już umowy.

Wrzesień 2015
01.09. Rozpoczęcie roku Szkolnego – wzięłam udział w rozpoczęciu roku szkolnego
w Zespole Szkół Gminnych nr 3 oraz w Szkole
Podstawowej nr 2, która w br. obchodzi 80-lecie powstania szkoły.
04.09. Dzień Działkowca – zostałam zaproszona na obchody Dnia Działkowca zorganizowane na terenie dwóch rodzinnych ogrodów
Działkowych na ulicy Partyzantów i na ulicy
Turczynek.
04.09. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi – po raz kolejny zostałam zaproszona
na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na którym kontynuowany był temat

założenia Federacji na rzecz Willi „Walerii”
i współpracy z Gminą Milanówek w ramach
Partnerstwa Publiczno-Społecznego.
06-07.09. Wyjazd studyjny do Kamienia Pomorskiego – zorganizowałam wyjazd studyjny
do Kamienia Pomorskiego aby dowiedzieć się o
inwestycjach w miastach podobnych do Milanówka, a także zdobyć wiedzę z zakresu wdrażania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
11.09. TVP3 – wraz z Arturem Tusińskim Burmistrzem Podkowy Leśnej, byłam gościem
programu Dzień Dobry Warszawo w telewizji
regionalnej, w którym promowałam Milanówek i Święto Miasta, natomiast po południu udzieliłam wywiadu ekipie TVP3, która
przyjechała do Milanówka nakręcać reportaż
o Milanówku, promując jednocześnie zabytkowy Turczynek.
11.09. W dniu 11 września 2015 roku do
Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
z prośbą o udzielenie informacji czy nasza
Gmina jest gotowa do przyjęcia uchodźców i jeśli tak to w jakiej liczbie. W odpowiedzi na to pismo poinformowaliśmy, że
Gmina Milanówek nie dysponuję na chwilę
obecną wolnymi lokalami mieszkalnymi,
które moglibyśmy przeznaczyć na przyjęcie
cudzoziemców.
12-13.09. I Kongres Miast Ogrodów – wzięłam udział w wykładach i prezentacjach na
I  Kongresie Miast Ogrodów organizowanym
w Podkowie Leśnej. W Kongresie uczestniczyło około 150 osób z 26 miast-ogrodów.
14.09. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
– odbyło się kolejne posiedzenie powołanej
przeze mnie Komisji Mieszkaniowej, na którym rozpatrzono 14 wniosków osób ubiegających się o najem lokalu na czas nieokreślony.
14.09. Utworzenie Milanowskiego Klubu
Seniora – został utworzony Milanowski Klub
Seniora, którego działanie ma na celu współprace międzypokoleniową. Spotkania będą
organizowane w Świetlicy Środowiskowej
przy ulicy Szkolnej 12.
18-20.09. Przyjazd delegacji Miast Partnerskich – spotkałam się z delegacją Miast
Partnerskich
Lidzbarka
Warmińskiego
i Welzheim, którzy przyjechali na obchody
Święta Miasta. Zorganizowałam spotkanie
z Burmistrzami obu Miast, aby omówić
obszary dalszej współpracy w ramach partnerstwa miast.
23.09. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
– odbyło się kolejne posiedzenie powołanej

przez mnie Komisji Mieszkaniowej, która rozpatrywała kolejne wnioski osób.
29.09. Spotkanie z dyrektorem PGE – spotkałam się z dyrektorem PGE w celu odnowienia
zasad współpracy polegającej na synchronizacji inwestycji drogowych i energetycznych
w mieście.
30.09. Spotkanie z przedstawicielami firmy Podamat Sp. z o.o. – w moim gabinecie spotkałam się z przedstawicielami firmy
Podamat Sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej OBI), która złożyła jedyną ofertę w IV
przetargu na sprzedaż nieruchomości należących do Mifam S.A. w upadłości likwidacyjnej. Termin podpisania aktu notarialnego
jeszcze nie został ustalony, ale przewidywany jest na ten rok. Przedstawiciele inwestora
przygotowali wstępną propozycję współpracy z Miastem polegającą na wykonaniu inwestycji usprawniającej ruch drogowy wokół tego terenu. Jest to newralgiczny punkt
w naszym mieście, w którym ruch już teraz
jest utrudniony, dlatego wszelkie kolejne informację w tej sprawie będą przekazywane
do informacji publicznej.

Październik 2015
01.10. Kontrola ewaluacyjna w Przedszkolu
nr 1 – wzięłam udział w kontroli ewaluacyjnej,
która została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Przedszkolu nr 1 przy ulicy Fiderkiewicza. W ramach tej kontroli pracownicy Kuratorium przeprowadzili wywiad ze mną
i z Kierownikiem Referatu Oświaty.
02.10. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli – w moim gabinecie zorganizowałam
spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli
w sprawie organizacji Dnia Edukacji Narodowej. Zostały ustalone zasady przyznawania
nagród burmistrza i dyrektorów dla tej grupy
zawodowej, która już tradycyjnie w tym dniu
ma wręczane nagrody.
02.10. Rozpoczęcie Roku Akademickiego
MU3W – na zaproszenie Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięłam udział
w uroczystym rozpoczęciu nowego Roku
Akademickiego.
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04.10. 15-lecie istnienia Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku – wzięłam
udział w uroczystościach z okazji 15 lat istnienia Domu Rehabilitacyjno- Opiekuńczego
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku przy ulicy Piasta.
06.10. Spotkanie Zespołu ds. Polityki Kulturalnej – w moim gabinecie odbyło się kolejne
spotkanie zespołu. Podjęto decyzje o sformalizowaniu Zespołu poprzez przyjęcie regulaminu i Składu Zespołu.
9-10.10. Seminarium dla samorządów Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – wzięłam udział w seminarium pn. Rewitalizacja
w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów zorganizowanym w Radomiu i Szydłowcu. W seminarium udział wzięli także Sekretarz Miasta
Milanówka i 9 Radnych naszego Miasta. Seminarium poruszało tematykę rewitalizacji przestrzeni miejskich.

MIASTA MILANÓWKA
Wybrane zarządzenia wydane przez Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie:
a) Ogłoszenia Konkursu na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku (Zarządzenie nr 106/VII/15) – na którą zgłosiło
się 5 kandydatów a 3 z nich przeszło do kolejnego etapu
b) Powołania Zespołu do przeprowadzenia
w Urzędzie Miasta Milanówka samooceny
według metody CAF (Zarządzenie Nr 133/
VII/15), – w ramach warsztatów z samooceny
zespół wraz z trenerem zewnętrznym dokonał oceny organizacji i funkcjonowania Urzędu, w oparciu o którą powstał „Projekt planu
doskonalenia”, zatwierdzony następnie przez
Burmistrza Milanówka. Od początku października rozpoczęto prace nad siedmioma działaniami wybranymi w planie do realizacji.
c) Otwartego Konkursu Ofert na realizację
VIII zadania publicznego w 2015 r. – zadania
z zakresu ekologii i ochrony środowiska wspomagające partycypację społeczną na kwotę
30 000 zł (Zarządzenie nr 136/VII/15) – zostały złożone 2 oferty, z czego jedna w partnerstwie dwóch organizacji pozarządowych. Nie
wybrano żadnej ze złożonych ofert, z powodu
braku partycypacji społecznej w przypadku
pierwszej oferty i niskim poziomem partycypacji w przypadku drugiej.
Wybrane zatwierdzone postępowania dotyczące zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:
– „Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka oraz wykonanie dokumentacji
projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego”
– „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Milanówka”
– „Remont ulicy Chopina oraz ulicy Pewnej
w Milanówku”
Przygotowanie do ponownego postępowania dotyczącego zamówień publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego na:
– „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Milanówek”

Wszystkie zarządzenia dostępne na stronie
www.bip.milanowek.pl/2030,0
4

Przypominamy o ważnych
terminach podatkowych

S

zanowni Mieszkańcy, przypominamy,
że w listopadzie mijają ważne terminy
podatkowe dla osób fizycznych:

Z dniem 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) mija termin:

l IV raty podatku od nieruchomości
– pokój nr 11
l IV raty podatku rolnego i leśnego
– pokój nr 11
l IV raty opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – pokój nr 10
Jeżeli termin płatności przypada w dzień
wolny od pracy (soboty, niedziele i święta
– 15 listopad 2015 r. – niedziela), to termin
płatności przypada następnego dnia po
dniu wolnym od pracy.

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub
na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

96 9291 0001 0086 8336 2000 0020.
Kasa czynna:
poniedziałek 10:00 – 17:00
wtorek – czwartek 9:00 – 15:00
piątek 9:00 – 14:00
(przerwa: 12:00 – 12:30)
Opłaty takie jak za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu wieczystego
użytkowania należy dokonywać bez dodatkowego wezwania. W tabeli poniżej przypominamy o sposobach naliczania opłat.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zabudowa jednorodzinna:

Zabudowa wielorodzinna:

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane
w sposób zmieszany

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane
w sposób zmieszany

12, 00 zł /os., (jeśli
nieruchomość zamieszkuje do 4 osób),
6,00 zł od każdej
kolejnej osoby,
powyżej czwartej
zamieszkującej
nieruchomość

24,00 zł /os.,
(jeśli nieruchomość
zamieszkuje do
4 osób),
12,00 zł od każdej
kolejnej osoby,
powyżej czwartej
zamieszkującej
nieruchomość

10,00 zł od każdej
osoby zamieszkującej
daną nieruchomość

20,00 zł od każdej
osoby zamieszkującej
daną nieruchomość

Aby cała procedura była dla Państwa jak najmniej uciążliwa i przebiegała sprawnie prosimy
nie odkładać wizyty w Urzędzie na ostatnią chwilę.
Referat Budżetowo – Finansowy
Urząd Miasta Milanówka

Inwestycje z budżetu
obywatelskiego 2015 r.
W 2014 r. po raz pierwszy w Milanówku wyodrębniono część środków
budżetowych na tzw. "budżet obywatelski", aby umożliwić realizację pomysłów
zgłoszonych bezpośrednio przez Mieszkańców.
Zgłoszono łącznie 72 wnioski, zawierające
137 pomysłów. Następnie, w wyniku głosowania drogą e-mailową, w którym wzięło udział 286 osób, wyłoniono najlepszych
5 pomysłów. Ostatecznego wyboru dokonała
Rada Miasta Milanówka, podejmując decyzję
o przeznaczeniu środków. W ramach budżetu obywatelskiego br. zrealizowano dwie inwestycje pn. Rozbudowa siłowni przy boisku
Orlik w Milanówku oraz Wykonanie placu
zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku. Istniejący obiekt siłowni napowietrznej doposażono
w koło Tai Chi oraz Twister i Wahadło, po-

nadto ułożono pod urządzeniami nawierzchnię z kostki. Koszt wykonania prac wyniósł
9 991,12 zł. Przy Zespole Szkół nr 1 zamontowano nowe urządzenia zabawowe tj. 2 huśtawki, zestaw sprawnościowy, równoważnię,
tablicę do rysowania oraz zestaw zabawowy.
Koszt prac wyniósł 69 864,00 zł.
W ramach budżetu obywatelskiego br.
zrealizowana zostanie również rozbudowa
placu zabaw przy TBS. Obecnie jesteśmy na
etapie podpisania umowy z wykonawcą.
Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta
Joanna Sierpińska
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Spotkania Burmistrza
Miasta Milanówka
z Mieszkańcami

S

erdecznie zapraszam Mieszkańców Milanówka na cykl
spotkań z Burmistrzem Miasta.
Zbliża się już rok mojej kadencji, dlatego spotkania te będą
okazją do podsumowania podjętych przeze mnie działań oraz
przedstawienia Państwu kolejnych planów i projektów jakie
zamierzam realizować w naszym
Mieście. Spotkania odbywać sie
będą o godzinie 18:00 w wyznaczonych poniżej terminach i lokalizacjach.

2 listopada

3 listopada

– Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Warszawska 18

9 listopada

– Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Literacka 20

12 listopada

– Świetlica GSM,
ul. Brzozowa 7 (I piętro)

19 listopada

– Zespół Szkół Gminnych nr 3,
ul. Żabie Oczko 1

– Zespół Szkół Gminnych nr 1,
ul. Królewska 69

Burmistrz Miasta

Wybory do Sejmu
i Senatu RP
W niedzielę 25 października br. odbędą się wybory
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W

dniu wyborów lokale
wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00.
Głosowanie przeprowadzi
siedem obwodowych komisji
wyborczych zlokalizowanych
w dotychczasowych siedzibach (granice obwodów, spisy ulic i adresy lokali wyborczych podane są na stronie
internetowej Miasta www.
milanowek.pl w zakładce
„Wybory parlamentarne”).
Lokale
przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych: Zespół Szkół Nr 2
im. gen J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3,
Zespół Szkół Gminnych Nr 3
w Milanówku przy ul. Żabie

Oczko 1 oraz Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przy
ul. Okrzei 1.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu, a jest ujęty w spisie
wyborców, może otrzymać
zaświadczenie o prawie do
głosowania, najpóźniej na
2 dni przed dniem wyborów,
tj. do dnia 23 października
(do godz. 15.00). Z zaświadczeniem tym można głosować w dowolnym obwodzie
głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku
morskim.
Urzędnik Wyborczy
Michał Piwek

Pomoc żywnościowa fead
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,
iż zawarł porozumienie z Polskim Czerwonym Krzyżem w Grodzisku Mazowieckim na
realizację pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD). Pomoc jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji
i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić
sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą mogą
być objęte osoby i rodziny, których dochód
nie przekracza 150% kryterium dochodo-

wego w pomocy społecznej, które do dnia
31 września 2015 roku wynosi 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby
w rodzinie. Natomiast od dnia 1 października
2015 roku w związku ze zmianą kryterium dla
osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 951 zł, a dla osoby w rodzinie 771 zł.
Zachęcamy wszystkie osoby zamieszkujące w Milanówku również te, które nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
a uzyskują dochody mieszczące się w w/w
kryteriach do odbioru skierowań, które
będą wydawane po zweryfikowaniu sytu-

acji dochodowej osoby zainteresowanej, na
podstawie złożonego oświadczenia o uzyskiwanych dochodach w miesiącu poprzedzającym złożenie oświadczenia.
Po odbiór skierowań prosimy zgłaszać się
do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Ośrodka.
Żywność wydawana jest przez Polski Czerwony Krzyż w Grodzisku Mazowieckim przy
ul. Bartniaka 24.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Ciesielska

System odbioru odpadów komunalnych
Szanowni Państwo,
Mieszkanie w Mieście – ogrodzie, obfitym
w bujną zieleń, drzewa i krzewy, daje nam
wiele powodów do radości i satysfakcji z życia
w Milanówku. Nie możemy jednak zapominać
o kosztach jakie się z tym wiążą, czyli o odpadach zielonych, które generują nasze ogrody.
Na początku października przygotowałam dla
Państwa broszurę informacyjną wraz z ankietą,
która dotyczyła kosztów i zasad odbioru odpadów komunalnych. Broszura poruszyła bardzo
ważny problem z jakim borykamy się od 2013
roku, kiedy to weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa. W ten sposób wymuszono na gminach
wprowadzenia systemu odbioru i utylizacji odpadów komunalnych. Niestety zmiany te wpłynęły także negatywnie na budżet naszego miasta, z którego rocznie dopłacamy blisko 1mln zł.
Od problemów nie można uciekać, trzeba o nich
rozmawiać, dlatego za pośrednictwem broszury
chciałam Państwu przedstawić obecną sytuację,
a w ankiecie zaproponowałam kilka nowych
rozwiązań, które mogłyby zbilansować koszty
systemu jakie obecnie ponosimy.

Serdecznie dziękuję, że podjęli Państwo dyskusję i wypełnili ankietę. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogłam poznać Państwa zdanie i wysłuchać co jest dla nas ważniejsze. Ankieta pokazała,
że większość osób które odpowiedziały na ankietę jest za sprawiedliwym podziałem kosztów
pomiędzy mieszkańcami: za nie wprowadzaniem
dodatkowej opłaty za każdy worek odpadów
zielonych ponad określony limit opowiedziało
się 80,5% osób, które odpowiedziały na ankietę,
a za nie wprowadzaniem odpłatnych worków na
liście 91% osób, które odpowiedziały na ankietę.
19 października na Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta, podjęłam dodatkową dyskusję z mieszkańcami, którzy także opowiedzieli się za nie przerzucaniem
kosztów za odpady zielone na tych, którzy posiadają więcej drzew na swoich posesjach, a co
za tym idzie, bardzo duże ilości liści.
Ankiety i podjęta dyskusja pomogły mi
w podjęciu decyzji w jaki sposób zaproponować
Radzie Miasta ostateczny kształt Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie mia-

sta Milanówka. Zaproponowałam komisji pozostawienie wiosennego i jesiennego odbioru liści
w takim samym systemie jak do tej pory. Odbiór
odpadów zielonych w okresie od kwietnia do
października raz na 2 tygodnie po 4 worki, a dodatkowo dwie akcje wiosenną i jesienną odbioru liści w pakiecie (bez dodatkowych opłat).
Na początku listopada zostanie ogłoszony
przetarg na odbiór śmieci. Jest to sytuacja,
w której przedsiębiorcy dyktują bardzo wysokie
warunki cenowe. W wielu gminach przetargi są
unieważniane co oznacza, że z podobnymi problemami borykają się też inni. W sąsiednich gminach na przykład, przetargi ogłaszane są po raz
drugi, ponieważ oferowane ceny znacznie przewyższają dotychczasową kwotę zabezpieczoną w budżecie. W Milanówku w zależności od
wyniku przetargu o cenie będziemy mogli rozmawiać na początku 2016 roku, po wyłonieniu
w drodze przetargu nowego operatora do wywozu i utylizacji śmieci na okres kolejnych 3 lat.

Burmistrz Miasta
Wiesława Kwiatkowska
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samorząd

XII sesja vii kadencji
Rady Miasta Milanówka
– dnia 17 września 2015 r.
W dniu 17 września br. (czwartek) odbyła się XII Sesja
Rady Miasta Milanówka.

-

Na sesji podjęto
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 71/XII/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2015 – 2021,
którą radni przyjęli w głosowaniu
14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 72/XII/15 w sprawie zmian
budżetu miasta Milanówka na 2015
rok, którą radni przyjęli w głosowaniu
14-za, 1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 73/XII/15 w sprawie dopłaty do taryf na zbiorowe odprowadzenie
ścieków, którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 2-przeciw, 1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 74/XII/15 w sprawie
nadania Regulaminu Staży Miejskiej
w Milanówku, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 2-wstrzymujące;
 Uchwała Nr 75/XII/15 w sprawie przyjęcie do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Milanówek, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za,
jednogłośnie;
 Uchwała Nr 76/XII/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na części
nieruchomości położonej w Milanówku
u zbiegu ulic Turczynek i Królewskiej,
którą radni przyjęli w głosowaniu
15-za, jednogłośnie;
 Uchwała Nr 77/XII/15 w sprawie
pozbawienie kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie z użytkowania jako
drogi publicznej na terenie Miasta Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie;
 Uchwała Nr 78/XII/15 w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem właściwego organu, którą radni
przyjęli w głosowaniu 9-za, 4-przeciw,
2-wstrzymujące;
 Uchwała Nr 79/XII/15 w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem
właściwego organu, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 80/XII/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Milanówku, którą radni uznali za zasadną w głosowaniu 6-za, 3-przeciw, 6-wstrzymujących.
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Na Sesji w dniu 17 września br. Radni
złożyli następujące interpelacje:
Radna Elżbieta Kubek złożyła interpelację w sprawie bieżącego utrzymania
dróg – wysypania tłuczniem dziury na ulicy
Żytniej (odcinek Podleśna-Podgórna) oraz
instalacji lustra przy ulicy Żytniej.
Radna Hanna Młynarska złożyła interpelacje w sprawie:
n przełożenia nawierzchni parkingu przy
targowisku miejskim od ulicy Piłsudskiego;
n poprawienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego na ulicach Wiejskiej i Wspólnej poprzez odnowienie pasów dla
pieszych;
n dokończenia nawierzchni na ulicy
Naddawki, odwodnienia ulic Wylot
i Czubińskiej, poprawy nawierzchni na
ulicy Falęckiej i Zielonej oraz wybudowania kanalizacji w ulicach Słowików,
Jerzyków, Myśliwieckiej i Sowiej.
Radna Bożena Osiadacz złożyła w imieniu
mieszkańców interpelacje w sprawie:
n zainstalowania progów spowalniających
na ulicy Prostej;
n wyjaśnienia planowanych zmian
w systemie gospodarowania odpadami
(ograniczenie wywożenia odpadów
zielonych i liści)
Radna Janina Moława złożyła interpelacje w sprawie:
n niewłaściwego działania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób
Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie;
n wyjazdu studyjnego do Kamienia Pomorskiego oraz notatki zamieszczonej
w dniu 3 września 2015 r. na stronie
internetowej miasta Milanówka;
n niedostatecznej dbałości o porządek
w mieście oraz niesolidnie wykonywanych usług związanych z bieżącą
konserwacją zieleni miejskiej oraz
utrzymywaniem w czystości Miejsc
Pamięci Narodowej na terenie miasta
Milanówka;
n dokonania naboru właściwej osoby na
stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku;
n pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Milanówku;
n koperty wymalowanej na ulicy Kościuszki przy numerze 30;

n planowanej budowy zakładu produk-

cyjnego kosmetyków na terenie gminy
Grodzisk Mazowiecki (Chrzanów Duży)
przy granicy z naszą gminą.

Radny Waldemar Parol złożył wniosek
w sprawie zabezpieczenia w budżecie na
rok 2016 środków finansowych na dokończenie inwestycji związanych z południową
częścią miasta:
n dokończenie budowy chodnika na
ulicy Nadarzyńskiej pomiędzy ulicami
Owczarską i Brwinowską;
n budowę ulicy Wiatracznej na odcinku pomiędzy ulicami Turczynek i Nadarzyńską;
n przygotowanie projektu budowlanego
ulicy Uroczej na odcinku pomiędzy ulicami Głowackiego i Grudowską;
n dokończenie budowy ulicy Pięknej
i Miłej;
n budowę ciągów pieszo-jezdnych na
Osiedlu Turczynek przy ulicy Turczynek
i Brwinowskiej;
n wybudowania kolektora w ulicy Uroczej
na odcinku pomiędzy ulicami Głowackiego i Grudowską.
Radny Jarosław Paćko w dniu 23 września
br. złożył interpelacje w sprawie:
n rozszerzenia strefy płatnego parkowania
przy ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy
Krakowskiej do ulicy Piasta;
n zamontowanie świateł pulsacyjnych na
skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą
Literacką;
n zamontowanie świateł pulsacyjnych na
skrzyżowaniu ulicy Słowackiego z ulicą
Żabie Oczko.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta
Milanówka 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

informacje

Ostatnie pożegnanie
Zofii Żuławskiej
8 października br. podczas mszy żałobnej w Kościele Św. Jadwigi pożegnaliśmy Panią Zofię Żuławską
– kobietę, która na stałe wpisała
się w historię rozwoju naszego miasta. Swoje doświadczenie zdobyte
w Centralnej Doświadczalnej Stacji
Jedwabniczej w Milanówku założonej przez rodzeństwo Witaczków
przełożyła na popularyzację milanowskiego jedwabnictwa. Pisała
i była współautorką kilku książek
o Milanówku. Czynnie działała w życiu naszego miasta. Uzyskała tytuł

Honorowego Obywatela Miasta
Milanówka, otrzymała także statuetkę Milanowskiego Liścia Dębu.
Była nie tylko skarbnicą wiedzy o jedwabnictwie, ale także wspaniałym
i otwartym dla ludzi człowiekiem.
Aktywne działania Pani Zofii i przekazana przez nią wiedza wyryły kolejne wersy w karcie historii Miasta,
z których korzystać będą kolejne
pokolenia, a ona sama zostanie na
zawsze w naszych sercach.
Burmistrz Miasta
Wiesława Kwiatkowska

W dniu 30 września 2015 r., w wieku 91 lat, zmarła

W dniu 25 września 2015 r. w wieku 87 lat, zmarł

– odznaczona tytułem honorowego
obywatela Miasta Milanówka,
laureatka Milanowskiego Liścia Dębu.

– aktor teatralny, telewizyjny i filmowy,
uhonorowany Milanowskim Liściem Dębu.

Zofia Żuławska

Rodzinie zmarłej wyrazy współczucia składają:
Burmistrz Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska,
Przewodnicząca Rady Miasta, Małgorzata Trębińska,
Radni oraz pracownicy Urzędu i Jednostek
organizacyjnych Miasta.

Zygmunt Fok

Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składają:
Burmistrz Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska,
Przewodnicząca Rady Miasta, Małgorzata Trębińska,
Radni oraz pracownicy Urzędu i Jednostek
organizacyjnych Miasta.

Milanowski Klub Seniora
W dniu 14.09.2015 w budynku Środowiskowego Klubu Wsparcia „Promyk” przy
ul. Szkolnej 12 w Milanówku odbyło się
spotkanie przedstawicieli OPS z milanowskimi seniorami, którego głównym celem była propozycja włączenia seniorów
w działania prowadzone przez Klub jak również możliwość nieodpłatnego korzystania
przez seniorów z lokali Klubu. Inicjatywa ta
w założeniu ma pozwolić   aktywnym osobom w wieku 50+ na międzypokoleniową
integrację z dziećmi oraz młodzieżą uczęszczającą do Środowiskowego Klubu Wspar-

cia w Milanówku, ma sprzyjać rozwijaniu
wspólnych zainteresowań i umiejętności,
a przede wszystkim pomagać w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Na
spotkanie przybyło wielu seniorów z terenu naszej gminy. Propozycja Ośrodka spotkała się z zainteresowaniem, efektem czego było wyłonienie Zarządu Klubu Seniora,
który w najbliższym czasie ma za zadanie
opracować regulamin i program Klubu.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Ciesielska

Bezpłatne konsultacje
psychologiczne

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji
psychologicznych adresowanych do osób, które:

n znalazły się w sytuacji kryzysowej;
n doznają, doznawały przemocy lub
są zagrożone przemocą;
n są zainteresowane wprowadzeniem zmian w swoim życiu;
n mają trudności komunikacyjne
z bliskimi.
Konsultacje prowadzi mgr Kamila Marcinowska od poniedziałku do piątku

z wyjątkiem środy po wcześniejszym
umówieniu się.
Zapisy codziennie od 8.00 – 10.00 pod
numerem telefonu 724 97 92 w. 19
Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkiewicza 41 pokój nr 6

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Ciesielska

Pierwsza wizyta
u psychologa
Sytuacje nowe mogą napawać niepokojem.
Gdy nową sytuacją jest spotkanie z psychologiem mogą pojawić się różne pytania:
• Jak będzie wyglądało to spotkanie?
• Co powiedzieć psychologowi?
• Jak się przygotować?
• Co będzie się działo na pierwszej wizycie?
• Zastanawiasz się na ile możesz tej osobie
zaufać?
Pierwsze spotkanie jest swojego rodzaju zaproszeniem do mówienia o tym co Cię
niepokoi. Psycholog będzie słuchał o Twojej
sytuacji, będzie też zadawał pytania. Zapyta o to jakich efektów spodziewasz się, co
chcesz dzięki zmianom osiągnąć. Może Cię
spytać też o sytuacje rodzinną i relacje w pracy. Będzie robił to po to, aby jak najlepiej poznać Twoją perspektywę. Aby lepiej poznać
tło zaistniałych trudności oraz podjąć odpowiednie kroki, żeby opracować z Tobą plan,
dzięki któremu będziesz mógł lepiej poradzić
sobie z trudną sytuacją.
Gdy będziesz miał wątpliwości zawsze możesz zapytać. Im lepiej psycholog pozna Twoją
perspektywę i sytuację tym trafniejszy będzie
plan pomocy, który zaproponuje. Jeśli zastanawiasz się jak rozwiązać swój problem lub
widzisz, że w Twoim życiu dzieje się coś co
chciałbyś zmienić umów się na wizytę.
Psycholog
Kamila Marcinowska
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informacje
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
wyłączył z użytkowania
Budynek Teatru Letniego
z powodu jego złego stanu
technicznego. W związku
z tym zajęcia i warsztaty
organizowane w tym roku
przez Milanowskie Centrum
Kultury, zostały przeniesione
do milanowskich szkół,
Galerii „Matulka”, Sali
konferencyjnej Urzędu
Miasta i świetlicy Straży
Pożarnej.
Serdecznie zapraszamy!
MALARSTWO NA JEDWABIU
Poniedziałek, godz. 17.00–18:00
Prowadzi Barbara Matuszewska-Berg
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Literacka 20
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
Poniedziałek, godz. 17.30–18.30
Prowadzi Małgorzata Krasna-Korycińska
Miejsce: ZSG nr 1, ul. Królewska 69
ZAJĘCIA WOKALNE
Czwartek, piątek od godz. 11.00
sobota od godz. 8.00
– zapisy na zajęcia indywidualne
pod nr tel. 606 221 625
Miejsce: Galeria Matulka,
ul. Piłsudskiego 30
scENA TEATRALNA
Piątek, godz. 16.00–18.00
Prowadzi Dariusz Biernacki

WARSZTATY
I ZAJĘCIA MCK
Miejsce: Galeria Matulka
ul. Piłsudskiego 30
CERAMIKA
Środa, godz. 17.00–18.00
Prowadzi Urszula Wicher
Miejsce: ZSG nr 1, ul. Królewska 69
WARSZTATY FOTOGRAFII
Środa, godz. 19.00–20.30
Prowadzi Marek Zdrzyłowski
Miejsce: Świetlica Straży Pożarnej,
ul. Warszawska 18
GRY STRATEGICZNE
Czwartek, godz. 16.30
Prowadzi Miłosz Brendel
Miejsce: Świetlica Straży Pożarnej
ul. Warszawska 18
SZACHY DLA DZIECI
sobota – I grupa – 9.20,II grupa – 10.20
ZSG nr 1, ul. Królewska 69

GIMNASTYKA NA KRĘGOSŁUP
Wtorek, czwartek godz. 17.30–18.15
Miejsce: Gimnazjum Społeczne,
ul. Brzozowa 1
MILANOWSKA ORKIESTRA DĘTA
Uwaga! Ruszył nabór do Milanowskiej
Orkiestry Dętej!
Jeżeli grasz lub chciałbyś nauczyć się
grać dołącz do Orkiestry.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
Spotkanie w każdy czwartek o godzinie
17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Szczegółowy program zajęć zostanie
ustalony na pierwszych zajęciach.

Zastępca Dyrektora
Milanowskiego Centrum Kultury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Druga podróż dookoła Europy w „Trójce”
Ubiegłoroczna podróż dookoła Europy w jeden dzień
należała do bardzo udanych. Okazało się, że jeśli zbierze się
duża grupa chętnych do pracy osób, a grupą tą umiejętnie
pokierują doświadczeni nauczyciele, to kontynuacja
interesujących i pożytecznych przedsięwzięć jest możliwa
i może przerodzić się w cykl ciekawych działań uczniowskich.

W

tym roku szkolnym gimnazjaliści z Zespołu Szkół Gminnych
nr 3 im. F. Chopina w Milanówku, pod
kierunkiem nauczycielek języków obcych: Justyny Ciborowskiej, Aleksandry
Adamczyk, Moniki Jaworskiej- Olejniczak, Doroty Pastusiak i Agaty Hutnik przygotowali 25 września drugą
podróż dookoła Europy. Na spotkanie
z „mieszkańcami” Anglii, Hiszpanii,
Niemiec, Francji, Włoch oraz po raz
pierwszy Irlandii, Norwegii, Danii, Luksemburga i Szwajcarii w czasie Europejskiego Dnia Języków Obcych zabrali
nas uczniowie klas pierwszych, drugich
i trzecich gimnazjum.
Każdy zespół zapraszał ciekawymi
plakatami dotyczącymi wybranego
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kraju, który łatwo można było zidentyfikować dzięki wyeksponowanej fladze. Na miejscu podróżnik otrzymywał
pełen ciekawostek przewodnik turystyczny, mógł przyswoić pożyteczne
zwroty w danym języku. Każde stoisko
kusiło regionalnymi smakołykami, których degustację umilały dźwięki dyskretnej muzyki.
Było nam bardzo miło kolejny raz
uczestniczyć w tak niezwykłej podróży.
Podróże kształcą, to oczywiste! Dziękujemy organizatorom! Z niecierpliwością czekamy na kolejną eskapadę.

Zespół Szkół Gminnych nr 3
w Milanówku

Poradnictwo
specjalistyczne
w Milanówku

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób
uzależnionych i ich rodzin znajduje się przy ul. Kościuszki 58, 05-822 Milanówek (nad sklepem Społem, wejście drzwiami obok wejścia do sklepu).
Czynny od poniedziałku do piątku w godz.
8.00–16.00 (w godzinach popołudniowych odbywają się grupy wsparcia i poradnictwo specjalistyczne). Zapisy osobiste lub telefoniczne
pod nr 22 724 94 69, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–16.00, email: pki@milanowek.pl

Poradnictwo specjalistyczne:

n Wojciech Wanat, Pełnomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień. Przyjmuje: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
n Jolanta Daleszyńska, podinspektor ds. uzależnień. Przyjmuje: od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–16.00
n Adam Maziewski, certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień. Przyjmuje: poniedziałki w godz. 13.00–17.00, środy w godz. 9.00–13.00
n Marta Dubielis, prawnik i mediator sądowy.
Przyjmuje: wtorek, godz. 15.00–19.00
n Janina Filcek, psycholog dla dorosłych. Przyjmuje: czwartek, godz. 12.00–19.00
n Katarzyna Krawczyk, psycholog dla dzieci
i młodzieży. Przyjmuje: środy w godz. 13.00–
19.00, piątki w godz. 13.00–19.00

Grupy wsparcia:

n grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (prowadzona przez Pana Adama Maziewskiego poniedziałki w godz. 17.00–19.00
n grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla
osób uzależnionych (prowadzona przez Panią
Bernardę Kejres wtorki w godz. 17.00–19.00
n grupa wsparcia dla osób doświadczających
przemocy domowej (prowadzona przez Panią Elżbietę Dybińską – psychologa, specjalistę
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie) środy
w godz. 17.45–20.45
Pełnomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień
Wojciech Wanat

Działania samopomocowe
osób uzależnionych
Jak można pomóc osobie uzależnionej od alkoholu? O tym, jakie istnieją
sposoby pomagania opowiedzieli w piątek 2 października przedstawiciele
Anonimowych Alkoholików Regionu Warszawskiego.
Poza ofertą Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego i Poradni Terapii Uzależnień
w Grodzisku Mazowieckim mamy także
w Milanówku ofertę działań samopomocowych. Dwa razy w tygodniu odbywają się
mitingi Anonimowych Alkoholików (w środę
o 18.30 i w niedzielę o 16.30). Ruch AA gości
Parafia św. Jadwigi. O działaniach samopomocowych szerzej opowiadali na spotkaniu
nasi goście – alkoholicy, którzy nakreślili
ideologię i genezę ruchu, wspomnieli także
o tym, w jaki sposób pomaga on w utrzymaniu abstynencji. Kilka słów padło także na
temat klubów i stowarzyszeń abstynenckich
w Milanówku, na terenie naszego miasta
działa m.in. Klub Rodzin Abstynenckich Quo

Vadis, mieszczący się ulicy Warszawskiej 37.
Warto podkreślić, że spotkania AA i kluby
abstynenckie są ruchami samopomocowymi, które jedynie wspierają właściwą terapię, nie mogą jej jednak całkowicie zastąpić.
Na spotkanie z przedstawicielami ruchu
AA zostały zaproszone osoby, którym wiedza w tym zakresie pomoże podejmować
działania zachowawcze, wśród nich Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Trębińska, radni czy pedagodzy szkolni.
Za zorganizowanie spotkania dziękuję
Marcinowi, rzecznikowi grupy AA MILA.
Pełnomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień
Wojciech Wanat

Nieruchomość należąca do Mifam S.A.
w upadłości likwidacyjnej po przetargu
Podamat Sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej OBI) jako jedyna złożyła ofertę
w IV przetargu na sprzedaż nieruchomości należących do Mifam S.A. w upadłości likwidacyjnej. Oferta została
przyjęta przez Syndyka i zatwierdzona

przez Sędziego Komisarza. Podamat
Sp. z o.o. stoi teraz przed podpisaniem
Aktu Notarialnego nabycia powyższej
nieruchomości.
Burmistrz Miasta
Wiesława Kwiatkowska

Podsumowanie półrocza współpracy PTO
O

d pół roku trwa realizacja wspólnego
projektu gmin Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek. Na jego realizację udało się
pozyskać dofinansowanie w kwocie blisko
1,5 mln zł ze środków zewnętrznych. Dzięki
dobrej współpracy w ramach partnerstwa
rozpoczęto realizację wielu zadań.
W połowie marca 2015 r. burmistrzowie
trzech gmin współtworzących Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów podpisali aneks
do porozumienia zawartego dwa lata wcześniej. Potwierdzili tym samym wolę współpracy i podjęcia działań na rzecz zwiększenia
spójności obszaru trzech sąsiadujących ze
sobą gmin. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów − poprawa spójności
obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki
społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”
współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz ze środków budżetu

państwa. W kwietniu 2015 r. przeprowadzono warsztaty strategiczne, w których uczestniczyli burmistrzowie, radni, pracownicy merytoryczni urzędów oraz partnerzy społeczni
porozumienia. Efektem wspólnej pracy było
stworzenie pierwszego dokumentu strategicznego: „Wspólnych ram strategicznych
rozwoju obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. W ciągu
sześciu miesięcy realizacji projektu zawarto 12 umów z wykonawcami dokumentacji i autorami strategii. Koordynowanych
jest łącznie 26 odrębnych zadań: w toku są
prace przygotowujące do kompleksowego
uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO. Trwa m.in. inwentaryzacja urządzeń wodnych, projektowanie odwodnienia
i przebudowy zlewni w Milanówku, a także
inwentaryzacja zasobów przyrodniczych
i tworzenie koncepcji nowych nasadzeń
w trzech gminach. W październiku na obszarze PTO odbyły się pomiary natężenia ruchu
na stacjach kolejowych i drogach. Powstanie
dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

która swym zakresem obejmie drogi mające
największe znacznie dla udrożnienia ruchu
lokalnego. Trwa również projektowanie ścieżek rowerowych prowadzących m.in. z Brwinowa do Milanówka, a także wzdłuż trasy
719 i WKD do Podkowy Leśnej. Ważnym
elementem realizacji projektu są konsultacje
społeczne. Do tej pory mieszkańcy mogli już
ocenić koncepcję strefy rekreacji w Brwinowie, rozbudowę skateparku w Milanówku
oraz projekt szkoły i przedszkola w Parzniewie. W dniach 19 października – 2 listopada
2015 r. będzie też konsultowana koncepcja
projektowanego cmentarza komunalnego
w Żółwinie. Mieszkańcy Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów mogą wypowiedzieć
się na temat przygotowanej przez projektanta dokumentacji.
Kierownik projektu
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”
Tadeusz Marczyk
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informacje

Kilka słów o modernizacji linii kolejowej

Warszawa-Łódź na terenie miasta Milanówka
w kontekście budowy ekranów akustycznych…
Podstawowym założeniem modernizacji jest jej przebudowa
w celu osiągnięcia większych
prędkości tj. 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h
dla pociągów towarowych.

Z

akres planowanej inwestycji przewiduje
wykonanie m.in. w zależności od potrzeb
przebudowę układu torowego i sieci trakcyjnej oraz obiektów jej zasilania, budowę systemu odwodnienia oraz remonty, budowę
i przebudowę wiaduktów, przejazdów, kładek
oraz innych obiektów.
W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu
jaki powoduje sąsiedztwo linii kolejowej,
wzdłuż torowiska zaplanowano zamontowanie ekranów akustycznych.
Pierwotnie, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie, w „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację modernizacji linii kolejowej nr 1
Warszawa-Łódź”, narzucił konieczność zastosowania ekranów akustycznych o wysokości
5 m na terenie Milanówka, które swoim wyglądem w założeniu powinny wpisywać się
w otaczający krajobraz. Ekrany akustyczne
zostały zaproponowane wzdłuż linii kolejowej
przy obszarach zabudowanych.
Zarówno władze miasta, Organizacje Pozarządowe, jak i liczni mieszkańcy jeszcze
w 2009 r. mając na względzie szczególny
charakter miasta, jak również położenie linii
kolejowej na terenie wpisanym do rejestru zabytków, wyrazili swój sprzeciw przeciwko budowie 5m ekranów na terenie naszego miasta.
Po wielu spotkaniach z udziałem przedstawicieli PKP PLK S.A., MWKZ, RDOŚ, Organizacji Pozarządowych jak i Burmistrza Miasta,
w połowie kwietnia 2013 roku nastąpił przełom w sprawie budowy ekranów akustycznych wzdłuż milanowskich torów. Wówczas
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, po pierwotnym odmówieniu uzgodnienia pełnych 5m ekranów, wydał decyzję
zezwalającą na wybudowanie przez PKP PLK
S.A. ekranów o wysokości 2 m od wierzchu
szyny toru, zastrzegając jednocześnie, że
forma projektowanych ekranów zostanie zatwierdzona odrębną decyzją na etapie projektu budowlanego.
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Ekrany akustyczne
w centrum Milanówka

Uzgodniony we wrześniu ubiegłego roku,
przez MWKZ, „Projekt Budowlany – projekt
zagospodarowania terenu” oraz „Projekt
Koncepcyjny – budowa ekranów akustycznych na terenie objętym ochroną konserwatorską w miejscowości Milanówek”,
obejmował lokalizację i formę ekranów akustycznych, które zostały indywidualnie zaprojektowane dla wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Milanówka.
Podstawowym materiałem użytym do budowy tych ekranów są elementy drewniane, imitujące drewniane ogrodzenie, o czym
mieszkańcy mogą się już przekonać na własne
oczy. Drewniane kasety wypełnione materiałem dźwiękochłonnym tworzyć będą panele
akustyczne wspierane przez stalowe słupy,
pomalowane na kolor brązowy (jak najbardziej zbliżony do koloru drewna paneli). Na
odcinku przebiegającym w obszarze środka
ciężkości centrum Milanówka – po południowej stronie torów (od ul. Piłsudskiego do
ul. Grudowskiej), dla którego istotne jest zachowanie szerszej perspektywy widokowej,
całkowicie zrezygnowano z budowy ekranów. Ponadto w oparciu o wspomnianą do-

Ekrany akustyczne w centrum Milanówka

Ekrany akustyczne
w centrum Brwinowa
kumentację projektową, na fragmentach, na
których wykształciły się osie widokowe albo
istnieją obiekty, uznane jako warte ekspozycji, zlokalizowane będą ekrany przezierne
(płyta PMMA z poziomymi pasami). W ciągu
ekranów zaprojektowano niezbędne wyjścia
ewakuacyjne i oznakowania. Zaproponowano również obsadzenie ekranów roślinami
rodzaju winobluszczy lub winorośli.
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków zezwalając na budowę ekranów
zastrzegł, że ostateczna akceptacja formy
(rozwiązania materiałowego i estetycznego)
ekranów i ogrodzeń przez MWKZ nastąpi na
etapie wykonawczym prac. Nałożył również
obowiązek dokonywania odbiorów częściowych i końcowych wykonanych prac z udziałem MWKZ.
Podsumowując wspomnę tylko, że montowane ekrany praktycznie nie odbiegają wysokością od zdemontowanego „betonowego ogrodzenia”, a w porównaniu do tego co
zafundowano gminom sąsiednim, wyglądają
estetycznie. W ostatecznym kształcie „drewniane ogrodzenie porośnięte zielenią”, będzie
wpisywało się w charakter miasta ogrodu jakim jest Milanówek.
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Anna Fabisiak

Wizyta Miast Partnerskich
w Milanówku
18-20 września z okazji Święta Miasta odwiedziły nas delegacje Miast Partnerskich.
Już w piątek z lotniska Chopina w Warszawie odebrani zostali przedstawiciele Miasta
Welzheim z Burmistrzem Thomasem Bernlohrem.

N

a następny dzień zorganizowaliśmy dla nich
wycieczkę rowerową po Milanówku, na
której Pan Zbigniew Nowacki opowiedział o urokach krajobrazowych miasta, o pomnikach przyrody i o zabytkowych willach. W trakcie wyprawy ugościła nas u siebie Maja Petry, która także
opowiedziała historię i oprowadziła po swojej
willi. Na końcu goście z Niemiec poznali historię
zespołu willowego Turczynek. Kolejnym punktem wizyty było oficjalne spotkanie delegacji
Milanówka i Welzheim, na którym omówiono
dalsze pomysły rozwoju współpracy Miast Partnerskich. Po spotkaniu rozpoczęły się obchody
Święta Miasta, w którym nasi goście czynnie
brali udział. Przed paradą dojechała delegacja
z drugiego miasta. Burmistrzowie trzech Miast
Partnerskich Milanówka, Welzheim i Lidzbarka
Warmińskiego z przewodniczącą Rady Miasta
Milanówka zasiedli do karety, która poprowadziła paradę przez ulicę Warszawską do siedziby
Ochotniczej Straży Pożarnej. W niedziele przed

południem delegację trzech miast wyruszyły
na wycieczkę kolejką WKD do Podkowy Leśnej.
Na miejscu czekała Agata Misarko, która oprowadziła po jednym z miast Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów. Po powrocie do Milanówka goście wzięli udział we Mszy Świętej i Pikniku
Parafialnym przy Kościele Matki Bożej Bolesnej.
Po oficjalnym rozpoczęciu drugiego dnia Święta Miasta na milanowskich kortach musieliśmy
się już pożegnać z delegacją z Welzheim, która
spieszyła się na samolot powrotny. Natomiast
burmistrzowie Miast Milanówka i Lidzbarka
Warmińskiego Wiesława Kwiatkowska i Jacek
Wiśniowski z delegacjami spotkali się w gabinecie Burmistrza na oficjalnych rozmowach
dotyczących współpracy. W nawiązaniu do
historii Milanówka, którą goście mieli okazję
poznać podczas Święta Miasta, przybliżono historię Lidzbarka, która ukształtowała miasto.
Burmistrz Jacek Wiśniowski opowiedział także
o planach i projektach, w których biorą udział,

a które znacząco wpływają na ich rozwój i promocję. Burmistrzowie określili także wspólne
płaszczyzny, na których oboje widzieliby punkt
zaczepny do dalszej współpracy i kontynuowania partnerstwa. Po spotkaniu nastąpiła wymiana kontaktów i zakończenie wizyty Lidzbarka
Warmińskiego w Milanówku.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
osób, które zaangażowały się w przyjęcie
i opiekę nad delegacjami z Miast Partnerskich.
Opiekunowie wykazali się dużym zaangażowaniem i poświęcili im swój wolny czas. Serdecznie dziękuję Krzysztofowi Kowalewskiemu,
Zbigniewowi Nowackiemu, Maji Petry, Agacie
Misarko, Arturo Fink, Iwonie Dornarowicz, Radnym: Bożenie Osiadacz, Henrykowi Dąbkowi,
Annie Haber i Robertowi Czarneckiemu oraz
pracownikom Urzędu Miasta: Katarzynie Wąsińskiej-Jano i Bożenie Ciesielce.
Burmistrz Miasta
Wiesława Kwiatkowska

Milanowska Wigilia na Warszawskiej

Ś

więto Miasta w centrum Milanówka spotkało się z Państwa dużą aprobatą, z czego bardzo się cieszę. Pokazało mi to, że Milanówek jest otwarty i gotowy na tego typu
klimatyczne spotkania, które integrują naszą
społeczność. Dodatkowo dają możliwość spotkania się ze znajomymi i spędzenia miłego popołudnia w Milanówku. Chciałabym, aby Święto Miasta już co roku ożywiało nasze centrum.
Za chwilę nadejdzie najbardziej klimatyczny czas w roku jakim jest Boże Narodzenie.
Chciałabym, aby ulica Warszawska, tak pięknie
ożywiona podczas Święta Miasta, miała możliwość goszczenia nas mieszkańców częściej.
Już dziś zapraszam Państwa na wspólną Milanowską Wigilię, 19 grudnia na ulicy

Warszawskiej o godz. 15.00, a poprzedzona
zostanie kiermaszem świątecznym czynnym
od rana.
Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców milanowskich,
którzy chcieliby włączyć się w organizację tego
wydarzenia. Organizatorem głównym będzie
Milanowskie Centrum Kultury. Zapewniamy
wspólną wieczerzę przy stołach, śpiewanie
kolęd, w wykonaniu dzieci i młodzieży z milanowskich szkół i przedszkoli, pięknie ubrane
choinki, Mikołaja, a przede wszystkim wspaniałą wigilijną atmosferę.
Ozdobienie świątecznymi akcesoriami
ulicy Warszawskiej i Krakowskiej sprawi, że
mieszkańcy z przyjemnością będą się nimi

poruszać, co znacząco wpłynie na zwiększenie popularności korzystania z usług lokalnych przedsiębiorców.
Wykorzystując ten czas magicznych Świąt,
możemy udekorować choinkami i okazjonalnym oświetleniem tę cześć miasta.
Podczas zakupów świątecznych wśród
licznych wystawców, spotkamy się w życzliwej atmosferze składając sobie wzajemnie najlepsze życzenia.
Serdecznie zapraszam
na Milanowską Wigilię!

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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kultura

Jedwabne dziedzictwo
Europejskie Dni Dziedzictwa połączone ze Świętem Miasta były najlepszym momentem, żeby
otworzyć i zaprezentować wystawy w wirtualnym
MUZEUM JEDWABNICTWA MILANOWSKIEGO.

W

hasło obchodów tego święta pięknie wpisuje się milanowski jedwab.
To lata dwudzieste dały początek, a trzydzieste – wspaniały rozkwit produkcji polskiego jedwabiu.
Po pokazie mody ok. godziny 16.30 tłumy
ludzi podążały w kierunku L`amour Maison
gdzie nastąpił pokaz filmu archiwalnego „Od
morwy do jedwabiu” oraz otwarcie Wystaw
w wirtualnym Muzeum Jedwabnictwa. Sala
była pełna. Pani Honorata Kuraszkiewicz
pomysłodawca, organizator i przedstawiciel
Stowarzyszenia MJM, przywitała gości podkreślając znaczenie wydarzenia jakim jest
otwarcie Muzeum Jedwabnictwa oczekiwane w Milanówku od dawna. Nadeszła pora
odnowić utracone dziedzictwo.
Honorata Kuraszkiewicz opowiedziała
o pracy, efektach i przyszłych zamierzeniach
Stowarzyszenia. Oklaski i okrzyki pojawiły
się po komunikacie o wygranej w konkursie
grantowym Fundacji Banku Zachodniego
WBK „Tu mieszkam tu zmieniam”, na projekt
„Jedwabny szlak Milanówka i okolic”. Okazuje się, że Stowarzyszenie świetnie radzi sobie
z pozyskiwaniem pieniędzy zewnętrznych.
Film wywarł wielkie wrażenie: opatrzony
komentarzem na podstawie przewodnika
Stanisławy Witaczek, był oglądany z zaciekawieniem i zachwytem. Nawet dzieci zamarły
na 40 min. Brawa dostał autor zmontowanego filmu i komentarza – Bartek Krupa.
Drugą część wieczoru otworzyła Beata
Bochińska, która dokonała prezentacji nowej strony Stowarzyszenia, wystawy Ewy
Noińskiej pt. ”Rodzeństwo S. H. Witaczek –
twórcy polskiego jedwabiu” oraz wystawy
swojego autorstwa: „Od organdyny do spadochronu”. Wystawy to w tej chwili tylko
dwa pokoje w wirtualnym muzeum, kolejne
pojawią się już w najbliższym czasie. W przygotowaniu wystawa o Beacie Nehring, córce
Henryka Witaczka.
Całemu jedwabnemu zamieszaniu towarzyszyła stała wystawa „Ogród jedwabny
im.S.H. Witaczek”, prace artystyczne Barbary
Matuszewskiej-Berg i Milady Magdaleny To-
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SMJM miało też swoje stoiska na zewnątrz.
Był to kiermasz wyrobów jedwabnych malarek milanowskich. Zainteresowanie wzbudzał pokaz malowania na jedwabiu. Cudny
obraz wyszedł spod rąk Andrzeja Niewolewskiego i Alicji Narbutt.
Poszetki, chusteczki szczęścia do butonierki były odtworzone ze starych wzorów,
w różnorodnej kolorystyce. Spragnieni szczęścia wspomogli działalność Stowarzyszenia.
A wolontariusze z puszkami zbierali datki na
dalszą działalność.
Dziedzictwo milanowskiego jedwabiu zostało wzbogacone przez tak szeroko podjęte
działania na rzecz Muzeum. Zapewne musi
nastąpić kolejny etap…

karskiej. Eksponowane w scenerii dawnego
kina Orzeł w L`amour Maison. Zwiedzających
wspomniane ekspozycje nie brakowało, co
niektórzy rozpoznawali na zdjęciach swoich
znajomych i przodków.

Z ostatniej chwili…
Niezmiernie cieszą nas dane dotyczące
odwiedzin naszego Muzeum. W ciągu pierwszych 2 dni na stronę Muzeum Jedwabnictwa weszło ponad 100 osób. Dowodem na
to, że prezentowane przez nas treści są ciekawe jest średni czas spędzany na stronie
Muzeum przez pojedyncze osoby. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach. Przed
nami kolejne wyzwania! Mamy pomysły na
kolejne wystawy w wirtualnym Muzeum. Już
zgłaszają się do nas kuratorzy gotowi społecznie wesprzeć Stowarzyszenie Muzeum
Jedwabnictwa w przygotowaniu ciekawego
materiału wystawienniczego. Wszystkich
Państwa serdecznie zapraszamy do pomocy
i współpracy!
Stowarzyszenie Muzeum
Jedwabnictwa Milanowskiego
www.stowarzyszeniemjm.pl
www.muzeumjedwabnictwa.pl

Stowarzyszenie Muzeum
Jedwabnictwa Milanowskiego
Honorata Kuraszkiewicz

Milanowianki w „Szlakach kobiet.
Przewodniczce po Polsce
emancypantek”
26 września o 17.00 odbyła się milanowska promocja książki „Szlaki
kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek”. W spotkaniu wzięło
udział około 70 osób w tym Burmistrz Miasta Wiesława Kwiatkowska,
która objęła nasz projekt patronatem.

W

śród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Ryszard Witkowski syn Felicji
Witkowskiej wraz ze swoją córką Grażyną, była
także wnuczka Julii Wagner – Elżbieta Wagner
(także autorka jednego z tekstów w książce).
Spotkanie poprowadziła Agata Markiewicz,
część warsztatową współprowadziła Anna
Lewenstam. Szlaki kobiet. Przewodniczka po
Polsce emancypantek. To pierwsza taka książka, która zbiera trasy śladami historii kobiet po
różnych miejscowościach w Polsce: Gdańsku,
Koninie, Krakowie, Łodzi, Milanówku, Poznaniu, Warszawie, a także śladami historii kobiet
żyjących na wsiach. Książka jest przewodnicz-

ką po historiach kobiet, napisana przez kobiety żyjące w tych przestrzeniach współcześnie,
odtwarzające i przepisujące na nowo historie
kobiet z przeszłości.
Podczas promocji książki odbyły się także krótkie warsztaty na temat herstorii. Ich
celem było pokazanie, na przykładach tekstów Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej,
Gabrieli Zapolskiej czy Virgini Woolf czym
właściwie jest herstoria. Prowadziły do tego
odpowiedzi na trzy pytania: na co kobiety
zwracają uwagę w swoich tekstach? czym
kierują się, opisując otaczający je świat? czy
kobiece widzenie świata, wyłaniające się

z przedstawionych tekstów, różni się od spojrzenia męskiego?
Herstoria bowiem, jest przywracaniem pamięci historycznej, budowaniem tożsamości
lokalnej, pokazywaniem znaczenia kobiet,
historią (prze)życia, przetrwania, radzenia
sobie, przywracaniem historii nieobecnych
czy przywróceniem kobiecej narracji w pełnym wymiarze.
W dalszej części spotkania została wyświetlona prezentacja, która pokazywała miejsca
w Milanówku związane z życiem naszych bohaterek. Autorki poszczególnych biogramów
opowiadały w filmach, dlaczego ich postacie
są ważne dla Milanówka i co skłoniło je do
opisania historii danej kobiety.
Warto tu przypomnieć, że podstawowym
celem działania Milanowianek jest przywrócenie pamięci i wiedzy o kobietach mieszkających, tworzących i pracujących w Milanówku od zarania jego dziejów do czasów
współczesnych. Cały czas zbieramy kolejne
historie kobiet z Milanówka i przygotowujemy materiały do publikacji.
Dziękujemy Gimnazjum Społecznemu Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego przy
ulicy Brzozowej – za gościnność i udostępnienie budynku do zorganizowania spotkania.
Na koniec nie pozostaje nam nic innego,
jak zachęcić Państwa do jesiennego spaceru
z książką w ręku i odkrywania śladów naszych
bohaterek w Milanówku.
Polecamy także strony:
– herstorie.pl
– milanowianki.pl
Milanowianki
Hanna Musur

Szlak śladami Chopina
P

od koniec września br. na placu Stefana Starzyńskiego na przeciwko Kościoła Św. Jadwigi Śląskiej oraz na terenie
kościoła przy popiersiu Fryderyka Chopina
pojawiły się tablice informujące o Szlaku
Chopinowskim. Tablice stanęły w Milanówku za sprawą Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (MROT),
która realizujęe projekt „Życie i twórczość
Fryderyka Chopina". Jest on jedną z trzech
części projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 Działanie 6.2 – Turystyka.
Pozostałymi produktami turystycznymi

w ramach tego projektu jest „Bitwa Warszawska 1920 – Cud nad Wisłą" i „Zamki
Książąt Mazowieckich".
Szlak turystyczny „Życie i twórczość Fryderyka Chopina” prowadzi przez 9 miast
Mazowsza związanych z życiem i twórczością Chopina, wśród nich są Warszawa,
Żelazowa Wola, Brochów, Sanniki, Sochaczew, Rościszewo, Płock i Kampinos. Chopinowski wątek w Milanówku związany
jest z okresem II wojny światowej, kiedy
to w latach 1944-1945 w Kościele Św. Jadwigi Śląskiej przechowywana była urna
z sercem Fryderyka Chopina.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała
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Trasa B

Rozkład jazdy
komunikacji
miejskiej

Kursuje w dni powszednie

komunikacja miejska

Szanowni Państwo,
Dzięki współpracy z Państwem usprawniliśmy komunikację miejską. W związku z tym
udostępniam aktualny rozkład jazdy busów
wraz z mapką, na którą zgodnie z Państwa sugestią naniesione zostały miejsca przystanków.
Życzę miłej podróży!

Warszawska
Os. Jedwabnik
Biedronka
Grudowska
Skośna
Książenicka
Łąkowa
Kazimierzowska
WKD Kazimierówka
Wierzbowa
Szkolna
Wiatraczna
Nadarzyńska
WKD Grudów
Turczynek
Podwiejska
Warszawska
Os. Jedwabnik
Biedronka
Szpital

7:02
7:04
7:05
7:07
7:09
7:11
7:13
7:15
7:16
7:19
7:21
7:24
7:26
7:27
7:29
7:32
7:35
7:37
7:39
7:55

9:40
9:41
9:43
9:46
9:48
9:50
9:52
9:59
10:01
10:04
10:06
10:09
10:11
10:12
10:14
10:17
8:53 10:20
8:55 10:22
8:57 10:24
9:17

10:45
10:46
10:48
10:51
10:53
10:55
10:57
10:59
11:00
11:03
11:05
11:08
11:10
11:11
11:13
11:16
11:19
11:21
11:23

12:21
12:22
12:24
12:27
12:29
12:31
12:33
12:35
12:36
12:39
12:41
12:44
12:46
12:47
12:49
12:51
12:54
12:56
12:58

14:58
14:59
15:01
15:04
15:06
15:08
15:10
15:12
15:13
15:16
15:18
15:21
15:23
15:24
15:26
15:29
15:32
15:34
15:36

Żukowska
Kościuszki
Gospodarska
Przyszłości
Modrzewiowa
Wspólna
Piasta
Leśny Ślad
Żytnia
Parkowa
Cmentarz
Lasek Pondra
Chopina
Ludna
Spacerowa
Słowackiego
PKP Milanówek
Zaciszna
Przychodnia
Warszawska
Os. Jedwabnik
Biedronka
Szpital

7:30
7:31
7:32
7:33
7:35
7:36
7:38
7:40
7:41
7:42
7:44
7:45
7:47
7:49
7:54
7:55
7:57
7:58
7:59
8:00
8:01
8:02
8:23

9:50
9:51
9:52
9:53
9:54
9:55
9:57
10:00
10:01
10:02
10:04
10:05
10:07
10:09
10:14
10:15
10:17
10:18
10:19
10:20
10:21
10:23
10:43

Szpital
Biedronka
Os. Jedwabnik
Warszawska
PKP Milanówek
Zaciszna
Przychodnia
Spacerowa
Ludna
Chopina
Lasek Pondra
Cmentarz
Parkowa
Żytnia
Leśny Ślad
Piasta
Wspólna
Modrzewiowa
Przyszłości
Gospodarska
Kościuszki
Żukowska

8:50
9:10
9:11
9:13
9:18
9:19
9:20
9:22
9:23
9:24
9:25
9:26
9:27
9:29
9:30
9:31
9:33
9:34
9:35
9:36
9:37
9:38

11:10
11:35
11:36
11:38
11:43
11:44
11:45
11:47
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:54
11:55
11:56
11:58
11:59
12:00
12:01
12:02
12:03
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9:20 10:00
10:20
10:21
10:22
9:39 10:24
10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40
10:44
10:45

10:56
10:57
10:58
10:59
11:00
11:01
11:02
11:03
11:04
11:05
11:07
11:09
11:10
11:11
11:12
11:13
11:14
11:15
11:16
11:19
11:20
11:21
11:40

11:45
12:05
12:06
12:07
12:11
12:12
12:13
12:15
12:16
12:17
12:18
12:19
12:21
12:22
12:23
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:29
12:30

12:35
12:37
12:40
12:41
12:42
12:43
12:44
12:46
12:47
12:48
12:50
12:52
12:53
12:54
12:55
12:56
12:57
12:58
12:59
13:02
13:03
13:05
13:25

14:30
14:50
14:51
14:52
14:56
14:57
14:58
15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:06
15:07
15:08
15:09
15:10
15:11
15:12
15:13
15:15
15:16

15:18
15:19
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
15:37
15:38
15:41
15:42
15:44
16:05

16:10
16:30
16:31
16:32
16:36
16:37
16:38
16:40
16:41
16:42
16:43
16:44
16:46
16:47
16:48
16:49
16:50
16:51
16:52
16:53
16:55
16:57

16:59
17:00
17:01
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:07
17:08
17:10
17:11
17:12
17:13
17:14
17:15
17:16

17:15
17:16
17:17
17:19
17:20
17:21
17:22
17:23
17:24
17:25
17:26
17:28
17:29
17:30
17:31
17:32
17:33
17:34

17:39
17:40
17:41
17:42
17:43
17:44
17:45
17:46
17:47
17:48
17:50
17:51
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56

17:59
18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:07
18:08
18:09
18:10
18:11
18:12
18:13
18:14
18:15
18:16
18:17

Kursy w soboty

Szpital
Biedronka
Os. Jedwabnik
Warszawska
PKP Milanówek
Zaciszna
Przychodnia
Spacerowa
Ludna
Chopina
Lasek Pondra
Cmentarz
Parkowa
Żytnia
Leśny Ślad
Piasta
Wspólna
Modrzewiowa
Przyszłości
Gospodarska
Kościuszki
Żukowska

8:28
8:30
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
8:43
8:44
8:45
8:46
8:47
8:48
8:49
8:50
8:53
8:55
8:57
9:17

Kursy w soboty

6:20
6:21
6:22
6:23
6:24
6:25
6:26
6:27
6:28
6:29
6:30
6:32
6:33
6:34
6:36
6:37
6:38
6:39
6:40

Trasa A

7:07
7:08
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:19
7:21
7:23
7:25
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:35
7:37
7:39
7:55

Żukowska
Kościuszki
Gospodarska
Przyszłości
Modrzewiowa
Wspólna
Piasta
Leśny Ślad
Żytnia
Parkowa
Cmentarz
Lasek Pondra
Chopina
Ludna
Spacerowa
Słowackiego
PKP Milanówek
Zaciszna
Przychodnia
Warszawska
Os. Jedwabnik
Biedronka
Szpital

Trasa A

Trasa A

Kursy w dni powszednie

Trasa A

Kursy w dni powszednie

Burmistrz Miasta
Wiesława Kwiatkowska
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poradnik

„Bezpieczny pies
= Bezpieczne dziecko”
Program Profilaktyki Pogryzień w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 w Milanówku
Od kwietnia do czerwca w klasach I – III szkoły podstawowej odbył się cykl 7 zajęć edukacyjnych,
których celem jest nauczenie dzieci prawidłowych, bezpiecznych postaw wobec psów.
Program ten koncentruje się na przygotowaniu dzieci do takich zachowań,
które mają zminimalizować ryzyko znalezienia się dziecka w sytuacji ryzykownej
z udziałem psa – czyli w sytuacji ataku.
Przekazuje takie informacje o psie, które
ukazują go jako zwierzę przyjazne, a nie
wzbudzające strach i przerażenie. Dziecko prezentujące odpowiednie postawy
wobec psów zapewni sobie w dużym
stopniu bezpieczeństwo.
Zajęcia były przeprowadzone przez
certyfikowaną Trenerkę Profilaktyki
Pogryzień – Panią Małgorzatę Lewoń
z udziałem psów oraz ich przewodników.
Uczniowie byli bardzo podekscytowani
i z niecierpliwością oczekiwali pojawienia
się w szkole piesków – podopiecznych
Pani Małgosi. Berta, Farel, Julka i Hasko
spisały się na medal i zasłużyły na przysmaki, którymi dzieci dziękowały im za
zajęcia. Dzieci aktywnie uczestniczyły
w zajęciach, bardzo chętnie dzieliły się
swoimi doświadczeniami w kontaktach
z pieskami, nauczyły się odczytywać
emocje psów, mowę ciała psów.

Zajęcia prowadzone były interesująco,
poruszane były zagadnienia dotyczące
pielęgnacji, opieki i zachowań psów. Bezpośrednie spotkanie z psami przekonało

i umocniło dzieci, że zawsze należy bezpiecznie kontaktować się z psem. Dzięki
zajęciom dzieci kształtowały właściwą
postawę wobec zwierząt.
Dużym sukcesem było przełamanie
strachu i oporu do psów dziecka po traumatycznych przejściach z psem. Dziewczynka po początkowym dystansie, odważyła się i nawiązała kontakt z pieskami
towarzyszącymi Pani Małgosi na zajęciach. Kontakt z psami miał duże znaczenie również dla dzieci, które psa nie posiadają. Wyraziły one chęć przygarnięcia
czworonoga i będą chciały przekonać do
tego rodziców.
To na człowieku ciąży odpowiedzialność za prawidłowe relacje z psem – nie
na psie. Dlatego to ludzie, młodzi i dorośli powinni nabyć umiejętność obcowania z istotą zwaną psem.
Pedagog szkolny ZSG nr 3
Anna Piekarska

Certyfikowany Trener
Profilaktyki Pogryzień
Małgorzata Lewoń

Komunikacja psów
Mowa ciała – sygnały
uspokajające:

Często słyszymy „Mój pies wszystko rozumie, tylko nie umie mówić”. Otóż, proszę
Państwa, psy potrafią komunikować się
z nami i innymi psami, tylko nie za pomocą mowy, a językiem ciała. Mówią oczami,
uszami, pyskiem, całą głową, ogonem, łapami, brzuchem i całą sylwetką. Inne psy
potrafią odczytywać komunikaty, które
wysyłają ich bracia. Naukowcy odkodowali
ten psi język i dzięki temu my, ludzie, także możemy zrozumieć, o co chodzi naszym
pupilom.

Ziewanie,

odwracanie

głowy

– trzymasz pieska na rękach i masz twarz
tuż przy jego pyszczku albo pochylasz
się nad nim nisko a wtedy on ziewa
lub lekko odwraca głowę? On chce
ci powiedzieć „Nie czuję się komfortowo. Oddal się trochę”. Większość
psów nie lubi tak bliskiego kontaktu.
Jeśli będziesz lekceważyć te delikatne
sygnały, pies może zacząć warczeć lub
wręcz ugryźć.
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Opuszczenie głowy i intensywne
wąchanie ziemi – kiedy twój pies robi

to na spacerze na widok innego psa, chce
ci powiedzieć „obawiam się tego psa, nie
chcę się do niego zbliżać”. Zlekceważenie
tego sygnału może wywołać agresję u twojego pupila.

Marszczenie nosa i pokazywanie
zębów – pies odczuwa złość lub strach

a najczęściej mieszankę tych uczuć. To już
wyraźne ostrzeżenie, wręcz groźba, ale
jeszcze nie ugryzienie. Radzę przerwać
czynność, na którą pies tak reaguje i nie
krzyczeć na niego, tylko zastanowić się,
dlaczego tak robi. W razie obaw poprosić
o pomoc fachowca. Jeśli zlekceważymy to
ostrzeżenie, do ugryzienia jest już blisko.

Trącanie człowieka nosem, podrzucanie naszej ręki – to przyjazna

próba nawiązania z nami kontaktu. Często
psy w ten sposób domagają się naszej uwagi lub nas witają.

Merdanie ogonem – często, ale
nie zawsze oznacza przyjazne uczucia.
Jeśli przy tym uszy stoją na baczność,
sylwetka napięta jak strona, pysk zamknięty, napięty, wzrok skoncentrowany – może poprzedzać agresję.

Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami
Elżbieta Bazgier
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informacje

Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Milanówek

G

mina Milanówek zrealizowała
projekt „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Milanówek”.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
zdemontowano 4,72 tony materiałów
niebezpiecznych zawierających azbest
z 4 nieruchomości zlokalizowanych na
terenie miasta oraz odebrano i unieszkodliwiono łącznie 15,424 ton z 17
nieruchomości. Kwota dotacji zadania
wyniosła 6 191,00 zł. Realizacja projektu pozwoliła na zmniejszenie emisji do

powietrza włókien azbestu, uzyskanie
lepszych parametrów eksploatacyjnych
obiektów budowlanych i poprawę ich
wyglądu zewnętrznego, a przede wszystkim na sukcesywne realizowanie przyjętego w 2014 roku „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Milanówka”.

Inspektor ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych
w Referacie Technicznej Obsługi
Miasta
Aleksandra Żuraw

Projekty zrealizowane w 2015 roku
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Lp.

Nazwa Projektu

1

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek
Kwota projektu: 7 284,90 PLN
Kwota dotacji: 6 191,00 PLN
Źródło środków zewnętrznych: WFOŚiGW

2

EKO-TEATR 2015
Kwota projektu: 8 630,79 PLN
Kwota dotacji: 7 683,00 PLN
Źródło środków zewnętrznych: WFOŚiGW

3

Utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji w Miejskiej Bibliotece PubRozwój e-usług i ich dostępu w ramach
licznej. Wyposażone w komputery z oprogramowaniem i osprzęt siecioMazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informawy, aparat fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne Centrum służy jako
cyjnego "M@zowszanie”
interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług, w tym edukacji
Źródło środków zewnętrznych: RPO WM
oraz stanowi źródło informacji kulturalnej i gospodarczej.

4

Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie
Gminy Milanówek
Rewaloryzacja ok. 2500 m2 istniejących terenów zielonych wokół
Zespołu Szkół Gminnych nr 3 oraz Przedszkola przy ul. FiderkieKwota projektu: 16 200,00 PLN
Kwota dotacji: 14 480,00 PLN
wicza poprzez nasadzenie roślin wieloletnich.
Źródło środków zewnętrznych: WFOŚiGW

5

Opracowanie dokumentu strategicznego wyznaczającego kierunki
działań Gminy Milanówek na lata 2014-2020 w zakresie: działań nieinwestycyjnych polegających na wymianie najlepszych praktyk oraz promocji energooszczędnych urządzeń i rozwiązań w gospodarstwach
domowych, korzyści płynących z efektywnie energetycznych zachowań,
zielonych zamówień publicznych oraz inwestycyjnych ukierunkowanych
na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej
poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
W dniu 17.09.2015 r. Rada Miasta Milanówka przyjęła plan gospodarki
niskoemisyjnej do realizacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Milanówek
Kwota projektu: 34 809,00 PLN
Kwota dotacji: 29 587,65 PLN
Źródło środków zewnętrznych: NFOŚiGW

Opis
Zdemontowano 4,72 tony materiałów zawierających azbest
z 4 nieruchomości. Odebrano i unieszkodliwiono łącznie 15,424
ton wyrobów zawierających azbest z 17 nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka.
Organizacja konkursu dla dzieci w kategorii szkolno – przedszkolnej
w formie przeglądu teatralnego pod hasłem: „Mali strażnicy przyrody”. Dzięki dotacji z WFOŚiGW kupiono atrakcyjne nagrody dla zwycięskich drużyn, ich placówek oświatowych oraz pozostałych uczestników konkursu.

Projekty w trakcie realizacji
Lp.

1

Nazwa Projektu

Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie
oferty turystycznej
Kwota projektu: 1 634 775,67 PLN
Kwota dotacji: 749 980,51 PLN
Źródło środków zewnętrznych: RPO WM

Opis
Projekt obejmuje:
n Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza,
n Opracowanie map i przewodników szlaku turystycznego: „Spacer
po Milanówku – Wille Milanowskie” oraz oznakowanie oznakowanie obiektów wchodzących w skład szlaku,
n Stworzenie aplikacji na telefon – mobilnego przewodnika turystyczno-edukacyjnego,
n Stworzenie Lokalnego Przewodnika Turystyczno-Historycznego
– zaawansowanego serwisu internetowego dedykowanego dla
Mieszkańców oraz Gości Milanówka,
n Opracowanie folderu „Atrakcje turystyczne Milanówka",
n Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej.
Oficjalne otwarcie Amfiteatru już 30.11.2015 r.

2

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa
spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki
społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej,
gospodarki wodnej i komunikacji
Kwota projektu: 597 075 EURO
Kwota dotacji: 358 245 EURO
Źródło środków zewnętrznych: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, EOG

3

Stop NIE-MOCY wobec przemocy
Organizacja całodziennego pikniku, programu edukacyjno – profilaktyczKwota projektu: 54 600,00 PLN
nego dla młodzieży promującego modę na życie wolne od przemocy oraz
Kwota dotacji: 37 000,00 PLN
Źródło środków zewnętrznych: Ministerstwo Pracy konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży.
i Polityki Społecznej

4

Nasadzenia uzupełniające alei oraz skwerów
na terenie Gminy Milanówek
Kwota projektu: 49 140,00 PLN
Kwota dotacji: 44 126,00 PLN
Źródło środków zewnętrznych: WFOŚiGW

Nasadzenie 130 drzew w wyznaczonych alejach i na skwerach na terenie
Miasta Milanówka wraz z zakupem materiału roślinnego.

5

Program edukacyjny Opowieści Kropli Wody
Kwota projektu: 43 900,00 PLN
Kwota dotacji: 29 340,00 PLN
Źródło środków zewnętrznych: WFOŚiGW

Program edukacyjny poruszający tematykę zasobów wodnych polegający na organizacji 50 godz. zajęć w klasach 1-6 publicznych szkół podstawowych z terenu Milanówka z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i demonstracyjnych powstałych w ramach projektu. Projekt
ma na celu przybliżenie dzieciom w milanowskich szkołach tematu
zasobów wodnych.

Opracowanie dokumentów strategicznych określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz dokumentacji projektowej
najbardziej kluczowych kwestii dot.: rozwiązania problemów wodno-melioracyjnych, zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych
oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych, rewitalizacji kluczowych terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych
problemów i usług, wzmocnienia instytucjonalnego Partnerstwa.

Projekty planowane do realizacji
Lp.

Nazwa Projektu

Opis
Remont 2 lokali przy ul. Wojska Polskiego 85 i przeznaczenie ich na lokale socjalne. W marcu 2016 roku Gmina planuje powtórne ubieganie się o
środki w ramach tego programu.

1

Wsparcia budownictwa socjalnego ze środków
Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych

2

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Opracowanie dokumentów strategicznych. Gmina będzie starać się o doMiasta Milanówka wraz z opracowaniem Lokalnego
finansowanie na opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji.
Program Rewitalizacji

Lp.

Tytuł

Gmina uczestniczy

1

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

2

Lokalna Grupa Działania
„Zielone Sąsiedztwo”

Opis

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument przyczyniający się
do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach ZIT Gmina Milanówek w partnerstwie będzie mogła starać się
o dofinansowanie zadań takich jak budowa tras rowerowych, poszerzenie dostępnych e-usług, promocja gospodarcza.

Dzięki członkostwu w LGD Gmina będzie starała się o środki na realizację zadań z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz rozwoju infrastruktury drogowej.
Podinspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Referacie Technicznej Obsługi Miasta
Katarzyna Fitz
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Warto KOMPOSTOWAĆ!
P

rzed zbliżającą się „akcją odbioru liści
z posesji” pragnę zachęcić Mieszkańców
naszego zielonego miasta do sporządzania
kompostu w swoich ogrodach. Pozbywanie
się liści i innych odpadów organicznych to
wielkie marnotrawstwo, ponieważ uzyskana z nich ziemia kompostowa stanowi doskonałe źródło składników pokarmowych
dla wszystkich roślin w naszych ogrodach.
Zamiast pozbywać się ww. odpadów należy
je po prostu ułożyć w pryzmę lub specjalną
skrzynię i poddać działaniu mikroorganizmów oraz bezkręgowców (np. dżdżownic)
żyjących w glebie. Kompost we własnym
ogrodzie to oszczędność pieniędzy, których nie trzeba wydawać na inne nawozy
czy ściółki, a także na fachowy sprzęt, gdyż
praktycznie poza widłami nie potrzebujemy żadnych innych narzędzi. Sporządzenie
kompostu zawsze się udaje. Nie jest to ani
pracochłonne, ani trudne, ponieważ wszystko, czego potrzebujemy jest w zasięgu domu
i ogrodu (liście, skoszona trawa, siano, gałęzie, popiół z drzewa, pióra, sierść zwierzęca, odchody zwierzęce, odpadki organiczne
z kuchni i ogrodu). Masa odpadów organicznych przekształcona przez organizmy glebowe w nawóz kompostowy w przyszłym sezonie wegetacyjnym będzie stanowić cenny
pokarm dla wszystkich naszych roślin.
Dojrzała i gotowa do użycia ziemia kompostowa wygląda i pachnie tak samo jak
świeża ziemia ogrodnicza. Jest to jeden

z najlepszych materiałów do użyźniania
gleby w naszych ogrodach – poprawia jej
strukturę i wzbogaca we wszystkie potrzebne roślinom składniki pokarmowe. Ciężkie
i nieprzepuszczalne gleby zamienia w lekkie,
natomiast glebom piaszczystym pomaga zatrzymać wodę.
Stosując ziemię kompostową oddajemy
glebie z powrotem to, co z niej zabraliśmy.
Jest to także nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Dzień Działkowca
N

iezbędnym i ważnym elementem
infrastruktury miasta są rodzinne
ogrody działkowe, które w Milanówku
zlokalizowane są w dwóch miejscach:
Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych
„Malwa” przy ulicy Turczynek oraz Rodzinne Ogrody Działkowe Milanówek
przy ulicy Partyzantów. 5 września br.
oba ogrody zorganizowały u siebie Dzień
Działkowca, na które została zaproszona
również Burmistrz Miasta Milanówka,
Wiesława Kwiatkowska. Pogoda w tym
dniu dopisała działkowcom, dlatego licznie zebrali się na grillu i biesiadowali pod
namiotami. Dodatkowo Ogrody Dział-

kowe przy ulicy Turczynek obchodziły
40-lecie istnienia. Burmistrz odwiedziła
oba tereny działkowe, obejrzała piękne,
zielone ogródki, bogato ozdobione kwiatami, w których widać było wiele włożonego serca w ich uprawę. Na pamiątkę
miłego spotkania wręczyła drzewka oraz
życzyła wszystkim zebranym pięknych
ogrodów i miłych chwil w nich spędzonych.
Zespól ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

Ponadto im większa ilość Mieszkańców
Milanówka przystąpi do kompostowania
we własnym ogrodzie, tym mniejsze będą
nakłady finansowe Gminy związane z wywozem liści z prywatnych nieruchomości, co
przełoży się na wysokość opłaty za śmieci..

p.o. Kierownika Referatu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
Emilia Misiak

Bezpłatny program
profilaktyki chorób
układu krążenia
Przypominamy o BEZPŁATNYCH BADANIACH dla mieszkańców Milanówka w ramach programu zdrowotnego „Wczesne
wykrywanie i profilaktyka chorób układu
krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku”.
Więcej informacji można uzyskać
w przychodniach:

l BIOVENA, ul. Mickiewicza 1, Milanówek, pod nr tel. 22 724 90 90

l NZOZ Milanmed, ul. Niezapominajki
10, Milanówek, pod nr tel. 517 428 918
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Zmiana przepisów dotyczących
usuwania drzew i krzewów
Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie zmiana m.in. ustawy o samorządzie gminnym. Niniejsza zmian dotyczy w szczególności kwestii
uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

W

znowelizowanej ustawie konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od wielkości
obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas
od jego wieku. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt.
3 ustawy przepisów nie stosuje się do drzew,
których obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza:
l3
 5 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
l2
 5 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nowe przepisy upraszczają też system
ochrony zadrzewień. Zniesiono między innymi obowiązek uzyskiwania zezwolenia na
usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych/działkowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew. Złomy i wywroty
będą mogły być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego,
zarządców dróg, infrastruktury kolejowej,
itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu,
przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia. Obumarłe drzewa i krzewy (których wiek
przekracza 10 lat i rosną na terenach innych
niż ogrody przydomowe) nadal wymagają
zgody organu gminy na ich usunięcie.
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
mieszkaniowe, w których właściciele lokali
powierzyli zarząd nieruchomością wspólną
zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz.
1492) nie będą musiały uzyskać zgody od
wszystkich swoich mieszkańców na usuniecie drzew i krzewów. Niemniej ustawa zobo-

wiązuje spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy
wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince
drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed
złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie.
Nowe prawo zapewnia także ochronę zadrzewień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji, gdy zaplanowana inwestycja nie jest
realizowana. Z tego powodu drzewa i krzewy
będą mogły być usunięte tylko na dalszym
etapie przedsięwzięcia, tj. pod warunkiem
uzyskania przez inwestora prawomocnego
pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia/pozwolenia na budowę.
Ponadto nowe przepisy regulują sprawę
niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron
drzew. Według art. 87a ust. 2 ustawy prace
w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się
w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że
mają na celu:
l usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
l utrzymywanie uformowanego kształtu
korony drzewa;
l wykonanie specjalistycznego zabiegu
w celu przywrócenia statyki drzewa.
Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3 art.
87a, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej,
wskazującej na konieczność przeprowadzenia
takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje
się przez okres 5 lat od końca roku, w którym
wykonano zabieg.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy burmistrz
wymierza administracyjną karę pieniężną za:
l usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

l usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody
posiadacza nieruchomości;
l zniszczenie drzewa lub krzewu;
l uszkodzenie drzewa spowodowane
wykonywaniem prac w obrębie korony
drzewa.
Kara, o której mowa w ust. 1 art. 88, jest
nakładana na posiadacza nieruchomości,
albo właściciela urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny
podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza
nieruchomości.
W myśl nowych przepisów usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za
uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty
za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony
będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za
co kara wyniesie 2-krotność opłaty.
l W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody
zmianie ulegnie również formularz zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
który będzie do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka
www.milanowek.pl, jak również będzie
dostępny do odbioru w Biurze Obsługi
Klienta w budynku C przy ul. Spacerowej
4 i w budynku A przy ul. Kościuszki 45
Szczegółowe
informacje
zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Ochrony
Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu
Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4,
tel. 22 758-30- 61 (62) wew. 204.
					
		
Referat Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Zielenią
Zofia Krawczyk

Odbiór liści

Zbliża się jesienny odbiór liści. Liście
należy gromadzić we własnych workach
odpornych na rozerwanie, w dowolnym
kolorze, o pojemności maksymalnie do
120l, zawiązanych. Przypominamy, aby
worki nie były zapełniane do samego
końca, co ułatwi ich odbiór.
Worki z liśćmi będą odbierane zgodnie z podziałem Miasta na:
1) część północną (ulice znajdujące się pomiędzy ul. Kwiatową
a ul. Krakowską) w terminach:
14 listopada oraz 5 grudnia

2) część południową (ulice znajdujące się pomiędzy ul. Warszawską
a ul. Bagnistą) w terminach: 21 listopada oraz 12 grudnia.
Odbiór nastąpi od godziny 7:00
rano. Przygotowane worki z liśćmi
prosimy wystawić przynajmniej dzień
wcześniej.

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
wraz z Ligą Ochrony Przyrody
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Zakończyliśmy tegoroczną edycję
Targów Dobrego Smaku – przez
cały sezon letni odbyło się 7 edycji.
Zaczęliśmy 21 czerwca łącznie
z Otwartymi Ogrodami, największy
sukces Targów to Święto Miasta,
a finał odbył się 3 października.

T

argi Dobrego Smaku są projektem, który
ma na celu ożywienie handlu w centrum
Milanówka poprzez zaproszenie klientów
z Milanówka i okolicznych miejscowości.
Targi mają zachęcać przedsiębiorców do
otwierania nowych działalności w pustych lokalach w centrum Milanówka obecnie w ciągu jednego miesiąca wynajęło się 5 lokali na
ul. Warszawskiej, które przez rok stały puste.
Targi Dobrego Smaku Fundacja „Start Pro”
sfinansowała w całości ze środków własnych
oraz z darowizn od stowarzyszonych z nami
firm oraz wystawców.
Mamy nadzieję, że po uzyskaniu w przyszłym roku dotacji od Miasta uda się rozwinąć
tę inicjatywę na tyle, aby przyciągnąć klientów z sąsiednich powiatów oraz z Warszawy.
Fundacja „Start Pro” pragnie podziękować
Władzom Miasta oraz Pani Burmistrz za
udostępnienie miejsca na Targi oraz ich
promowanie w mediach miejskich, Dyrekcji
Miejskiego Centrum Kultury za wypożyczenie
sprzętu grającego i leżaków. Dziękujemy za
wkład pracy wolontariuszom z Zespołu Szkół
nr 2 w Milanówku na ul. Wójtowskiej.

Fundacja Start Pro –
Fundacja RozwojuPracy
i Przedsiębiorczości

Misją fundacji jest rozwijanie przedsiębiorczości. Koncentrujemy się na działaniach dla
mikro i małych przedsiębiorstw oraz dla osób

rozpoczynających działalność gospodarczą, osób wchodzących w życie zawodowe
(pierwsza praca), a także aktywizacją osób
po 50 roku życia.

Projekty Fundacji:

1. Zakupy z Polecenia
2. K
 arta Seniora w ramach inicjatywy
Zakupy z Polecenia
3. Społeczna Rada Gospodarcza Milanówka
4. Targi Dobrego Smaku w Milanówku
5. M
 arka Milanówek to projekt promujący
Milanówek i firmy z Milanówka na terenie kraju i za granicą.

„Zakupy z Polecenia” Inicjatywa ta jest wyrazem wdzięczności dla klientów, kupujących
u nas towary i usługi przez wiele lat. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie wyjątkowych
warunków sprzedaży (np.rabaty, promocje).
Aktualnie do inicjatywy przystąpiło już 80 lokalnych firm. Wszystkie firmy biorące udział
w naszej inicjatywie są oznaczone specjalną
naklejką „Zakupy z Polecenia”.

Korzyści dla Klientów

Rabaty i upusty od 1% do 40% (w zależności
od firmy i asortymentu oraz usług) przez cały
rok na cały asortyment towarów dostępnych
w naszych sklepach.

Jak to działa?

Po dokonaniu zakupu otrzymasz paragon
z pieczątką „Zakupy z Polecenia”. Na jego podstawie możesz kupić taniej u kolejnego partnera inicjatywy. Lista partnerów jest w każdym
punkcie akcji Zakupy z Polecenia.
Obszar programu: Powiat Grodziski – Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna

oraz Brwinów. Więcej informacji na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl

Karta Seniora

Kartę Seniora
można odebrać
w siedzibie Związku Emerytów oraz
w siedzibie Fundacji. Pragniemy
zaprosić Państwa
również do 16
punktów
PSS
Społem w powiecie Grodziskim, który oficjalnie został Partnerem akcji Zakupy z Polecenia
udzielając 3% rabatu oraz specjalna oferta
dla osób posiadających Kartę Seniora, którzy
otrzymają 5% rabatu.

Społeczna Rada Gospodarcza Milanówka

SRGM jest organizacją reprezentującą interesy przedsiębiorców oraz mieszkańców
w relacjach z lokalnymi władzami i prowadzącą skuteczny lobbing gospodarczy.
Społeczna Rada Gospodarcza Milanówka
jest organizacją a-polityczną i zrzeszającą
lokalnych przedsiębiorców z Milanówka –
www.srgm.pl
Fundacja „Start Pro” zaprasza wszystkich
chętnych do współpracy: organizacje pozarządowe, wolontariuszy z lokalnych szkół.
Naszym wolontariuszom możemy pomóc
znaleźć pracę w stowarzyszonych oraz zaprzyjaźnionych z nami firmach.

Prezes Fundacji Arnold Lis
Fundacja Start Pro – Fundacja Rozwoju
Pracy i Przedsiębiorczości
Ul. Warszawska 34, 05-822 Milanówek
Tel. 22 3000 636

Dzień Edukacji Narodowej
14

października co roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Burmistrz Miasta
wzięła udział w uroczystości ślubowania i pasowania dzieci na uczniów
w Zespole Szkół Gminnych Nr 3
w Milanówku. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem
sztandarowym pierwszacy ślubowali
być dobrymi uczniami i Polakami.
Po złożeniu ślubowania dokonano
symbolicznego pasowania na ucznia.
Ponadto Burmistrz złożyła wszystkim
nauczycielom życzenia z okazji ich
święta. W tym samym dniu Szkoła
Podstawowa nr 2 uroczyście przyjęła
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w szeregi uczniowskie tegorocznych
pierwszaków poprzez tradycyjny akt
ślubowania i pasowania na ucznia.
Pierwszoklasiści otrzymali także
pierwszą tarczę szkolną i plakietkę
z logo obchodów 80-lecia Szkoły.
W Zespole Szkół Gminnych nr 1 ślubowanie pierwszoklasistów odbyło
się 16 października br. Całą uroczystość rozpoczęły artystyczne pokazy
dzieci, a uwieńczeniem było pasowanie na ucznia przez Dyrektora Szkoły
poprzez symboliczne dotknięcie ramion dzieci ołówkiem oraz złożenie
gratulacji przez Burmistrza Miasta.
W tym dniu także odbyło się spotka-

nie w Szkole Podstawowej nr 2 nauczycieli i pracowników, których aktywność zawodowa wpisana została
przez los w 80 lat istnienia tej Szkoły.
Ponadto 14 października 2015 r.
Burmistrz Wiesława Kwiatkowska
zaprosiła do swojego gabinetu i wręczyła nagrody pieniężne, dyplomy i kwiaty dyrektorom placówek
oświatowych i nauczycielom odznaczającym się efektywną pracą dydaktyczno-wychowawczą oraz pracownikom zaangażowanym na rzecz
milanowskiej oświaty.
Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano

Sport
edukacja

Dzień Sportu
30 sierpnia, w niedzielę, na Stadionie Miejskim
w Milanówku odbył się Dzień Sportu.

N

iebem zawładnęli paralotniarze oraz
modele samolotów toczące między
sobą bitwę powietrzną AirCombat.
Dzieci upatrzyły sobie jeden z modeli samolotów, ponieważ podczas kolejnych przelotów
zrzucał im cukierki. Atrakcji pod hasłem „Wysokie Loty” nie tylko można było szukać na niebie. Od rana odbywał się turniej amatorskich
drużyn w piłce nożnej a na skateparku trwały
w tym czasie treningi do rywalizacji w Mistrzostwach Polski MTBMX. Po południu do wspólnej zabawy zapraszały kluby sportowe i fitness.
Można było także spróbować swoich sił w kitesurfingu, strzelnictwie, łucznictwie, tenisie czy
w zumbie. Dużo emocji dostarczyły kibicom
mecze turnieju Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów, w którym zmierzyli się reprezentanci
samorządów miast Milanówka, Podkowy Leśnej i Brwinowa. Gospodarze zajęli III miejsce,

a zwycięzcą została drużyna z Brwinowa. Przez
cały dzień odbywały się też warsztaty modelarskie, a milanowska młodzież przygotowała
kolorowe balony, które pod koniec imprezy zostały puszczone do nieba. Na koniec wyłonieni
zostali nowi Mistrzowie Polski MTBMX w kategorii JAM SKATEPARK – Rafał Kierc, AMATOR
DIRT – Kamil Kmietowicz, PRO BMX DIRT – Dawid Godziek i PRO MTB DIRT – Marcin Rot.
To była pierwsza tego typu impreza na zakończenie wakacji w Milanówku. Sportowa
niedziela spotkała się z dużym entuzjazmem
mieszkańców, więc mamy nadzieję, że taka forma na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń
miejskich. Planujemy organizować ją w czerwcu
przed wakacjami.

Zespól ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała
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wydarzenia

Święto
Letnisko Milanówek powstało pod koniec XIX wieku poprzez
parcelację gruntów Michała Lasockiego, leżących wzdłuż
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Milanówek stał się wówczas
bardzo popularny, zjeżdżała się tu elita, zamożni mieszkańcy
Warszawy stawiali tu domy letniskowe, powstawały okazałe
wille. Milanówek w latach 20. i 30. przeżywał swoją świetność.

W

tym roku władze Miasta chciały
przywrócić klimat z tamtych lat. We
wrześniowy weekend miasto ponownie
zmieniło się w letnisko. W dwudniowych
obchodach Święta Miasta Milanówka
wzięli udział mieszkańcy, którzy specjalnie
na to święto ubrali się w stroje z lat dwudziestych i trzydziestych.
W sobotę 19. września ulica Warszawska w Milanówku zmieniła swój charakter.
Tłumnie przybyli mieszkańcy Milanówka
ubrani w stroje z dawnych lat. Na ulicy wystawiono stoiska, w których stylowe kelnerki i sprzedawcy oferowali m.in. przysmaki
wg receptur babć i prababć. Po ulicach chodzili szczudlarze, grali kataryniarze, a mim
zaczepiał przechodniów rozbawiając swoimi scenkami. Dużym powodzeniem cieszył
się także pokaz mody z lat 20-tych na schodach budynku Poczty Polskiej, przed galerią „Matulka” oraz Interaktywna Wystawa
Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego
przywołująca historie powstania w Mila-
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nówku Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej. O 18:30 parada z orkiestrą na
czele ruszyła ulicą Warszawską w kierunku
siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam
czekały występy dzieci z Przedszkola nr 1
w Milanówku, przedstawienie stowarzyszenia T-Art pt: „Miłość Ci wszystko wybaczy…”
i potańcówka na dechach u Strażaków przy
dźwiękach zespołu KierzBand.
Drugi dzień Święta Miasta obchodziliśmy
na milanowskich kortach, które powstały
właśnie w 1925 roku. Wystąpili Aleksandra
Grzelak i Adam Laakel, którzy dali pokaz
tenisa z dawnych lat. W meczu pokoleniowym zagrała dziewięcioletnia Laura Stypuła, na co dzień trenująca na milanowskich
kortach oraz Józef Radzicki, urodzony
w 1932 roku, najstarszy czynnie grający
tenisista na naszych kortach i ponad sześćdziesięciokrotny uczestnik Mistrzostw Milanówka w tenisie ziemnym.
Przykład gry w tenisa na mistrzowskim poziomie dali nam Basia Wiśniewska – miesz-

kanka Milanówka, która zaczynała treningi
pod okiem Włodzimierz Filipiaka, pięciokrotna mistrzyni polski w drużynie oraz Kamil
Lewandowicz – wicemistrz Polski, mistrz Polski w deblu. Odbył się także turniej mixta,
w którym zwyciężyli Laura Stypuła i Maciej
Partyka, II miejsce zajęli Aleksandra Borczyk
i Andrzej Borczyk, a III miejsce ex aequo Joanna Kaczmarek i Maciej Latoszek oraz Anna
Baranowska i Bogdan Jóźwikowski.
Ożywiliśmy też ulicę Krakowską, na której
rozbrzmiewały dźwięki zespołu The Warsaw
Dixilanders, przez cały czas można było się
przejechać bicyklem i tricyklem oraz zrobić
sobie zdjęcie na wystylizowanej ściance.
Wieczór należał do Sławomira Hollanda,
który przedstawił teksty Hemara, Gałczyńskiego i Tuwima oraz do Justyny Reczeniedi, która dała niesamowity koncert pt.
„Powróćmy jak za dawnych lat”. Przez cały
dzień można było obejrzeć także wystawę
Batików, a wieczorem wziąć udział w aukcji
na rzecz ratowania willi „Waleria”. Po zmroku zebrała się widownia, aby podziwiać pokaz ognia w wykonaniu grupy artystycznej.
Mieszkańcy Milanówka mogli przez dwa
dni poczuć się jak za dawnych lat, spotkać się
na kawie z przyjaciółmi, zjeść pączki z różą,
pograć w krykieta i przy lampce wina zagrać
partyjkę brydża. Klimat Święta Miasta udzielił się wielu mieszkańcom, którzy powyciągali
z szafy muszki, szelki, kapelusze, rękawiczki
i perły. Dopisała także pogoda. Milanówek

w tym czasie odwiedzili burmistrzowie i delegacje Miast Partnerskich – Lidzbarka Warmińskiego i niemieckiego Welzheim. Była to pierwsza impreza w mieście przywołująca klimat lat
20-tych i 30-tych okresu, w którym Miasto
przeżywało swój najlepszy czas. Byliśmy ciekawi czy nowa forma „Dni Milanówka” spotka
się z aprobatą i czy Milanowianie włączą się do
zabawy. Wydarzenie o takim charakterze opowiada historię, buduję atmosferę Miasta oraz
jednoczy i integruje mieszkańców. Frekwencja
i liczba poprzebieranych mieszkańców pokazały, że pomysł się spodobał. Spotkaliśmy się
z licznymi podziękowaniami za atmosferę, którą udało się stworzyć w centrum Milanówka.
Wielkie podziękowania dla głównego organizatora Milanowskiego Centrum Kultury oraz
dla wszystkich przedsiębiorców, mieszkańców
i instytucji, bez udziału których nie bawilibyśmy się tak dobrze. Uczestnicy wydarzenia
potwierdzili, że obraliśmy słuszny kierunek,
dlatego już gromadzimy nowe pomysły na
przyszłoroczne Święto Miast w podobnej konwencji. Serdecznie dziękujemy tym, którzy
bawili się z nami i zapraszamy juz za rok do
udziału i współpracy.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

fot. Joanna Pawlikowska, Maciej Klimowicz

Miasta
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WYDARZENIA

Podziękowania za włączenie się
w organizację święta miasta
Burmistrz Miasta Milanówka i główny organizator Milanowskie Centrum Kultury pragnie
serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację Święta Miasta.
Szczególne podziękowania składamy:

Iwonie Dornarowicz oraz artystom Stowarzyszenia T-Art.: Dariuszowi Biernackiemu,
Iwonie Grach, Zbigniewowi Kijewskiemu,
Dominikowi Kobylańskiemu, Agacie Kucharskiej, Joannie Marciszak, Elżbiecie Siwek,
Ewie Utecht-Grzana, Jerzemu Smolarkowi –
akompaniament
Przedsiębiorczym Kobietom Milanówka:
Dorocie Szeląg, Roxanie Szlaskiej, Mirze
Opalińskiej, Joannie Pawlikowskiej, Dorocie
Rakoczy
Fundacji Start-Pro i Arnoldowi Lisowi
Stowarzyszeniu Muzeum Jedwabnictwa
Honoracie Kuraszkiewicz i Lidii Jakubowskiej
Stowarzyszeniu „Razem dla Milanówka”
Ewie Januszewskiej.
Studiu fotograficznemu MJA i Katarzynie
Pawlik
Dyrektorowi Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku Jolancie Louchin
Grupie rekonstrukcyjnej i Małgorzacie
Krasnej-Korycińskiej
Manufakturze Rękodzieła T-Milanówek
i Teresie Kuleszy-Leszczyńskiej
Milanowiankom: Hannie Musur i Darii Selce-Bonnie
Creosferze i Annie Orłowskiej
Właścicielowi Dorożki Stanisławowi Bukowskiemu

Milanowskim restauratorom: Agnieszce
Jakackiej z L'amour Maison, Dariuszowi
Kopciowi z Przystanku Cafe, Patrykowi Hajdukowi z Facefood, Filipowi Moes i Rafałowi Kutnikowi z Podmiejskiej Cafe, Agacie
i Sebastianowi Chmielarek z Mamma Mia,
Barbarze Pacześnej z Wytwórni Cukierniczej
Pacześni oraz Pawłowi Chajdukiewiczowi –
Gastronomia
Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej
w Milanówku Krzysztofowi Ciborowskiemu
Hufcowi ZHP w Milanówku Dariuszowi Kopciowi
Dyrektorowi i zespołowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku
Dyrektorowi i zespołowi z Zespołu Szkół nr
2 im. Józefa Bema
Dyrektorowi i zespołowi Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5
p.o. Dyrektora i zespołowi z Miejskiej Biblioteki Publicznej
Dyrektorowi i zespołowi z Przedszkola nr 1
w Milanówku
Dyrektorowi i zespołowi z Zespołu Szkół nr
1 z Grodziska Mazowieckiego
Dyrektorowi i zespołowi z Integracyjnej
Społecznej Szkoły Podstawowej
Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku Bohdanowi Oknińskiemu i pracownikom Straży Miejskiej

Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień Wojciechowi Wanatowi
Pracownikom Referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
Zespołowi ds. Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta

Burmistrz Miasta Milanówka
i Dział Sportu Milanowskiego
Centrum Kultury składa także
podziękowania osobom
zaangażowanym w organizację
MILANOWSKIEGO WIMBLEDONU:
Jerzemu Zielińskiemu – trenerowi, kolekcjonerowi i pasjonatowi tenisa za udostępnienie i organizację wystawy starych rakiet
tenisowych podczas „Milanowskiego Wimbledonu”. Przygotowanie filmu o tenisie lat
20 i 30 XX w. oraz jego komentarz w trakcie
wyświetlania.
Wytwórni cukierniczej Pacześni – fundatorowi nagrody dla zwycięskiej pary w turnieju mixtów (Wino i Kieliszki – Wimbledon,
szczegółowe pismo posiada Pani Burmistrz).
Szkole językowej Language Station – fundatorowi nagrody dla zwycięskiej pary
w turnieju mixtów
Mieczysławowi Golańskiemu za przygotowanie i opowiedzenie krótkiej historii kortów milanowskich.

Dział Sportu MCK zaprasza:
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
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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 sportowych MCK pod numerem tel. 790 204 254
Kierownik ds. sportu
Włodzimierz Filipiak
Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

Wydarzenia kulturalne
i sportowe w Milanówku
Październik/listopad 2015

24 października (sobota)
GAJA ZNACZY ZIEMIA | Twórcze i skuteczne
działanie dla świata | Warsztaty dla animatorów, edukatorów i aktywistów ekologicznych
poprowadzone przez Jacka Bożka z Klubu
Gaja. Szkolenie dofinansowane ze środków
Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
– Mazowsze Lokalnie”.
Organizator: Fundacja „Musszelka”
| www.musszelka.pl
Siedziba Musszelki, ul. Parkowa 9

14 listopada (sobota), godzina 19:00
Monodram: „Nie tylko dla siebie” Barbary
Nativi | Cena: 29 zł | Więcej informacji na
stronie www.by-lam.pl i na FB.
L'amour MAISON, ul. Piłsudskiego 33

14 listopada (sobota) godz. 18:00
Galeria Matulka Wernisaż wystawy Dariusza
Aniszewskiego
21 listopada (sobota), godzina 16:00
Otwarcie wystawy obrazów | Wystawa
obrazów grupy artystów m.in. z Milanówka
czy Podkowy Leśnej | Wstęp wolny | Więcej
informacji na stronie www.by-lam.pl i na FB.

25 października (niedziela)
ZAKOŃCZENIE SEZONU ROWEROWEGO |
Wyjazd – niespodzianka

L'amour MAISON, ul. Piłsudskiego 33

Organizator: Sekcja Turystyki Rowerowej MCK |
www.str-milanowek.blogspot.com

6 listopada (piątek) godz.18.00 – Spotkanie
autorskie z Ernestem Brylem | Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4

7 listopada (sobota)
FINAŁ III PRZEGLĄDU POEZJI ŚPIEWANEJ
"TRUSKAWKI W MILANÓWKU".

Organizator: Milanowskie Centrum Kultury
i Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema.
Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4, Milanówek

7 listopada ( sobota ), godzina 19:30
BLUES KONCERT | Zagra Blues Junkers:
Ceny biletów: Normal: 19 zł,VIP: 29 zł| Prosimy
o wcześniejszą rezerwację biletu, w celu
potwierdzenia stolika. | Więcej informacji na
stronie www.by-lam.pl i na FB.

24 listopada godz.17.30 – Spektakl dla
dzieci „Mała królewna” w wykonaniu
Teatru KUFFER | Miejska Biblioteka Publiczna,

Urząd Miasta Budynek B, ul. Kościuszki 45
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00,
pt. 8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C, ul. Spacerowa 4
pon. 8.00–18.00,
wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul Literacka 20
pon.-pt.8.00–16.00

5 grudnia (sobota), godz. 12.00
„Aniołowo” dla dzieci – warsztaty
wykonywania dekoracji świątecznych.

Zespół Szkół Gminnych Nr 3,
ul. Żabie Oczko 1, pon.-pt. 7.45–15.45

Miejsce: Świetlica Straży Pożarnej
ul. Warszawska 18

8 grudnia (wtorek) godz. 17.30 – Mikołajkowe gry i zabawy dla dzieci oraz
MIKOŁAJ z prezentami | Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Spacerowa 4

19 grudnia (sobota)
WIGILIA MIEJSKA I KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
ul. Warszawska plac przed willą „Matulka”

.

I Ty mozesz pomóc potrzebuja, cym!

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
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70%

Produkt certyfikowany
przez PEFC

Użyty papier pochodzi z lasów
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ochrony środowiska i poszanowaniem wartości społecznych
www.pefc.org
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