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W czwartek 9 lutego 2012 roku
w siedzibie Urzędu Miasta Milanów-
ka podpisano umowę o dofinanso-
wanie projektu „E-MILANÓWEK”
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Zintegrowany system wspomagający za-
rządzanie miastem i wspierający rozwój
e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci
Informatycznej w Milanówku realizowane-
go w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013, działania 2.2 Rozwój e-usług.

Umowa została zawarta między Gminą
Milanówek, reprezentowaną przez Jerzego

Wysockiego Burmistrza Miasta Milanów-
ka i Bożenę Sehn Skarbnika Miasta Mila-
nówka, a Województwem Mazowieckim,
reprezentowanym przez wicemarszałka
Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego oraz
Członka Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego Wiesława Raboszuka.

Projekt o wartości 1 173 622,53 zł ze
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego uzyska dofinanso-
wanie w wysokości nie przekraczającej
959 779,29 zł.

Projekt jest w trakcie realizacji od
2007 roku. Oczekiwanie na podpisanie
umowy o dofinansowanie nie uśpiło działań
Gminy, która sukcesywnie realizowała ko-
lejne zadania.

W ramach projektu wykonano przyłą-
cza teletechniczne do jednostek podległych
wraz z zakupem zaawansowanych urządzeń
sieciowych. Gmina wprowadziła elektronicz-
ny system obiegu i archiwizacji dokumentów
w Urzędzie Miasta. Dodatkowo zainstalo-
wano specjalistyczne systemy zabezpieczeń
w odpowiednio zaadaptowanej centralnej
serwerowni.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu do
końca bieżącego roku planuje się wdroże-
nie platformy intranetowej usprawnia-
jącej wewnętrzną komunikację między
Urzędem i jednostkami podległymi oraz
zintegrowanego systemu zarządzania
oświatą niezwykle istotnego z punktu wi-
dzenia gromadzenia i analizy danych zwią-
zanych z funkcjonowaniem publicznych jed-
nostek oświatowych Gminy Milanówek.

Więcej na str. 7
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Kalendarz odbioru odpadów posegregowanych na 2012 r.
– aktywnie i efektywnie
Rejon I
Odbiór odpadów w workach białych, niebie-
skich, czerwonych, zielonych, BIO i czar-
nych odbywa się w każdy PIERWSZY 
CZWARTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.:
01.03, 05.04, 02.05, (środa), 06.06 (środa),
05.07, 02.08, 06.09, 04.10, 31.10, 06.12.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych
workach odbywa się w każdy TRZECI
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 17.02,
16.03, 20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08,
21.09, 19.10, 16.11, 21.12 oraz w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca (łącznie z kolo-
rowymi workami).

Spis ulic: Barwna, Bratnia, Chopina,
Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip,
Dzierżanowskiego, Gombrowicza W., Gór-
noleśna, Grodeckiego, Kochanowskiego,
Kolorowa, Kościuszki (od Krasińskiego

w kierunku Falęcina), Kraszewskiego,
Kwiatowa, Lasockiego, U. Ledóchowskiej,
Ludna, Macierzanki, Mała, Moniuszki,
C.K. Norwida, Obwodu AK Bażant, Par-
kowa, Partyzantów, Pewna, Piaski, Piasko-
wa, Podgórna (Kościuszki-W. Polskiego),
Północna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna,
Skromna, Sobieskiego, Szarych Szeregów,
J. Szczepkowskiego, Świerkowa, L. Teligi,
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Tuwima, Wąska, Wigury, Wojska Polskiego
(Ludna-Kwiatowa), Żukowska,  Żwirki.
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Rejon II
Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO
i czarnych odbywa się w każdy PIERW-
SZY PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.:
02.03, 06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08,
07.09, 05.10, 02.11, 07.12.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych

workach odbywa się w każdy TRZECI
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 17.02, 
16.03, 20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08,
21.09, 19.10, 16.11, 21.12 oraz w każdy 
pierwszy piątek miesiąca (łącznie z koloro-
wymi workami).

Spis ulic: Asnyka, Brzuzka A., Grodziska,
Kalinowa, Kasprowicza, Kościelna, Ko-
ściuszki (od Krasińskiego do torów PKP),
Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt), Kra-
sińskiego (Kościuszki-Wojska Polskiego),
Królowej Jadwigi, Krucza, Mickiewicza,
Nowa, Okopy Górne, Pasieczna, Plantowa,
Rzeczna, Słowackiego, Smoleńskiego (od
PKP do Kościelnej), Spacerowa, Spółdziel-
cza, Starodęby, Stawy, Wielki Kąt, Wojska
Polskiego (Ludna-Zamenhofa), Wronia,
Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna, Żabie
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Oczko.

Rejon III
Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO
i czarnych odbywa się w każdy DRUGI 
CZWARTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 
08.03, 12.04, 10.05, 14.06, 12.07, 09.08,
13.09, 11.10, 08.11, 13.12.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych
workach odbywa się w każdy CZWARTY 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 24.02, 
23.03, 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08,
28.09, 26.10, 23.11, 28.12. oraz w każdy dru-
gi czwartek miesiąca (łącznie z kolorowymi
workami).

Spis ulic: Czubińska, Falęcka, Gospodar-
ska, Jemiołuszek,  Klonowa, Końcowa, Le-
śny Ślad (Podleśna- Lasek Olszowy), Lesz-
czynowa, Lipowa, 3-go Maja, 9-go Maja,
Modrzewiowa, Naddawki, Niska, Ogrodo-
wa, Olszowa, Owocowa, Parkingowa, Pod-
leśna, Południowa, Przerwana, Przyszło-
ści, Ruczaj, Sadowa, Słowików, Sołecka,
Spokojna, Topolowa, Trębacka, Wiosenna,
Wjazdowa, Wlot, Wschodnia, Wylot, Zaką-
tek, Załamana, Zielona, Żytnia, Źródlana.
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Rejon IV
Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO
i czarnych odbywa się w każdy DRUGI 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 09.03, 
13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09,
12.10, 09.11, 14.12.
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Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych
workach odbywa się w każdy CZWARTY 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012.: 24.02,
23.03, 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08,
28.09, 26.10, 23.11, 28.12. oraz w każdy 
drugi piątek miesiąca (łącznie z kolorowy-
mi workami).

Spis ulic: Dworcowa, Kaprys, Krakow-
ska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego
(Kościuszki – Piasta), Leśny Ślad (Kra-
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sińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka,
Niecała, Orzeszkowej, Piasta, Podgórna
(Kościuszki-Wspólna), Sienkiewicza, Wiej-
ska, Wójtowska, Wspólna, Zaciszna.

Rejon V
Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO
i czarnych odbywa się w każdy TRZECI
CZWARTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.:
15.03, 19.04, 17.05, 21.06, 19.07, 16.08,
20.09, 18.10, 15.11, 20.12. 

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych
workach odbywa się w każdy PIERWSZY 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012r.: 02.03,
06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09,
05.10, 02.11, 07.12 oraz w każdy trzeci
czwartek miesiąca łącznie z kolorowymi
workami.  

Spis ulic: Bagnista, Bliska, Brwinowska
(Wiatraczna - Kazimierzowska), Brzozowa,
Dębowa, Działkowa, Grabowa, Jedwabna,
Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzow-
ska, Królewska (Piłsudskiego-w kierunku
Grodziska Maz.), Konwaliowa, Na Skra-
ju, Magnolii, Marzanny, Morwowa, Okól-
na, Piłsudskiego, Podkowiańska, Poleska,
Poziomkowa, Próżna, Radosna, ks. Skar-
gi, Smoleńskiego (tory PKP - ks. Skargi),
Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska),
Średnia, Warszawska  (Piłsudskiego - w kie-
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runku Grodziska Maz.), Wiatraczna (Pod-
kowiańska-Wierzbowa), Wierzbowa.

Rejon VI
Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO
i czarnych odbywa się w każdy TRZECI
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 16.03,
20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09,
19.10, 16.11, 21.12.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych
workach odbywa się w każdy  PIERWSZY 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 02.03,
06.04, 04.05, 01.06, 06.07, 03.08, 07.09,

05.10, 02.11, 07.12 oraz w każdy trzeci pią-
tek miesiąca łącznie z kolorowymi worka-
mi.

Spis ulic: Dembowskiej, Gen. A. E. Fiel-
dorfa, Por. St. Hellera, Książenicka, Łącz-
na, Łąkowa, Nowowiejska, Okrzei, Ptasia, 
Sarnia, Staszica (Królewska-Kady), Wyso-
ka, Wysockiego, Zielna.

Rejon VII
Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO  
i czarnych odbywa się w każdy CZWARTY 
CZWARTEK MIESIĄCA,   tj. w 2012 r.:  
23.02, 22.03, 26.04, 24.05, 28.06, 26.07, 
23.08, 27.09, 25.10, 22.11, 27.12.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych 
workach odbywa się w każdy  DRUGI 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 09.03, 
13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 
12.10, 09.11, 14.12. oraz czwarty czwartek 
miesiąca łącznie z kolorowymi workami.

Spis ulic: Bartosza, Bociania, Brwinow-
ska  (Królewska-Wiatraczna), Cicha, Dol-
na, Głowackiego, Grudowska  (Królewska 
- Owczarska), Iwaszkiewicza,  Jabłonowa, 
Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konopnickiej, 
Makowa, Marszałkowska, Miła, Nadarzyń-
ska, Owczarska, Perłowa, Piękna, Promyka, 
Różana,  Skośna, Słoneczna, Szkolna, Sym-
patyczna, Turczynek, Wesoła, Wiatraczna 
(Turczynek–Wierzbowa), Wiśniowa.

Rejon VIII
Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO  
i czarnych odbywa się w każdy CZWARTY 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.:  24.02, 
23.03, 27.04, 25.05, 22.06, 27.07, 24.08, 
28.09, 26.10, 23.11, 28.12.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych 
workach odbywa się w każdy  DRUGI 
PIĄTEK MIESIĄCA, tj. w 2012 r.: 09.03, 
13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 
12.10,  09.11, 14.12. oraz czwarty piątek 
miesiąca łącznie z kolorowymi workami.

Spis ulic: Akacjowa, Charci Skok, Dłu-
ga, Fiderkiewicza, Graniczna, Grudow-
ska (Królewska-Warszawska), Inżynier-
ska, Królewska  (Piłsudskiego-w kierunku 
Pruszkowa), Krótka, Krzywa, Leśna, Pod-
wiejska, Polna, Projektowana, Prosta, Prze-
chodnia, Przejazd, Przeskok, Rososzańska, 
Sosnowa, Ślepa, Środkowa, Warszawska 
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(Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa), Za-
wąska.

Stowarzyszenie Konserwatorów Cza-
su przy współpracy z Burmistrzem Miasta
Milanówka oraz Archiwum Państwowym
zaprasza na projekcję filmu dokumental-
nego „Tajemnica Grobu Kopernika”, która
odbędzie się 25 lutego 2012, o godz. 18.00
przy ul. Spacerowej 4, w Sali wystaw Urzędu
Miasta Milanówka.

„Kanonik Mikołaj Kopernik, jeden
z największych astronomów świata, pocho-
wany został w maju w roku 1543 w katedrze
Fromborskiej.

Film dokumentalny „Tajemnica gro-
bu Kopernika” przedstawia pełną historię
przebiegu tych spektakularnych badań.
Ekipa filmu „Tajemnica grobu Kopernika”
jako jedyna otrzymała zgodę naukowców
na pełną dokumentację ich badań, które
trwały pięć lat i prowadzone były w Polsce
i w Szwecji”.

Źródło:www.copernicuscodemystery.com

„Tajemnica Grobu
Kopernika”
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W 
dniu 12 grudnia 2011 roku 
odeszła od nas Helena Weso-
łowska, emerytowana nauczy-

cielka wielu szkół, wieloletnia członkini 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego, jedna z inicjatorek założe-

nia Towarzystwa Przyjaciół Milanówka (1985 r.), autorka  pierw-
szych publikacji o Milanówku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 grudnia  2011 r. w ko-
ściele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, celebrowane przez 
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proboszcza Stanisława Golbę. W pięknych słowach sylwetkę zmar-
łej przypomniała Daniela Abramczuk, była prezes Oddziału PTTK 
w Milanówku.

Helena Wesołowska urodziła się 19 września 1923 r. w Krako-
wie – ojciec Stanisław, matka Maria z domu Fiderkiewicz, była więc 
siostrzenicą znanego i cenionego w Milanówka dr Alfreda Fider-
kiewicza (1886-1972). Po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku na wydziale fizyczno-chemicznym, zamieszkała w Mi-
lanówku, gdzie w 1947 r. rozpoczęła pracę jako nauczycielka fizyki 
i chemii w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi, następnie 
pracowała w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku, w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Milanówku, w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej w Grodzisku Maz. i w Liceum Ogólnokształcącym w Brwi-
nowie. Kuratorium Oświaty w Warszawie, doceniając Jej wybitne 
osiągnięcia dydaktyczne jako nauczycielki, powierzyło jej funkcję 
metodyka rejonowego w zakresie przedmiotów: fizyki i chemii.

Obok pracy pedagogicznej Helena Wesołowska nieprzerwa-
nie i aktywnie działa w PTTK w Milanówku i w Warszawie, będąc 
przewodnikiem wycieczek krajoznawczych po Polsce, zwłaszcza po 
Bieszczadach, Beskidach, Pomorzu i Mazowszu. Z pasją i determi-
nacją popularyzowała piękno naszej ojczyzny i jej bogatą historię. 
Nie ustawała w tej szlachetnej działalności, kochała to co robiła i ta 
pasja udzielała się Jej uczniom. Żyła bardzo intensywnie, ciągle się 
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doskonaląc.
Za swą działalność w 1973 r. otrzymała Odznakę 100-lecia 

PTTK, w  1975 r. – złotą odznakę honorową Okręgu Warszawskiego 
PTTK.

Jest niezaprzeczalną prekursorką w dziedzinie wydawnictw o 
Milanówku. Już w 1978 r. wydała broszurę „Milanówek – podwar-
szawskie miasto zieleni”. Publikacja zawiera rys historyczny Let-
niska Milanówek, przywołuje sylwetki znamienitych milanowian 
i ludzi związanych z Milanówkiem, ukazuje piękno miasta-ogrodu, 
zabytkowej willowej architektury, wtopionej malowniczo w staro-
drzew jako jej naturalną oprawę.

Jednocześnie pisze wiele artykułów o tematyce turystycznej, 
wygłasza prelekcje na tematy krajoznawcze, ilustrowane slajdami 

oraz na temat historii Milanówka. Uczestniczyłem w wielu takich
spotkaniach. 

Będąc przewodnikiem turystycznym, doceniając wyjątkowy cha-
rakter Milanówka i zarazem spełniając zapotrzebowanie na pogłę-
bianie wiedzy o Milanówku, podjęła wspaniały zamysł napisania
trzech przewodników po trzech odrębnych trasach Milanówka, pod
wspólnym tytułem „Spacer po Milanówku”, które wydało działają-
ce od 1994 r. Towarzystwo Miłośników Milanówka (Nr 1 w 1995 r.,
Nr 2 w 1977 r. i Nr 3 w 2000 r.).

Przewodniki pisane są zwartym i przystępnym językiem, są 
skarbnicą wiedzy o mieście, rzetelnie ukazują fakty i trafnie opisu-
ją ludzi i wydarzenia. Ciekawym uzupełnieniem tekstu są subtelnie
rysowane ilustracje willi milanowskich, wykonane przez Katarzynę
Chrudzimską-Uherę.

W 2008 r. Helena Wesołowska uhonorowana została przez Ka-
pitułę Milanowskiego Liścia Dębu pod przewodnictwem burmistrza
Jerzego Wysockiego statuetką MLD za szczególnie aktywną działal-
ność na rzecz upowszechnienia wiedzy o Milanówku. 

Wzruszającym akcentem pożegnalnej uroczystości pogrzebowej 
w kościele była obecność pocztu sztandarowego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie. W ten spo-
sób Barbara Koralewska, była uczennica Heleny Wesołowskiej oraz
uczniowie brwinowskiego liceum oddali hołd swej cenionej, lubianej
i kochanej nauczycielce.

Helena Wesołowska na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako 
osoba bardzo serdeczna, o bezinteresownej życzliwości, gotowa słu-
żyć radą i pomocą.

Serdecznie dziękuję Annie Sokalskiej, bratanicy Heleny Weso-
łowskiej za udostępnienie materiałów archiwalnych i przekazane in-
formacje. Z głębokim żalem żegnam Człowieka, którego cechowała
rzetelność i zaangażowanie w sprawy naszej małej ojczyzny - Mila-
nówka.

Włodzimierz Starościak
Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka

W NASZYM MIEŚCIE

Helena Wesołowska (19.09.1923 – 12.12.2011)
Nauczycielka – przewodniczka turystyczna – autorka „Spacerów po Milanówku”

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
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30 grudnia 2011 r. minęła druga rocz-
nica śmierci Grzegorza Axentowicza oraz
jego kolegów - Janka Rzeczkowskiego
i Stefana Glińskiego. Zginęli w okolicach
Buli pod Rysami, podczas zejścia lawiny.

W liceum w Milanówku, którego ab-
solwentem był tragicznie zmarły Grzegorz,
ustanowiono stypendium socjalne jego imie-
nia. Fundusze mają wspomóc najuboższych
uczniów. Taką pomoc Grzegorz Axentowicz
zapoczątkował w 2009 r., umożliwiając ukoń-
czenie nauki jednemu z uczniów liceum. Tą
inicjatywę postanowili kontynuować jego naj-
bliżsi, co w pewnym sensie pozwoli na prze-
trwanie pamięci o nim.

Ojciec Grzegorza - Marek Axentowicz
wspomina go jako wrażliwego i odpowiedzial-
nego człowieka, który bardzo aktywnie praco-

wał, będąc prawie stale w podróży służbowej. 
Wytchnieniem od tych obowiązków były dla 
niego góry. Kochał je tak bardzo, że zawsze 
szukał czasu, aby choć na krótko tam poje-
chać. Przed śmiercią spełniło się jego wielkie 
marzenie – miał własny dom u podnóża Tatr, 
do którego chciał kiedyś przenieść się na stałe. 
Jednak góry, które tak bardzo kochał, nie były 
dla niego łaskawe i zamiast życia przyniosły 
mu śmierć…

Jego życie zakończyło się zbyt wcześnie. 
Zostawił ukochaną kobietę, syna i rodzinę. 
Spoczął w grobie na Starych Powązkach obok 
swojego wuja Alika – powstańca warszawskie-
go z II Batalionu Harcerskiego Zgrupowania 
Gurt.

Magdalena Sitko
Redaktor Naczelna

27 stycznia pożegnaliśmy panią Ma-
rię Płóciennik, laureatkę Milanowskiego
Liścia Dębu, pracownika Biblioteki Para-
fialnej  przy kościele p.w. św. Jadwigi Ślą-

ę , p

skiej,  która 25 lat swojego życia poświęciła
książkom i ludziom, którzy tam zaglądali.
W ostatniej drodze uczestniczyli jej naj-
bliżsi, przyjaciele i oddani czytelnicy.  

Biblioteka Parafialna w Milanówku to naj-
starsza z bibliotek tego typu w Polsce. Zało-
żona z inicjatywy proboszcza Jerzego Modze-
lewskiego we wrześniu 1944, spełnia w naszym
mieście wielką rolę. Od 25 lat aż do tej pory 
prowadziła ją Pani Maria Płóciennik - ekono-
mistka, która wcześniej związana była z Mila-
nowskimi Zakładami Jedwabiu Naturalnego.

Milanowianie pamiętają ją jednak z zaan-
gażowania i miłości do książek. W czterech
ścianach biblioteki służyła ludziom książką,
rozmową i dobrą radą.  Zaglądali tu dorośli,
dzieci i młodzież, bo placówka choć pod skrzy-
dłami parafii - posiadała nie tylko religijne
publikacje.
Niezwyczajna w zwyczajności

Pani Maria potrafiła zachęcać do czytania
i do szukania odpowiedzi na nurtujące proble-
my świata właśnie w książkach.  Wiedziała jak 
wielkim i nieocenionym darem jest zgłębianie
różnych przekazów, jak nieodzowne jest szu-
kanie zagubionych wartości, celów i jak bardzo
w tym wszystkim pomocna jest książka. Jeśli
czytelnictwo upadało, to nie w tej bibliotece.

Potrafiła sprawić, że ze zbiorów bibliote-
ki korzystało blisko osiemset rodzin. W tym
tkwiła jej niezwyczajność, a z drugiej strony 
w tym, że doskonale potrafiła zrozumieć dru-
giego człowieka.  Była niezwyczajna w swojej
zwyczajności… Przychodziły do niej zwłaszcza
młode osoby, które niejednokrotnie nie umia-
ły poradzić sobie z jakimś problemem, żalem.
Siadała wtedy razem z takim człowiekiem
i rozmawiała. Umiała słuchać, aby potem po-
radzić, dać nadzieję i pokazać jakieś wyjście,

jakąś pozytywną stronę. To u niej niezamożni 
rodzice szukali pomocy dla swoich dzieci, któ-
re opuściły się w nauce, a których nie mieli za 
co posłać na korepetycje. Wtedy wkraczała do 
działania. Znajdowała kogoś kto pomógł za 
niewielkie pieniądze, za darmo.

Pomagała młodzieży w przygotowaniach 
do matury,  radząc  jaką wybrać książkę i 
z której dowiedzą się najwięcej. Siadała razem 
z nimi i szukała. 
Nie było jej dane obchodzić kolejnych
urodzin

To dzięki niej nastoletni chłopiec odkrył 
w sobie pasję czytania, kiedy zatroskana mama 
nie wiedziała w jaki sposób przekonać  go do 
zajrzenia  nawet do jednej książki. Ilu takim 
dzieciom pokazała świat literatury, który 
uczył, bawił, pocieszał i uwrażliwiał na cierpie-
nie, różnorodność, życie, śmierć…?

To dzięki niej rodacy ze wschodu otrzymy-
wali książki. O nich też nie zapominała i dbała, 
aby trafiała do nich literatura stąd - religijna 
czy polska klasyka.  Dzięki temu i w ten sposób 
na Białorusi zostały założone trzy biblioteki.  
To u niej można było znaleźć książki w więk-
szości nie uznawane przez społeczeństwo, bo 
zmienił się ustrój, poglądy. Dla niej nie miało 
to znaczenia, wiedziała że trzeba chronić  każdy 
egzemplarz, że trzeba pozostawić świadectwo. 

Biblioteka, w której Pani Maria spędzi-
ła 25 lat swojego życia, została doceniona. 
Bractwo Kawalerów Gutenberga ofiarowało 
placówce nagrodę, jaką było 255 oprawionych 
dzieł polskiej i światowej klasyki. Cieszyła się, 
że miejsce jest dostrzeżone, a czytelnicy cie-
szyli razem z nią…

Nie było jej dane obchodzić 82 urodzin, 
które wypadałyby  w kwietniu 2012 roku. Ode-
szła 22 stycznia i zostawiła po sobie najlepsze 
wspomnienia, pamięć która przetrwa w ser-
cach wielu z nas i swoją miłość do książek.

Magdalena Sitko
Redaktor Naczelna

5 stycznia
Spotkanie noworoczne z Jego Eminen-

cją Kardynałem Kazimierzem Nyczem,
w którym udział wzięli przedstawiciele sa-
morządu milanowskiego: Burmistrz Mia-
sta Jerzy Wysocki i Przewodnicząca Rady 
Miasta Maria Sobczak. W spotkaniu udział
wzięli m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski, Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Walz
oraz pozostali samorządowcy.

7 stycznia
Noworoczne spotkanie z Żołnierzami
y

Armii Krajowej w Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Literackiej z udziałem harcerzy ZHP.
Organizatorem było Stowarzyszenie Przyja-
ciół Armii Krajowej na czele z Komendan-
tem Hufca ZHP – Dariuszem Kopciem. Do
kontaktu ze środowiskiem żołnierzy AK wy-
znaczony został dh Krzysztof Wiącek.

9 stycznia
Spotkanie Burmistrza z Wojewódzkim

Konserwatorem Zabytków Rafałem Nadol-
nym na temat miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, których pro-
cedura się toczy. Szerzej na temat planów
poruszamy na str. 9. Istotnym punktem roz-
mów był również „Turczynek”. Bez uzgod-
nienia z Konserwatorem Zabytków nie jest
możliwe zatwierdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu ograniczonego ulicami: Królewska,
Brwinowska, Turczynek. W skład wchodzi
nie tylko Turczynek poszpitalny, ale rów-
nież ogródki działkowe i zabudowa komu-
nalna u zbiegu ulic Królewska-Turczynek.

13 stycznia
21. rocznica powstania Straży Miej-

skiej w Milanówku. Uroczystość, w której
udział wzięli burmistrz, przewodnicząca
Rady Miasta, przedstawiciele Powiatowej
Komendy Policji z zastępcą komendanta
Marcinem Kubkiem.

14 stycznia
Walne Zebranie Związku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów z udziałem burmi-
strza. Więcej na str. 10.

16 stycznia
Narada w Zakładzie Wodociągowym

i Kanalizacyjnym w Grodzisku Mazowiec-
kim z udziałem burmistrzów zaintereso-
wanych gmin: Milanówka, Grodziska Ma-
zowieckiego, Brwinowa i Podkowy Leśnej
w sprawie ustalenia nowych stawek za

yzrzut ścieków do oczyszczalni w Grodzisku

W NASZYM MIEŚCIE

Kalendarium
Spotkania, wydarzenia, rozmowy

Druga rocznica śmierci Grzegorza Axentowicza

Pani Maria pozostanie w wielu sercach...
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Mazowieckim w związku z koniecznością
podpisania umów na hurtowy zrzut ście-
ków. Trwały negocjacje w sprawie ustale-
nia jednostkowej stawki.

25 stycznia
Spotkanie z Radą Parafialną Parafii

Św. Jadwigi Śląskiej w sprawie inicjatywy 
p ą ą

rozbudowy plebanii na dom parafialny,
która ma służyć  również działalności so-
cjalnej i charytatywnej.

Rekonesans  Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków Rafała Nadolnego na
Turczynku.

Rada Programowa MU3W z udziałem
burmistrza w sprawie omówienia wydarzeń
zaplanowanych w roku akademickim 2012. 

26 stycznia
Spotkanie burmistrza z udziałem Se-

kretarza Miasta, Dyrektora MCK, Prezesa
Towarzystwa Miłośników Milanówka i Pre-
zes MU3W w sprawie ustalenia programu
obchodów 150. rocznicy urodzin założycie-
la Milanówka – Michała Lasockiego. 

30 stycznia
Kolejne spotkanie w Zakładzie Wodo-

ciągowym i Kanalizacyjnym w Grodzisku
Mazowieckim z udziałem burmistrzów za-
interesowanych gmin: Milanówka, Grodzi-
ska Mazowieckiego, Brwinowa i Podkowy 
Leśnej, w sprawie ustalenia stawki za 1 m 3

ścieków, w związku z koniecznością podpi-
sania nowych umów w pierwszym kwartale
tego roku.

1 lutego
Zastępca burmistrza Ryszard Malinow-

ski wziął udział w spotkaniu z przedstawicie-
lami gmin i miast Zachodniego Mazowsza
oraz samorządu Województwa Mazowiec-
kiego w Europejskim Centrum Matecznik 
Mazowsze w Otrębusach. Uczestnicy pod-
czas spotkania dyskutowali na temat rozwią-
zania  kwestii gospodarki odpadami komu-
nalnymi w gminach. Drugim tematem była
kontynuacja dyskusji zapoczątkowanej na
poprzednim spotkaniu ( 13 grudnia 2011 r.),
które zaowocowało wypracowaniem i pod-
pisaniem wspólnego stanowiska samorzą-
dowców w odniesieniu do propozycji PGE
Dystrybucja SA Oddział Warszawa w kwe-
stii kosztów utrzymania punktów oświe-
tleniowych zlokalizowanych przy drogach
i placach stanowiących własność JST.

2 lutego
Spotkanie z inicjatywy Burmistrza Miasta

Milanówka z organizacjami pozarządowymi:
Stowarzyszeniem na Rzecz Miast-Ogrodów,

W NASZYM MIEŚCIE

Na terenie Milanówka znajduje się
dwieście trzydzieści sześć budynków obję-
tych ochroną konserwatorską. Wartość mi-
lanowskich zabytków określają ich walory 
architektoniczne, związane z nimi wydarze-
nia historyczne, a także malowniczość wyni-
kająca z harmonii architektury i otaczającej
ją przyrody.

Nasze milanowskie zabytki to w prze-
ważającej części wille mieszkalne. Wszyst-
kie zostały zbudowane przed 1939 rokiem,
a najstarsze z nich powstały jeszcze pod
koniec XIX wieku, liczą zatem ponad sto
lat! Prawie wszystkie są nieprzerwanie użyt-
kowane, choć wiele z nich nie należy już do
potomków pierwotnych właścicieli. Dzieje
milanowskich willi to dramatyczne historie,
splecione z losami ich mieszkańców, a także
z dziejami naszej ojczyzny. 

Poza tym, że są częścią naszego dziedzic-
twa kulturowego i naszej tożsamości naro-
dowej, mają  również wymierną wartość ma-
terialną i użytkową

Zdajemy sobie sprawę, że w czasach,
gdy były budowane, stosowano inne tech-
nologie, inne materiały, obowiązywały inne
standardy  jakościowe. Nic więc dziwnego,
że obecni właściciele i użytkownicy mają
wiele problemów z dostosowaniem tych bu-
dynków do współczesnych wymagań. 

Uroki architektury i pozytywnego klima-
tu starych domów częściowo rekompensują
niedogodności zamieszkiwania w nich. Po-
zostaje problem starzejącej się materialnej
substancji budynku, która z czasem ulega
destrukcji. Jednak wiek nie jest jedynym
czynnikiem determinującym stan tech-
niczny: należy mocno podkreślić, że sto lat
dla obiektów budowanych z cegły, wapna
i drewna nie musi oznaczać kresu ich trwało-
ści. Budynki takie mogą przetrwać w stanie
nadającym się do użytkowania nawet kilka-
set lat. Ich kondycja w dużej mierze zależy 
od jakości użytych materiałów i solidności
wykonania, a także od kultury użytkowania
oraz systematyczności napraw i remontów. 

W rozpoczynanym cyklu postaram się
objaśnić najważniejsze problemy konstruk-
cyjne i budowlane, z jakimi muszą zmierzyć
się właściciele i użytkownicy starych domów,
a także dostarczyć wskazówek, jakie  zabie-
gi wzmacniające i zabezpieczające są nie-
zbędne do wykonania. Dobrze jest posiąść
wiedzę, jak jest zbudowany stary dom, by 
zrozumieć pojawiające się i mogące się po-
jawić defekty i uszkodzenia, i wiedzieć, jak 
im zaradzić i przeciwdziałać.

Fundamenty i ściany piwnic
W milanowskich willach fundamen-

ty i ściany piwnic z reguły były murowane 
z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Co 
prawda od początku XX wieku znany był 
w budownictwie cement i beton, ale sto-
sowano go głównie do miejskich gmachów 
publicznych i bardziej prestiżowych kamie-
nic, a na prowincji w dalszym ciągu w użyt-
ku były technologie dziewiętnastowieczne. 
Fundamenty murowane nie są odporne na 
nadmierne osiadanie podłoża gruntowego, 
a fundamenty i ściany piwnic nie mające 
izolacji ulegają zawilgoceniu i zagrzybieniu, 
które powodują kruszenie się i wypadanie 
zaprawy ze spoin, erozję cegły, a także pę-
kanie muru. 

Pękanie ścian piwnicznych będące wy-
nikiem nierównomiernego osiadania fun-
damentów skutkuje często także pękaniem 
ścian wyższych kondygnacji.

W starych domach z reguły nie wykony-
wano żadnych izolacji przeciwwilgociowych, 
zarówno poziomych jak i pionowych, co po-
wodowało penetrację wilgoci podciąganej 
kapilarnie od dołu, jak również przenikają-
cej przez ściany piwnic stykające się bezpo-
średnio z gruntem. Wilgoć podciągana kapi-
larnie z gruntu dochodzi nawet do poziomu 
1 m powyżej poziomu terenu, a więc z reguły 
obejmuje też dolną część ściany parteru, po-
wodując odpadanie tynków, zagrzybienie, 
a także osłabienie muru.

Defekty i uszkodzenia wynikające z nie-
właściwych rozwiązań konstrukcyjno-bu-
dowlanych i materiałowych są potęgowane  
przez niewłaściwe eksploatowanie budyn-
ku:
• nieprawidłowe ukształtowanie terenu, ze 

spadkiem w kierunku budynku, powodu-
jące spływ wód deszczowych w kierunku
ścian

• nieprawidłowe odprowadzenie wód opa-
dowych, które z rur spustowych wsiąkały 
bezpośrednio w grunt tuż przy ścianach
budynku. 

Intensywne opady deszczu mogą powo-
dować rozluźnienie struktury gruntu, a tym 
samym lokalne nadmierne osiadanie funda-
mentów, a także silne zawilgocenie murów 
piwnicznych, skutkujące ich zagrzybieniem 
i osłabieniem struktury przez wypłukanie 
zaprawy ze spoin  

Dla zmniejszenia lub wyeliminowania 
skutków niewłaściwego wykonania funda-
mentów i ścian murowanych można wyko-
nać działania zabezpieczające i działania 
naprawcze. 

Mieszkać w zabytku…



www.milanowek.pl

Biuletyn Miasta Milanówka nr 1/2012 7W NASZYM MIEŚCIE

Ligą Ochrony Przyrody oraz Przyjazną Ko-
munikacją z udziałem Starosty Powiatu Gro-
dziskiego, dyrektora Powiatowego Zarządcy 
Dróg, w sprawie przebudowy zjazdu z wiaduk-
tu na północną stronę miasta.

6 lutego
Spotkanie burmistrza i kierownik Refe-

ratu Oświaty Urzędu Miasta z Dorotą Sta-
lińską – Prezes Fundacji Nadzieja, w spra-
wie wprowadzenia od marca programu
bezpieczeństwa w milanowskich szkołach.

7 lutego
Dzień Milanówka w Radiu Bogoria.

15 lutego
Burmistrz wziął udział w Walnym Ze-

braniu WKD.

17 lutego
V Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

„O Złote Pióro Starosty” pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta Milanówka
w Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Bema przy 
ul. Wójtowskiej.

Działania zabezpieczające
• ukształtowanie terenu wokół budynku

w sposób zapewniający spływ wód desz-
czowych „od budynku”,

• zapewnienie prawidłowego odprowadze-
nia wód opadowych do gruntu z dala od
budynku lub do studni chłonnych,

• wykonanie izolacji poziomej powyżej fun-
damentów oraz powyżej poziomu terenu,

• wykonanie izolacji pionowej w postaci
powłok z materiałów bitumicznych,

• osłonięcie ścian fundamentowych i ścian
piwnicznych od zewnątrz barierą zabez-
pieczająca przed napływem wód opado-
wych, np. w postaci folii „kubełkowej”
zapewniającej oddychanie zawilgoconej
ściany.

Działania naprawcze
• zbicie odpadających, zawilgoconych i za-

grzybionych tynków ze ścian piwnicznych,
• usuniecie kruszącej się i wypadającej ze

spoin zaprawy,
• nasączenie murów impregnatami grzybo-

bójczymi,
• uzupełnienie zaprawy i uszkodzonych ce-

gieł w osłabionych murach,
• osuszanie ścian piwnicznych,
• uszczelnienie ścian fundamentowych

przez iniekcję.  
W grupie działań naprawczych do naj-

bardziej radykalnych należy zaliczyć uszczel-
nienie ścian piwnicznych przez nasączenie
murów substancjami eliminującymi podcią-
ganie i przenikanie wód gruntowych. Są to
zabiegi kosztowne, wymagające dokładnego
rozpoznania stopnie zawilgocenia i stopnia
zasolenia murów. Powinny być wykonywane
w oparciu o dokumentację projektową, wy-
łącznie przez wyspecjalizowane firmy, przy 
użyciu materiałów posiadających stosowne
atesty.  

Działania wzmacniające
• wzmocnienie fundamentów przez podbi-

cie ław betonowych lub żelbetowych, sto-
sowane również w przypadku konieczno-
ści pogłębienia piwnicy,

• wzmocnienie popękanych ścian przez 
przemurowanie lub „zszycie” prętami sta-
lowymi umieszczonymi w spoinach w otu-
linie z zaprawy cementowej z dodatkiem 
żywic.

Działania wzmacniające powinny być 
wykonywane przez wykwalifikowane ekipy 
mające doświadczenie w tego typu robo-
tach. Konieczne jest opracowanie Projektu 
budowlanego oraz  uzyskanie pozwolenia 
na budowę.

Wokół budynku należy wykonać opaskę: 
nie zaleca się opasek betonowych i kamien-
nych, które powodują rozpryskiwanie wody 
deszczowej i zawilgocenie ściany w strefie 
cokołu. Korzystne jest wykonanie opaski 
z warstwy żwiru grubości ok. 10 cm, pod 
którym umieści się folię ze spadkiem „od 
budynku”, zapewniającą odpływ wód opa-
dowych.

Jeżeli do piwnicy napływa woda grun-
towa, wskazane jest wykonanie badań 
geotechnicznych podłoża gruntowego, dla 
określenia układu warstw gruntu oraz po-
ziomu wód gruntowych. Zaleca się wykona-
nie takich badań w okresie wysokich stanów 
wód gruntowych, to znaczy wiosną lub jesie-
nią. W przypadku stwierdzenia niekorzyst-
nego uwarstwienia podłoża gruntowego 
i wysokiego poziomu wód gruntowych może 
okazać się konieczne wykonanie drenażu 
opaskowego wokół budynku, z odprowa-
dzeniem wód do studni chłonnych lub do 
kanalizacji deszczowej.

Wiesław Słowik
Prezes Koła Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami w Milanówku

S
prawa odwodnienia najniżej położo-
nych obszarów Milanówka jest obec-
nie jednym z priorytetowych zadań

gminy. W związku z tym 20 stycznia ogłoszo-
no przetarg nieograniczony na wykonanie
koncepcji odwodnienia południowej części
miasta (na południe od torów PKP). Po roz-
strzygnięciu przetargu, wykonawca zobo-
wiązany będzie wykonać koncepcję w ciągu
7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Za-
daniem wykonawcy będzie określenie spo-
sobów odprowadzenia wód opadowych do
rzeki Rokitnicy, wyszukanie dogodnych lo-
kalizacji zbiorników retencyjnych i wskaza-
nie tras rowów melioracyjnych i niezbędnej
kanalizacji deszczowej. Niezbędne będzie

również określenie sposobów podczyszcza-
nia wód wprowadzanych do rzeki. Koncep-
cja ma także przewidzieć szacunkowe koszty 
realizacji poszczególnych etapów koncepcji 
– zarówno tych bezpośrednio związanych 
z inwestycją, jak również i koszty robót to-
warzyszących. Obiektywny wybór rozwią-
zania najkorzystniejszego pod względem 
technologicznym i ekonomicznym, z jedno-
czesnym poszanowaniem walorów przyrod-
niczych miasta, pozwoli nakreślić strategię 
działań w kolejnych latach.

Katarzyna Sobańska-Leonowicz
Referat Technicznej Obsługi Miasta

Koncepcja odwodnienia południowej
części miasta 

Kolejna umowa podpisana!
Unijne pieniądze znowu 
dla Milanówka!

C.d. ze str. 1
Działania obejmą także uruchomienie

wachlarza e-usług, w tym wdrożenie porta-
lu oświatowego usprawniającego wymianę
informacji na linii nauczyciel-rodzic-uczeń.
Elektronicznie prowadzony dziennik lekcyj-
ny umożliwi uruchomienie internetowego
dzienniczka ucznia. Za pomocą tej witryny 
uczniowie i ich rodzice będą mogli w do-
wolnej chwili obejrzeć oceny, frekwencję,
uwagi i komunikaty, a także tematy lekcji
i zadania czekające uczniów w przyszłości.
Dodatkowo katalog biblioteczny będzie
dostępny nie tylko z każdego komputera
podłączonego do szkolnej sieci, ale również
z zewnątrz szkoły dając kolejną składową
e-usługę projektu. Czytelnik będzie mógł
wyszukiwać informacje w katalogach i kar-
totece zagadnieniowej, przeglądać własne
konto wypożyczeń i aktualne zestawienia
bibliograficzne.

Podsumowując, realizacja projektu to
łatwiejsze zarządzanie gminą, spraw-
niejsza obsługa obywateli, możliwość
korzystania z e-usług, a przede wszyst-
kim budowanie społeczeństwa informa-
cyjnego niezwykle ważnego w cyfrowej
erze XXI wieku.

Aleksandra Żuraw
Inspektor ds. pozyskiwania

funduszy unijnych
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O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Milanówka

o przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mila-
nówka obejmującej rejon pomiędzy terenem PKP, ulica Bliska i granicą administracyjną miasta i o wszczęciu postępowania dotyczą-

cego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia w/w zmiany Studium - Uchwała
Nr 75/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września  2011 r.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Milanówka Uchwały Nr 75/X/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka 
obejmującej rejon pomiędzy terenem PKP, ulica Bliska i granicą administracyjną miasta.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko zawiadamia się, że Urząd Miasta Milanówka wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla potrzeb sporządzenia w/w zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Milanówka – Uchwała Nr 75/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011 r. 

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (Ref. Geodezji i Gosp. Przestrzennej przy ul. Spacerowej  
4 - pok. 28, I p. w godzinach: pon. 1000  - 1800, wt. – pt.; 800 - 1600).  Zainteresowani w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego 
ogłoszenia, tj. do dnia 15 marca 2012 r. mogą wnosić wnioski i uwagi do opracowywanych ww. dokumentów. Wnioski i uwagi moż-
na składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - ul. 
Spacerowa 4; 05 - 822 Milanówek oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: fabisiak@milanowek.pl bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta 
Milanówka.

        Burmistrz Miasta Milanówka
      / - /
      Jerzy Wysocki

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień

Rzecznik prasowy

Od
1 lutego br.
stanowisko
Pełnomoc-

nika Burmistrza ds. Profi-
laktyki i Uzależnień objęła
Pani Ewa Zalewska wyło-
niona w drodze naboru.

Pani Ewa ukończyła studia wyższe na
Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, posiada
tytuły magistra w zakresie pedagogiki reso-
cjalizacyjnej i pracy socjalnej oraz wielolet-
nie doświadczenie zawodowe wymagane do
pracy na tym stanowisku. Ponadto ukończyła
studia podyplomowe w Instytucie Profilak-
tyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwer-

sytecie Warszawskim w zakresie wspierania
osób odmiennych kulturowo na rynku pracy 
oraz studia podyplomowe w Akademii Le-
ona Koźmińskiego w zakresie zarządzania
projektami finansowanymi z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej.

Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta Milanówka

Z
Urzędem Miasta
Milanówka zwią-
zana jestem od

początku 2007 r. Od 1 lu-
tego br. dodatkowo pełnię
funkcję rzecznika praso-
wego. W życiu zawodo-

wym kieruję się zasadą: „w tym co się robi,
trzeba być najlepszym, żeby być”. Staram
się maksymalnie wykorzystywać swoją wie-
dzę, możliwości i potencjał. Od roku jestem
Redaktorem Naczelnym „Biuletynu Miasta
Milanówka”, w którym publikuję informa-
cje i wydarzenia z życia naszego miasta Mi-
lanówka. Wcześniej pracowałam w Biurze

Promocji Miasta, gdzie pełniłam funkcję
kierownika.

Obecnie do moich obowiązków należy 
również szeroko pojęta komunikacja z me-
diami. Zajmuje się codziennym monitorin-
giem mediów, dbam o dobry i czytelny wize-
runek samorządu milanowskiego.

Jestem również odpowiedzialna za opra-
cowywanie wydawnictw promujących mia-
sto. Na co dzień współpracuję z grafikami
oraz drukarniami.

Z wykształcenia jestem magistrem nauk 
administracyjnych. Dyplom obroniłam na
Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pra-
wa administracyjnego z tematu związanego

z samorządem terytorialnym: „Nadzór nad 
działalnością samorządu terytorialnego”. Do-
datkowo ukończyłam wiele kursów i szkoleń
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami m.in.
z redakcji językowej publikacji, skutecznego
PR w samorządzie terytorialnym.

Prywatnie jestem żoną i matką. Lubię 
czytać książki, podróżować i szybko jeździć
na nartach.

Magdalena Sitko
Rzecznik prasowy

Kontakt: 
magdalena.sitko@milanowek.pl 

22 392 84 67

Zmiany personalne w Urzędzie Miasta Milanówka
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Co nowego w zagospodarowaniu przestrzennym?

W 
listopadzie ubiegłego roku zakoń-
czone zostały prace nad trzema
planami zagospodarowania prze-

strzennego:
„WSCHÓD 1”

g
- plan obejmuje obszar

pomiędzy:  ul. Rososzańską na zachodzie,
terenem PKP na północy, granicą Miasta
Milanówka na wschodzie oraz północną
granicą Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu „Królewska-2”
na południu. 
„WSCHÓD 2”

p
- granice terenu wyznaczają:

Rów Grudowski i zachodnia granica działek 
nr ew. 22 i 23 w obr. 06 – 09 na zachodzie,
teren PKP na północy, ul. Polna i ul. Ro-
soszańska na wschodzie, ul. Podwiejska na
południu).
„STARODĘBY”- plan obejmuje teren po-
łożony u zbiegu ulic Mickiewicza i Starodę-
by. Obszar objęty strefą ochrony konserwa-
torskiej.

Uchwały dotyczące wyżej opisanych pla-
nów zostały podjęte na listopadowej Sesji
Rady Miasta Milanówka oraz sprawdzone
przez organ nadzoru prawnego Wojewody 
Mazowieckiego i  wkrótce zostaną opubli-
kowane w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. Wejdą w życie
po 30 dniach od opublikowania i wówczas
zostaną zamieszczone na stronie interneto-
wej miasta w zakładce „zagospodarowanie
przestrzenne”.

Aktualnie toczą się prace nad  miej-
scowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego terenu:
• „ŚRÓDMIEŚCIE”

gg

Zebrano wnioski do planu (zgodnie art.
17 pkt. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym – Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.). W dniu 9 września 2011 r.
podpisana została umowa na wykonanie
planu z wykonawcą wyłonionym w trybie
przetargu i przekazane zostały niezbędne
materiały do rozpoczęcia prac projekto-
wych. Opracowana została wstępna kon-

cepcja, która jest przedmiotem opiniowania
przez burmistrza i pracowników Urzędu
Miasta. Następnie, po wprowadzeniu zmian
i korekt wymaganych przez Zamawiającego,
koncepcja ta zostanie zaopiniowana przez
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
Miasta Milanówka i przekazana do uzgod-
nień i opinii wymaganych ustawowo. Uzgod-
niony projekt planu zostanie przedstawiony 
do wglądu publicznego. W tym czasie będą
zbierane uwagi do projektu oraz odbędzie
się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie planu. Przewidywa-
ny termin zakończenia prac nad planem
tj. końca sierpnia br*.
• „TURCZYNEK”

Zebrano wnioski do planu i podpisano
umowę na wykonanie planu z wykonawcą.
Przekazano niezbędne materiały do rozpo-
częcia prac projektowych. Opracowana zosta-
ła wstępna koncepcja, która jest przedmiotem
wstępnych uzgodnień z Mazowieckim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. Dalej
prace potoczą się podobnie jak przy MPZP
„Śródmieście”. Przyjęty termin opracowa-
p p ą ę p j p y

nia planu określa się na koniec września br*.
Niezbędne uzgodnienia z Konserwatorem
Zabytków oraz z Marszałkiem Województwa
i Wojewodą Mazowieckim dotyczące przebie-
gu obwodnicy drogi 719 mogą niestety oddalić
przewidywany termin zakończenia.
• „JEDWAB – 3”

W październiku 2011 podpisano umowę
z wykonawcą. Przyjęty termin opracowania
planu wynosi 50 tygodni. Zebrano wnioski
do planu i przekazano wykonawcy niezbędne
materiały do rozpoczęcia prac projektowych.
Po otrzymaniu od wykonawcy wstępnej kon-
cepcji projektu planu, poddana będzie opi-
niowaniu przez burmistrza i pracowników
Urzędu Miasta. Następnie, po wprowadze-
niu zmian i korekt wymaganych przez Zama-
wiającego, koncepcja ta zostanie skierowana
do opiniowania i uzgodnień wymaganych
ustawowo (art. 17 pkt. 6 lit a i b ustawy o pla-

nowaniu). Następnie, prace potoczą się po-
dobnie jak przy MPZP „Śródmieście”.

) ęp p p ą

Ponadto rozpoczęta jest procedura pla-
nistyczna zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Milanówka obejmującej rejon
pomiędzy terenem PKP, ulica Bliską i gra-
nica administracyjną miasta (uchwała o
przystąpieniu nr 75/X/11 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 27 września 2011 r.). Przy-
stąpienie do jednostkowej zmiany studium
w zakresie przeznaczenia i wskaźników za-
gospodarowania wraz z koniecznymi uzu-
pełnieniami tekstu studium jest niezbędne
ze względu  na ustawowy obowiązek stwier-
dzania w przyszłości zgodności planowanych
rozwiązań w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Jedwab
3) z ustaleniami studium. Zmiana ustaleń
studium dotyczy terenów, gdzie w obrocie
prawnym istnieje obowiązujący miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go (Jedwab-2), sporządzony na podstawie
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
z 1994r., który wymaga zmiany dla zapew-
nienia możliwości przeznaczenia gruntu na
potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Mila-
nówka poprzez realizację budowy IV etapu
budynków wielorodzinnych w systemie TBS.
Przeprowadzono badanie rynku usług plani-
stycznych w celu oszacowania wartości wy-
konania zmiany Studium i przeprowadzenia
procedury mającej na celu jego uchwalenie.
W chwili obecnej trwają prace w celu wyło-
nienia wykonawcy w ramach procedury za-
mówienia publicznego. Przewidywany ter-
min podpisania umowy początek lutego br.

*termin nie uwzględnia ponowienia uzgodnień

w związku z rozpatrzeniem uwag, których uwzględnie-

nie spowoduje istotne zmiany, a także ponownego wy-

łożenia do publicznego wglądu.

Teresa Matuszewska - Gajewska
Referat Geodezji

i Gospodarki Przestrzennej

S
ąd Rejonowy w Grodzisku Mazowiec-
kim Sekcja Wykonawcza II Wydziału
Karnego prawomocnym orzeczeniem

z dnia 13 grudnia 2011 roku uznaje za win-
nych:
Mateusza Mariusza Kawałkowskiego
ur. 20 kwietnia 1992 r. w Pruszkowie,
Mateusza Strzęboszewskiego, 
ur. 9 sierpnia 1988 r. w Warszawie,
Michała Piotra Strzemiecznego, 
ur. 5 sierpnia 1990 r. w Żyrardowie,

g

oraz oskarża o to, iż w dniu 9 kwietnia
2011 r. około godz. 00:50 w Milanówku przy 
ul. Przeskok, będąc pod wpływem alkoholu,
poprzez głośne krzyki i używanie słów wul-
garnych zakłócili porządek publiczny oraz
spoczynek nocny.

Obwinionych uznaje się za winnych po-
pełnienia zarzucanych im wykroczeń i wy-
mierza karę:
• po 1 miesiącu ograniczenia wolności, zo-

bowiązując w tym czasie do wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele

społeczne w wymiarze 30 godzin w stosun-
ku miesięcznym;

• zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kwoty 
po 160 złotych tytułem zwrotu kosztów
postępowania , w tym opłaty w kwocie po
60 złotych;

• podanie wyroku do publicznej wiadomości
poprzez jego opublikowanie w Biuletynie
Miasta Milanówka.

Emilia Misiak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Wyrok Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
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Nowe władze emerytów
- plany na przyszłość

W zdrowym ciele...

14 stycznia 2012 r. odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejono-
wego Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Milanówku, w którym wzięło
udział 130 członków. Wybrano nowe władze,
obowiązki przewodniczącej powierzono
niżej podpisanej Annie Janowskiej. Ponadto
w skład Zarządu weszły następujące osoby:u

Ewa Flakiewicz, Krzysztof Lewan-
dowski, Mieczysław Manowski, Halina
Nowakowska, Włodzimierz Olszewski,
Danuta Rusinowska, Henryka Szopiń-
ska, Bolesław Szpatowski, Teresa Kasz-
telanic, Maria Czyż, Henryka Węcław,
Elżbieta Olczak, Longina Nadolna.

Burmistrz Jerzy Wysocki w swoim wy-
stąpieniu  na zebraniu zapewnił, że Związek 
Emerytów może liczyć na wsparcie władz
samorządowych w rozwijaniu aktywniejszej
działalności w interesie swoich członków.
Wiele życzliwości dla nowo wybranych władz
na 5-letnią kadencję znalazło się również
w wystąpieniu przewodniczącego Oddziału
Okręgowego PZERiI Janusza Czyża

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano
następujące osoby: Teresa Mikołajczyk,
Grażyna Zielińska, Anna Frendl, Janina
Misiak, Janina Rosa.

Wspólnym celem nowych władz związ-
kowych jest ożywienie pracy Zarządu i do-
stosowanie jej do potrzeb i oczekiwań człon-
ków.

Zgodnie ze statutem w pracach Związku
wezmą udział dwie komisje problemowe.
1) Komisja Socjalno-Bytowa – bardziej ak-

tywnie zajmie się realizowaniem swoich
zadań poprzez otaczanie opieką i pomocą

członków Związku, którzy tej opieki i po-
mocy potrzebują.

2) Komisja Kultury i Wolnego Czasu - rów-
nież zgodnie z zakresem działania -roz-
szerzy swoją działalność poprzez:
- organizowanie koncertów, występów

artystycznych czy też wyjazdów do te-
atrów,

- organizowanie imprez okolicznościo-
wych,

- urządzanie wycieczek turystyczno-krajo-
znawczych,

- organizowanie odczytów, pogadanek 
i spotkań z ciekawymi ludźmi.

Chcielibyśmy, aby Związek w najbliż-
szym czasie stał się organizacją bardziej
prężną, sprzyjającą swoim członkom. Na
najbliższym zebraniu Zarządu nastąpi jego
ukonstytuowanie i powierzenie poszczegól-
nych funkcji wybranym członkom.

Od kwietnia 2012 r. w Związku Emery-
tów będą odbywać się comiesięczne integra-
cyjne spotkania pod nazwą „Otwarty Dzień
Emeryta”.

W czasie tych spotkań członkowie Za-
rządu będą zbierali sugestie i propozycje
członków dotyczące bieżącej działalności,
natomiast członkowie dowiedzą się o aktu-
alnych działaniach (imprezach, spotkaniach,
wycieczkach itp.).

Taka współpraca zapewni prawidłową
pracę zarządu, by spełnić potrzeby i oczeki-
wania członków Związku. Informacje o ter-
minach spotkań zostaną podane w następ-
nym numerze „Biuletynu”.

W lutym mamy przygotowaną ofertę
spotkań z cyklu „Zima z kulturą”:

03.02.2012 r. – koncert Reprezentacyjnego
Zespołu Wojska Polskiego;
18.02.2012 r. – spotkanie z gwiazdami cy-
gańskimi „Zespół Don Wasyl”

Obydwa koncerty odbywają się w Ma-
teczniku Mazowsze w Otrębusach – z któ-
rym ostatnio nawiązaliśmy ścisłą współpra-
cę. W wyniku naszych starań otrzymaliśmy 
30% zniżkę na bilety wstępu. Warto pod-
kreślić, że nasi członkowie są dowożeni na
koncerty autokarem.

Natomiast już 19.02.2012 r. w godz. 
17.00-24.00 zapraszamy na zorganizowany 
przez nas „Wieczorek taneczny” przy wspa-
niałej żywej muzyce w Milanowskim Cen-
trum Kultury przy ul. Kościelnej 3.

W marcu 2012 r. będzie można zapoznać 
się z programem działania na rok bieżący, któ-
ry będzie umieszczony na tablicy informacyjnej
przy Straży Miejskiej (ul. Warszawska 32) oraz
na tablicy informacyjnej w siedzibie Związku
przy ul. Spacerowej 4, gdzie w poniedziałki
i piątki w godz. 10-14 czynne jest nasze biuro.

Chciałabym serdecznie podziękować 
członkom Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Milanówku za
powierzenie mi funkcji przewodniczącej
Zarządu. W swoim dotychczasowym życiu
prywatnym i zawodowym byłam zawsze
osobą zorganizowaną, co ułatwiało wykony-
wanie powierzanych mi obowiązków. Mam
nadzieję, że pełniąc nową funkcję w naszym
Związku nie zawiodę oczekiwań członków.
Zadań przed nami stoi dużo, liczę wiec na
współpracę ze wszystkimi, którym los naszej
organizacji w Milanówku jest bliski.

Anna Janowska
Przewodnicząca Zarządu ZERiI

W 2011 roku zaplanowano w budżecie
miasta 158 000 zł na pomoc mieszkańcom
Milanówka w najważniejszej dziedzinie życia
jaką jest zdrowie. Komisja Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Sportu Rady Miasta dokonała
podziału tych środków na rehabilitację lecz-
niczą, szczepienia i badania profilaktyczne
oraz wyposażenie gabinetów pielęgniar-
skich w gminnych placówkach oświatowych.
Realizacją zadań przyjętych przez komisję
zajął się Referat Oświaty Urzędu Miasta.
Zabiegi rehabilitacyjne

Przeprowadzone zostały zamówienia
na wyżej wymienione usługi medyczne, po
czym zawarto umowy na ich realizację. Za-
biegi rehabilitacyjne były wykonywane przez
NZOZ „Milanmed” w budynku przy ulicy 
Warszawskiej 18, a badania i szczepienia
przez NZOZ „AWEMED” przy ulicy Piasta

30 oraz NZOZ „BIOVENA” przy ulicy Mic-
kiewicza 1.

 W wyniku podjętych działań w ciągu
całego 2011 roku przyjęto 531 pacjentów na
zabiegi rehabilitacyjne. Wykonano 11 331
zabiegów z kinezyterapii, 11 646 z fizyko-
terapii, 374 masaże i 425 konsultacji lekar-
skich.
Dzień litości dla wątroby

W ramach akcji „Dzień litości dla wątro-
by” (19 czerwca 2011 r.) przeprowadzono
badania krwi na określenie poziomu chole-
sterolu. Zgłosiło się 39 mieszkańców, cho-
ciaż zarezerwowano środki dla 80 pacjentów.
157 osobom, w okresie od kwietnia do grud-
nia, wykonano badania krwi na obecność
przeciwciał HCV (wirus zapalenia wątroby 
typu C) mimo, iż w ramach przyznanych
środków można było przebadać 366 osób. 

Stop dla grypy
Jak co roku wykonywano szczepienia 

ochronne przeciw grypie dla mieszkańców
od 65 roku życia. Wykorzystano wszystkie
środki przeznaczone na ten cel i w paździer-
niku zaszczepiono 200 pacjentów.
Edukacja

Komisja przeznaczyła również ponad 
2 200 zł na zorganizowanie wykładów dla
mieszkańców miasta nt. leczenia bezpłodno-
ści. Wykład oraz druk ulotek i plakatów na
ten cel zorganizowała Kuźnia Milanowska.

Na wyposażenie gabinetów pielęgniar-
skich w szkołach i przedszkolu przeznaczo-
no 10 000 zł.

Jerzy Motała
Kierownik Referatu Oświaty
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Małe „abc” dla  poszkodowanego  w ruchu drogowym
Zimą i na początku wiosny notowanych

jest znacznie więcej szkód zarówno osobo-
wych (np. skręceń, złamań, zwichnięć koń-
czyn) jak i majątkowych (uszkodzeń felg,
opon, układu zawieszenia pojazdów na sku-
tek jazdy po drogach).
Dochodzenie roszczeń za „zimowe 
szkody”

Aby móc dochodzić roszczeń z umowy 
ubezpieczenia OC od zarządcy drogi (jeże-
li taką posiada) z tytułu powstania szkody,
istotnym elementem dochodzenia roszczeń
przez poszkodowanego jest wskazanie wła-
ściwego zarządcę dla odcinka drogi, na
którym doszło do szkody. Drogi publiczne
dzielą się kolejno na kilka kategorii tzn.:
krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.
Takim właściwym zarządca drogi jest, w za-
leżności od jej kategorii: Generalny Dyrek-
tor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg
krajowych i autostrad, zarząd województwa
dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu dla
dróg powiatowych, wójt (burmistrz lub pre-
zydent miasta) dla dróg gminnych. Ulice le-
żące w ciągu wymienionych dróg należą do
tej samej kategorii co te drogi. Występują
również drogi niezaliczone do żadnej kate-
gorii dróg publicznych – drogi wewnętrzne.
Chodzi tutaj o drogi położone na terenie
osiedli mieszkaniowych, drogi dojazdowe

do obiektów używanych przez przedsiębior-
ców, place przed dworcami kolejowymi, au-
tobusowymi oraz pętle autobusowe, za któ-
rych utrzymanie odpowiedzialność ponoszą
podmioty zarządzające terenem, na którym
drogi i miejsca te są położone. Zarządcą
takich dróg i miejsc może być przykładowo
spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa
lub też podmiot związany z nimi umową
o zarządzaniu, często także przedsiębior-
stwo prowadzące działalność handlową, ma-
gazynową, składową, przewozową, transpor-
tową, a w braku takiego podmiotu właściciel
danego terenu.
Praktyczne wskazówki

Jeżeli dojdzie do powstania szkody na
drogach jw., szczególnie istotne jest zgroma-
dzenie odpowiednich dowodów potwierdza-
jących zaistniałą szkodę i jej rozmiary, takich
jak: zeznania świadków, tj. oświadczenie osób
będących bezpośrednimi uczestnikami, ob-
serwatorami zdarzenia, oświadczenia osób,
które udzielały poszkodowanemu pomocy.
Innymi przydatnymi dowodami w tego typu
sprawach będzie notatka policyjna (tel. 112
bezpłatny lub 22 758 32 36) lub straży miej-
skiej (tel. 986 bezpłatny lub 22 724 80 45)
stosunkowo często interweniujących przy 
takich zdarzeniach, dokumentacja zdjęcio-
wa z miejsca zdarzenia, ukazująca rozmiary 

powstałej szkody oraz otoczenie i miejsce
zdarzenia. Do dokumentacji zgromadzonej
należy dołączyć rachunek z warsztatu samo-
chodowego usuwającego szkodę.

Przy szkodach osobowych pomocne mogą
być również oświadczenia ze strony medyków
udzielających pomocy oraz kompletna doku-
mentacja obrazująca proces powypadkowe-
go leczenia. Faktury i rachunki dokumentu-
jące poniesione wydatki – celem uniknięcia
nieporozumień – powinny być wystawione
imiennie na poszkodowanego. Zgromadzo-
ną dokumentację należy złożyć do odpowie-
dzialnego za powstałą szkodę zarządcy dro-
gi, który przekazuje ją do ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel na podstawie przedstawionej
dokumentacji wydaje odpowiednią decyzję
(o wypłacie odszkodowania lub odmowie)
i zawiadamia o tym poszkodowanego.

W Milanówku drogą wojewódzką jest
ul. Królewska, drogi powiatowe to: Kwiato-
wa, Kościuszki, Kościelna, (Kościuszki-wia-
dukt Smoleńskiego), wiadukt Smoleńskiego,
Dębowa, Piłsudskiego, Warszawska (Piłsud-
skiego-Podwiejska), Podwiejska, Nowowiej-
ska, Kazimierzowska, Średnia.
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Pozostałe ulice to drogi gminne.

Alicja Brodowicz
Referat Organizacyjny

Dochody budżetu miasta Milanów-
ka na 2012 rok wyniosą 51 759 870 zł,
a wydatki 50 655 089 zł. Zaplanowano
nadwyżkę budżetową (różnica pomię-
dzy dochodami a wydatkami) w kwocie
1 104 781 zł. 

Mając na uwadze, że do 2009 roku do-
chody miasta corocznie rosły aż do osiągnię-
cia wpływów na poziomie 52 mln - 2012 rok 
będzie dla milanowskiego samorządu kolej-
nym (trzecim rokiem), w którym dochody 
będą utrzymywać się na niższym niż w re-
kordowym 2009 roku poziomie. Najbar-
dziej znaczącą dla Milanówka w 2012 roku
pozycją w dochodach będą wpływy w postaci
udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych przekazywanych do kasy miejskiej
przez Ministerstwo Finansów. W 2012 roku
do budżetu wpłynie z tego tytułu 28,3 mln zł
(w 2009 roku wpływy z PIT wyniosły 29,6 mln
zł). Mimo to warto zauważyć, że w przypad-
ku naszej gminy dochody z roku na rok znów
przyjmują tendencję wzrastającą.
Plany inwestycyjne

Na wydatki majątkowe Rada Miasta
Milanówka przeznaczyła podobnie jak 
w roku ubiegłym kwotę 8 046 099 zł. Naj-
więcej środków planuje się wydać na kolej-

ny etap modernizacji i rozbudowy systemu
sieci infrastruktury wodociągowo - kanali-
zacyjnej oraz budowę przyłączy kanaliza-
cyjnych – 5 493 108 zł, zostanie poniesiona
częściowa płatność za budowę przedszkola
– 924 900 zł, ponadto zaplanowano wydatki
na zakup nieruchomości z przeznaczeniem
na budowę IV etapu TBS – 600 000 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę
42 608 990 zł. Są to środki wyższe niż w roku
poprzednim. Wydatki bieżące wzrosną
o 2,9 % w stosunku do roku 2011.

Na koniec 2012 roku zadłużenie miasta
wyniesie 31 238 162,70 zł. Łączna kwota wy-
łączeń długu powstałego w związku z finan-
sowaniem Projektu „Modernizacja i rozbu-
dowa systemu infrastruktury wodociągowo
– kanalizacyjnej Gminy Milanówek” wynosi
5 274 256 zł.  W bieżącym roku zaplanowano
spłatę kredytów i pożyczek na łączną kwotę
4 854 781 zł. Aby zrównoważyć tegoroczny 
budżet Miasto Milanówek planuje zacią-
gnąć kredyt w kwocie 2 500 000 zł oraz wy-
korzystać wolne środki planowane na kwotę
1 250 000 zł. 

Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie do
planowanych w 2012 roku dochodów ogó-
łem po uwzględnieniu wyłączeń) planowany 

na koniec roku budżetowego 2012 osiągnie
poziom 50,16%.

Szczegółowo oznacza to, że do długu
zaliczono również zobowiązania wynikające
z umowy o wykup wierzytelności w kwocie
9 248 999,34 zł (na budowę przedszkola), ale
uwzględniono łączną kwotę wyłączeń z art.
243 ust. 3 pkt 1 „nowej” ustawy o finan-
sach publicznych oraz art. 170 ust.3 „starej”
ustawy o finansach publicznych w związku
z podpisaniem umowy nr POIS.01.01.00-
00-259/10 pomiędzy Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek 
o dofinansowanie Projektu „Modernizacja
i rozbudowa systemu infrastruktury wodo-
ciągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanó-
wek”, w ramach działania 1.1 „Gospodarka
wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM”, priorytetu I „Gospodarka
wodno – ściekowa” Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
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do kwoty 24 169 602,39 PLN.
Wraz z uchwałą budżetową na  2012 rok 

została uchwalona Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa Miasta Milanówka.

Bożena Sehn
Skarbnik Miasta Milanówka

Budżet z lekkim oddechem
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Rozpoczynamy kampanię „Grajmy
w jednej drużynie! Zostaw podatek
w naszej Gminie!”. 
Warto się meldować, ale nawet miesz-
kaniec bez meldunku może przyczy-
nić się do zwiększenia budżetu gmi-
ny, w której mieszka.
Pamiętajmy! Rozwój Milanówka – to
nasza wspólna odpowiedzialność.

Szanowni Mieszkańcy Milanówka,
Zbliża się okres rozliczeń z fiskusem.

Siła rozwoju Milanówka niezaprzeczalnie
uzależniona jest od budżetu, który umoż-
liwia realizację zadań przewidzianych dla
samorządu terytorialnego, a tym samym
pozwala na spełnianie potrzeb i oczekiwań
jego mieszkańców. 

Siła Mieszkańców
Warto pamiętać, że część podatku pła-

conego przez nas co roku wraca do gminy,
w której jest się zameldowanym. W związ-
ku z tym, każdy z nas ma wpływ na wielkość
budżetu Milanówka. Płacąc podatek do-
chodowy zgodnie z miejscem zamieszkania,
zwiększamy możliwości inwestycyjne naszej
gminy. Pieniądze te można przeznaczyć na
kształtowanie najbliższego otoczenia oraz
finansowanie usług publicznych, z których
Państwo na co dzień korzystają, m.in. na
remonty dróg, oświatę, sport czy działal-
ność kulturalną. Zwracam się do wszystkich
Mieszkańców z prośbą o wspólną odpowie-
dzialność za dochody naszej gminy. Pamię-
tajmy, że Milanówek jest naszą wspólną
wartością i to od nas wszystkich zależy
rozwój gminy oraz poprawa warunków 
życia jej mieszkańców.

Zostaw podatek w naszej gminie
Zachęcam wszystkich, którzy są miesz-

kańcami Milanówka i nie zameldowali się
jeszcze w naszym mieście, do dokonania tej
prostej czynności z korzyścią dla gminy. Czę-
sto spotykam się z sytuacją, w której miesz-
kańcy oczekują od burmistrza wsparcia, za-
spokojenia potrzeb oraz wypełnienia wielu
zadań. Niejednokrotnie okazuje się jednak,
że nie są oni zameldowani w Milanówku
i swoje podatki odprowadzają w innych niż
grodziski urzędach skarbowych.

Szacujemy, że w 2012 roku udział w po-
datkach stanowiących dochód budżetu pań-
stwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycz-
nych i od osób prawnych, będzie stanowił
55% ogólnego planu dochodów Milanówka.
Dzięki tym środkom możliwe jest realizowa-
nie wielu zadań poprawiających jakość życia
w naszym mieście.

Im szybciej dokonają Państwo aktuali-
zacji danych, tym szybciej Państwa podatki
pracować będą na rzecz naszej gminy.

Zrób to zanim się zameldujesz
Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie

jest możliwe zameldowanie się w miejscu
obecnego zamieszkania, proszę o zaktuali-
zowanie swojego miejsca zamieszkania we
właściwym Urzędzie Skarbowym. Można to
zrobić wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne
(ZAP–3 dla osób nie prowadzących działal-
ności gospodarczej) lub (CEIDG-1 dla osób
prowadzących działalność gospodarczą).

Wypełnienie tego formularza jest bez-
płatne i można to zrobić w dowolnym
momencie lub wysłać go do Urzędu Skar-
bowego razem z rocznym zeznaniem po-
datkowym. Należy w tym celu w zeznaniu
rocznym jako miejsce zamieszkania wskazać

Milanówek, a jako właściwy urząd skarbowy 
- Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowiec-
kim. Następnie trzeba wypełnić zgłoszenie
aktualizacyjne  w części dotyczącej miejsca
zamieszkania i dołączyć je do rocznego ze-
znania podatkowego. Na koniec dokumenty 
te wystarczy przesłać lub dostarczyć osobi-
ście do Urzędu Skarbowego w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Gro-
dzisk Mazowiecki.

Formularze zgłoszenia aktualizacyjnego 
dostępne są w każdym urzędzie skarbowym.
Można je będzie również pobrać w Punkcie
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mila-
nówka w budynku „A” przy ul. Kościuszki
45 oraz  w budynku „C” przy ul. Spacero-
wej 4 a także ze strony internetowej miasta
www.milanowek.pl .

Pamiętajmy! Rozwój Milanówka – to 
nasza wspólna odpowiedzialność.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Grajmy w jednej drużynie!
Zostaw podatek w naszej Gminie!

Instrukcja „na skróty”:
• wskaż w zeznaniu rocznym, jako miej-

sce zamieszkania: Milanówek, a jako
właściwy urząd skarbowy –Urząd Skar-
bowy w Grodzisku Mazowieckim, na-
stępnie

• wypełnij zgłoszenie aktualizacyjne
w części dotyczącej miejsca zamiesz-
kania i dołącz je do zeznania, a na ko-
niec

• prześlij lub dostarcz osobiście zezna-
nie roczne wraz ze zgłoszeniem aktu-
alizacyjnym do Urzędu Skarbowego
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka
11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Powitanie Nowego 2012 Roku
Dziękuję uczestnikom wspólnego powi-

tania Nowego 2012 Roku – Mieszkańcom
Milanówka i ich Gościom za przybycie i do-
brą zabawę. 

Pracownikom Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Policji i Straży Miejskiej dziękuję za to,
ze podczas Sylwestrowej Nocy zechcieli za-
bdać o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.
Bardzo gorąco dziękuję sponsorom im-
prezy, którymi byli:
KONSMECH Konstrukcje i mechanika
Krzysztof Wrocławski
JARO Jarosław Kopeć
AUTO – DUKAT Jarosław Dukaczewski
ARTEX II Artur Szymczak

CALIBRA Anna i Jacek Haber
CIS Robert, Dariusz i Mieczysław Czarneccy
IGP PULVERTECHNIK SP. Z O.O.
Łukasz Witan
JEDWAB POLSKI MILANÓWEK 
Jerzy Dmochowski
MABISS PRODUCENT OKIEN
I DRZWI Artur Bielecki
PL NIERUCHOMOŚCI Dariusz Uchor-
czak
TOMMARKO Marek Tomaszewski
WZOREK Tadeusz WzorekK
P.P.H.U. Z. BORAWSKI Zdzisław Bo-
rawski

PORADNIA REHABILITACYJNA 
MILANMED Radosław Grzywacz
PIEKARNIA CUKIERNIA JAN KIE-
RZEL Halina i Jan KierzelL
ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSE-
TOWA Sp. z o.o. Robert Gołębiowski
B.W. WIŚNIEWSCY

pp
 Bogdan i WojciechY

Wiśniewscy
GRODZISKA SPÓŁDZIELNIA 

y

MIESZKANIOWA Krzysztof KozeraA
AGENCJA WYDAWNICZO – HAN-
DLOWA „BOŻENA” Bożena Kowalewska
KANCELARIA NOTARIALNA AgataA
Karnicka – Kawczyńska
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Korzystając z możliwości wyrażenia swo-
jego uznania, dziękuję tym wszystkim, któ-
rzy pomagali mi w zorganizowaniu spotka-
nia opłatkowego w dniu 16 grudnia 2011 r.

Organizacja tego spotkania była tym
trudniejsza, że środki i dary pochodziły jedy-
nie ze zbiórki w okresie przedświątecznym.
Dzięki Wam się udało.

Uczestnicy spotkania – nasyceni, zostali
obdarowani paczkami żywnościowymi i rze-
czowymi.

Szczególne podziękowanie kieruję do
moich współpracowników – wolontariuszy 
harcerzy z milanowskiej 27 ADHD i dyrek-
cji szkoły nr 2 przy ul. Literackiej za udo-
stępnienie kuchni i sali gimnastycznej, która
pękała w przysłowiowych „szwach”.

Lista darczyńców:
ZHP 27 ADHD - prowadzący M.Stankie-
wicz, K. Ratyńska.
Gontarczyk I.- zakład fryzjerski
Kroczewscy E. i K. „Świat Jedwabiu”

y y j

Młynarscy B. i J. - sklep warzywny
Bakoma Sp. z o.o 
Łobacz Dariusz Kulinarium 
Grudziński –„Grudex” 
Szewczyk J.- Z.P.W.O. 
Fastyn M.- PLAYBACK 
Pomorscy M. i P.- Krówka Milanowska 
Śmietanko J.,A.,M.- PPHU „MILANTEX” PATA 

y

Nadolny O. Milado M. - nieruchomości
Tomys K. METROPOLITAN 
Tomaszewska U. Galeria antyków 
Pierścinski Z., Mrówka R., Pierściński A.
MILANT  
Dembińscy A. i P. KARMAZYN 
Uchorczak D. PL Nieruchomości
Pawlak E. i A. Kwiaciarnia 
Chocyk B. i córka - Fryzjerstwo 
Jurczak B. handel detaliczny 
Fałek E. fryzjerstwo
Krzemińscy S. i E. SKLEP „Upominki”
Kowalska - Mahmood J. Mahmood S. 
Kebab 
Rencławowicz Iwona Sklep spożywczy 
ul.Krzywa 15/28 Milanówek
Banaszczyk J. „Malwa”
Uziak B. i C.
Rybacka B. Boutique .
Zabrzewska I. i Mnich I. Sklep zielarsko-
medyczny 
Piotrowska Grażyna 
Winiarski R. „Henry”
MCK 
Grad M. i D. 
Wigier E. i M.
Gradek D. Kwiaciarnia 

Gilis I.- Gilis Nieruchomości
Olizarowicz D. i A. „Andrea”
Krzywicki Z - Lecznica Zwierząt
Gajda-Radzikowska M. „Margot”
Kowalewscy B. i J. -drukarnia „Bożena”
Szelągowscy M. i R. Kwiaciarnia IRYS 
Szeląg D. „Tortilla Servis”
Kudelska B.
Tondera A. i S.
Kemona E. i A.
Jaśkiewicz D. 
Figielski W. 
Wąż P. „TIMO” 
Dolata Z.-warzywniak
Kostrzewa B. i K. -warzywniak
Ogrodnik A. i A.-warzywniak
P. I.W. „ZAKAR” 
Matysiak A. i A. - warzywniak
Staniak-Litwińczuk K.-„New Romantic”
Radio BOGORIA 
Miszczyńska-Włodarczyk A. –„Nastroje”
Skajewscy K. i J. „Kamix”
Dmochowski J. „Jedwab Polski”
Pakuła D. i Pawlak K.
TESCO SUPERMARKET - z kadrą kie-
rowniczą
Danieluk W. – „Społem” oraz wszystkie
milanowskie sklepy „Społem”
Szostek J. - księgarnia
Biskup-Cichecka J Zdrowa Żywność

ęg

Świątek K. –kwiaciarnia „To Filo”
p y

Witaszczyk J. - piekarnia
Seweryniak B. J. i K.-Sklep z Zabawkami
„KUBUŚ” 

y

Kurkiewicz G. 
Paciorkowska R. –„Kwiaciarnia”
pp. Olborscy 
Maciaszek K.
Ksiądz Jan Mężyński Parafia MB Bolesnej
Piotrowscy M. i M-Silpol 

Lis A. Nieruchomości „DOMENA”
Lis E. 
Biernacki D. i Capella Milanoviensis
Obwojska I. Restauracja „Tajemniczy Ogród”
Adach A. i S. -artykuły cukiernicze
Boniecka M. i Bentkowska J. -Cukiernia
Galewska A. -apteka
Pakuła B. -sklep ogrodniczy 
Ksiądz Stanisław Golba Parafia Św. Jadwigi

p g y

Siostry Urszulanki
Młynarska H.
Jasiewicz A. i R.
Kućmierz M.
Tokarzewska H.
Orlicz M.
Stefański B.
Kuchcińska G. - księgarnia
Polska Książka - księgarnia
Woźniak M. i W. Piorunów
Piotrowska J. i Gajda K. - jubiler
Marciniak-Polkowska H. - perfumeria
Palęcik Jadwiga „Jagoda”
Żakiewicz D. –„U Danusi”

ę g g

D.W. Szwejkowscy –„KAMIX”
Jurczak B. Sklep spożywczy Grodzisk Maz.
Sinica E. i B.
MADAS powielarnia
Zbyszek Targ paw. nr 4
„Jacho”- Sklep spożywczy
OPS
Ratyńska J.
Stankiewicz J.
Żurawski A.
Dębski T.
Medyńska M. - 2 M

Danuta-Maria Kijewska
Prezes Fundacji

Homo-Homini Człowiek Człowiekowi

Wigilia dla samotnych

fot. E. Tryburcy-Kubacka

ART – GAZ MILANÓWEK Sylwester K
Michalak
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 
„KRYSIAK” Janusz Krysiak
ZIELONY DOM SPÓŁKA JAWNA
„ y

Adam Strzałkowski
PSS SPOŁEM GRODZISK MAZO-
WIECKI Władysław Danieluk

PIEKARNIA CUKIERNIA J. WITASZ-
CZYK Janusz WitaszczykK
STOWARZYSZENIE MILANÓWEK 

y

DZIŚ I JUTRO 
P.T.H.U. PACHOLCZYK Piotr Pachol-K
czyk
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

y
Stanisław

Olkowski

„FILAR” Tadeusz Borkowski
ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOW-
LANY Edward Nowakowski
„SZUGAJEW-AGRI” Piotr Szugajew
JANUSZ KAZIMIERCZAK

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
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Szanowni Państwo,
Zakończył się semestr zimowy dla słu-

chaczy MU3W. Od 1 lutego wracamy do
aktywnej pracy. Te ferie też były pracowi-
te: 17 stycznia zaplanowaliśmy dodatkowy 
wykład i badanie słuchu prowadzone przez
mgr Karinę Rudzką z ERFA Audio-Ton
Ośrodek Diagnostyki Słuchu w Grodzisku
Maz., a 30 stycznia dodatkowe spotkanie dla
słuchaczy zainteresowanych Szkocją walory 
turystyczne i warunki wyjazdowe. Spotkanie
zorganizowane w związku z planowanym
wyjazdem do Szkocji w czerwcu br.

Jak już informowałam w Gazetce MU3W
nr 17 (sprawozdanie z Międzynarodowej
Konferencji UTW w Gnieźnie w 2011 r.) -
rok 2012 ogłoszono Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej, a w Polsce Rok 2012
Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Główne przesłanie projektu ROKU
UTW, to podniesienie kształcenia ustawicz-
nego seniorów do rangi zadania centralnej
administracji państwowej. Uniwersytety 
Trzeciego Wieku stały się w ostatnich la-
tach bardzo ważnym partnerem w realizacji
celów i zadań polityki społecznej Państwa -
powiedziała przewodnicząca Komitetu Or-
ganizacyjnego, Krystyna Lewkowicz.

Patronat honorowy nad projektem ROK 
2012 jako ROK UTW sprawuje Pierwsza
Dama RP Pani Anna Komorowska.

Honorowym Przewodniczącym Komi-
tetu Organizacyjnego jest Prezydent m. st.
Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz Waltz.

KONGRES UNIWERSYTETÓW
y

TRZECIEGO WIEKU odbędzie się
19 marca 2012r.

W Kongresie będziemy uczestniczyli też
i my.

Tak więc, semestr letni 2011/2012
w MU3W zapowiada się interesująco. Te-
matem wiodącym będzie „Europa obywa-
telska - Rola i miejsce seniorów”. Tematyka
wykładów jest różnorodna i mieści się w sfe-
rze zainteresowań słuchaczy: psychologia,
medycyna, historia, nauki społeczne, polito-
logia, prawo. W dobrą aurę tego semestru,
mam nadzieję, wprowadzi nas wykład z psy-
chologii naszej koleżanki Anny Ziglińskiej
pt. „O dobrym życiu”.

Wiele miejsca poświęcimy w tym seme-
strze zagadnieniom społecznym  Mam na-
dzieję, że z zainteresowaniem wysłuchamy 
wykładów naszych wykładowców: Barbara
Imiołczyk - Główny Koordynator Komisji
Ekspertów i Rad Społecznych, omówi rolę
Biura Rzecznika Rządu, a  Piotr Frączak 

Prezes Ogólnopolskiej Federacja Organi-
zacji Pozarządowych przedstawi „Działal-
ność społeczna wczoraj i dziś” – i odpowie
na pytanie „czy dziś potrzebujemy Judymów
i Siłaczek?”

Z ogromnym jak zwykle zainteresowa-
niem czekamy na wykład dr Tomasza Słom-
ki, który tym razem przedstawi „Sytuację
polityczną w Polsce po wyborach w 2011 r.”

Nasi słuchacze z zaciekawieniem słucha-
ją wykładów z historii. Tym razem perełki
historyczne: red. Andrzej Pettyn (historyk 
dziejów naszego miasta) opowie o Sławnych
Milanowianach, a dr Hieronim Grala na
temat prawdziwych wydarzeń wojny polsko-
rosyjskiej 1609-1618, czyli „Wielka smuta
z polskiej perspektywy”.

Dużym zainteresowaniem w ubiegłym
roku cieszyły się wykłady z geologii i ekolo-
gii. W tym semestrze będziemy mieli możli-
wość poznania dalszych losów geologicznych
Europy z uwzględnieniem Milanówka. Dr
hab. Anna Wysocka opowie o czasach „Gdy 
w Milanówku był lodowiec” a Andrzej Ko-
peć z punktu widzenia ekologa przypomni
nam o ważkich problemach „Myślę więc se-
greguję - czyli jak postępować z odpadami”
– powie również co dzieje się z nimi dalej.

Osoby wieku 50+ (chociaż nie tylko)
zawsze interesowały problemy spadkowe.
O „Zapisie windykacyjnym w testamencie”
opowiedzą pp. Agata i Jarosław Kawczyńscy 
z naszej milanowskiej Kancelarii Notarial-
nej. 

Niezwykle ciekawie zapowiadają się wy-
kłady podróżnicze. Andrzej Pasławski łączy 
pasję poznawczą i fotograficzną. Jego opo-
wieść „Kosowo – podróż ponad podziała-

mi” przybliży nam problemy tej części Eu-
ropy. Dr Anna Jaroszewska wygłosi wykład
„Szwajcaria praktyczna”, a Maciej Dziewięc-
ki przedstawi „Paryż miejsce magiczne”.

Znany nam już od kilku lat dr med. Woj-
ciech Bik przypomni nam o „O zasadach
funkcjonowania układu endokrynnego”.

Nasze pokolenie wychowane jest na słu-
chaniu radia, toteż problemy Radia są dla
nas niezwykle ważne. Prezes Andrzej Siezie-
niewski opowie o „Misji publicznej Polskie-
go Radia i jej realizacji, perspektywie radia
w przededniu cyfryzacji”.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie 
w Saloniku Literackim. Tym razem gościem
Saloniku będzie pisarz, tłumacz literatury 
szwedzkiej, wydawca, publicysta Paweł Pol-
lak, a o Rembrandcie – malarzu, rysowniku
i grafiku, w Zamku Królewskim, opowiedzą
pp. Beata i Daniel Artymowscy.

Realizując nasze wyjazdy edukacyjne, 
nie można zapomnieć o wykładach w Zam-
ku Królewskim w Warszawie czy wyjazdach
krajowych i zagranicznych. W tym jeszcze
semestrze planujemy wizytę w Centrum Ko-
pernika w Warszawie, wycieczkę do Płocka
lub do Torunia, a za granicę wyjedziemy w
kwietniu do Maroka, w czerwcu do Szkocji,
a we wrześniu na polsko-francuską objaz-
dówkę po Normandii we Francji.

Wszystkich Państwa zainteresowanych 
naszą działalnością zapraszamy do naszego
biura przy ul. Spacerowej 4 w każdy wtorek 
i czwartek w godz. 10.00 - 12.00 lub tel. 509
566 752, a także zachęcamy do odwiedzania
naszej witryny internetowej www.mu3w.pl

Maria Dominika Inkielman
Prezes MU3W

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
kolejny ważny semestr dla naszych słuchaczy
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Propozycja tylko dla Słuchaczy!
ZAPLANOWANE WYJAZDY 

EDUKACYJNE
Marzec - Centrum Kopernika w Warszawie
13 – 20 kwietnia Wyjazd 22-osobowej gru-
py do Maroka 
30 maja – Zamek Królewski – Rembrandt
jako malarz, rysownik i garfik

10-20 czerwca – szukamy Polaków w Szko-
cji 
Sierpień - „Warsztaty zdrowia” Ośrodek 
Poddębie 
Wrzesień - polsko-francuska objazdówka
po Normandii (Francja)
Planowane 2 - 4 wyjazdy do teatru

UWAGA!
Wszystkie informacje przekazywane

będą przed każdym wykładem na stronie
www.mu3w.pl w każdy wtorek i czwartek 
godz. 10-12 w naszym biurze Spacerowa 4.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
dokonywania zmian.

Maria Dominika Inkielman
Prezes MU3W

PROGRAM ZAJĘĆ II SEMESTRU 2011/2012
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

WYKŁADY, SEMINARIA , SALONIK LITERACKI

dzień godzina temat zajęć prowadzący miejsce

15.02.2012
środa

17.00 Europa
Kosowo – podróż ponad podziałami 

Andrzej Pasławski sala konferencyjna Spacerowa 4
wstęp wolny

7.03.2012
środa

17.00 Nauki społeczne
Z biura Rzecznika Rządu

Barbara Imiołczyk
Główny Koordynator Komisji
Ekspertów i Rad Społecznych 

sala konferencyjna Spacerowa 4
wstęp wolny 

23.03.2012 
piątek

17.00 Salonik Literacki
Spotkanie z pisarzem

Spotkanie z  Pawłem Pollakiem sala konferencyjna Spacerowa 4
wstęp wolny

11.04.2012
środa

17.00 Nauki społeczne
Działalność społeczna wczoraj i dziś - czy 
dziś potrzebujemy Judymów i Siłaczek?

Piotr Frączak
prezes Ogólnopolskiej Federa-
cja Organizacji Pozarządowych

sala konferencyjna Spacerowa 4
wstęp wolny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT Milanowska Inicjatywa Lokalnej 
aktywności MILA

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku
realizował projekt kierowany do osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecz-
nej, w wieku aktywności zawodowej (15-64
lata).

Projekt dostał dofinansowanie z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego za
pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych. Ogól-
ny koszt projektu to kwota 129 869,29zł.

CEL PROJEKTU
Projekt miał na celu zmniejszenie obsza-

rów wykluczenia poprzez aktywna integrację
oraz środowiskową pracę socjalną.

CELE SZCZEGÓŁOWE OBEJMOWA-
ŁY:YY
• wyposażenie uczestników projektu oraz

osób z ich otoczenia w kluczowe umie-
jętności w zakresie: kompetencji psycho-
społecznych, w tym związanych z funkcją

wychowania w rodzinie, integracją spo-
łeczną,

• nabycie umiejętności w zakresie kompe-
tencji informatycznych,

• wzrost umiejętności integracji celów spój-
ności w kontekście zdrowia psychicznego,
poczucia kontroli i sprawstwa,

• aktualizacje wiedzy na temat rynku pracy,
technik aktywnego szukania pracy

W RAMACH PROJEKTU REALIZO-
WANE BYŁY NASTĘPUJĄCE DZIA-
ŁANIA:
• trening kompetencji i umiejętności spo-

łecznych,
• wsparcie asystenta rodziny w ramach któ-

rego odbyły się spotkania z każda rodziną
w jej środowisku,

• warsztaty wychowawcze dla uczestników
i ich rodzin,

• wyjazd integracyjny połączony z warszta-
tami spędzania czasu wolnego z dziećmi,

• zajęcia w ramach podnoszenia kompe-
tencji informatycznych,

• konsultacje psychologiczne,
• zajęcia podnoszące umiejętności poru-

szania się po rynku pracy, wyszukiwania
ofert pracy, tworzenie dokumentów apli-
kacyjnych.

W projekcie brało udział 8 osób (w tym
6 kobiet i 2 mężczyzn) z terenu Milanówka,
każdy z uczestników został objęty wsparciem
finansowym.

Udział w projekcie pomógł wszystkim
uczestniczkom uwierzyć we własne siły,
zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności,
przełamać stereotyp „osoby wykluczonej”
oraz  przygotować rodzinę do zmiany spo-
sobu funkcjonowania w chwili aktywizacji
zawodowej. Beneficjenci zrozumieli, że
umiejętne rozwiązywanie konfliktów, pew-
ność siebie w kontaktach interpersonalnych
i wytrwałe dążenie do celu jest sukcesem
jaki mogą zapisać na kartach swojego życia.

Iwona Mieszkowska
Koordynator Projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku
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Inwestycje 2012r.
Rada Miasta uchwaliła w dniu

29 grudnia 2011r. budżet miasta na 2012
rok. W porównaniu do lat ubiegłych in-
westycje na rok 2012 nie wyglądają im-
ponująco. Jednak w dobie kryzysu go-
spodarczego są na niezłym poziomie.
Stanowią 24,3% wydatków ogółem.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Priorytetem jest budowa kanalizacji

sanitarnej, na którą przeznaczono po-
nad 10,2 mln zł. W znacznej części będą
to pieniądze pochodzące z dofinansowa-
nia ze środków UE. W pierwszej kolejno-
ści dokończona zostanie budowa kanałów
w ulicach Nadarzyńska i Kazimierzowska.
Wykonany zostanie również kanał w ulicy 
Łąkowej i Wiatracznej. Po rozstrzygnięciu
przetargu, co spodziewane jest na począt-
ku kwietnia, będzie wiadome, które ulice
będą skanalizowane jeszcze w tym, a które
w przyszłym roku. Na budowę kanalizacji
sanitarnej przeznaczono w bieżącym roku
blisko 10,5 mln zł.

Również w tym roku prowadzona będzie
przez miasto budowa przykanalików sani-
tarnych na odcinku pas drogowy – pierwsza
studnia na posesji przyłączanej. Przewiduje
się wykonanie 200 takich odcinków.

Modernizacja infrastruktury wodocią-
gowej

W ramach tego samego projektu roz-
budowy infrastruktury wodociągowo-kana-
lizacyjnej, z którego dofinansowywana jest
ze środków UE budowa kanalizacji sani-

tarnej, wykonane zostaną prace związane
z modernizacją infrastruktury wodocią-
gowej. Wykonana zostanie dokumentacja
projektowa modernizacji stacji uzdatniania
wody przy ulicy Na Skraju. Sama moderni-
zacja stacji, która zapewni samowystarczal-
ność Milanówka w wodę, nastąpi w latach
2013 – 2014.

Na podstawie wcześniej zawartych po-
rozumień, wykupione zostaną odcinki wo-
dociągów i kanalizacji sanitarnej od miesz-
kańców i inwestorów prywatnych, którzy 
wybudowali je z własnych środków w latach
ubiegłych. Są to wodociągi w ulicach: La-
wendowa, Brwinowska, Miła, boczna od
Podmiejskiej i Rososzańska i kanały sanitar-
ne w ulicach: Podwiejska i Książenicka.

W związku z realizacją projektu „Mo-
dernizacji i rozbudowy systemu infrastruk-
tury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy 
Milanówek” nastąpi w roku 2012 przejęcie
eksploatacji sieci wod-kan przez nasze mia-
sto. Obowiązki te przejmie nowo powoła-
na spółka „Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.” Do tej
spółki miasto wniesie udziały w wysokości
500 tys. zł. Od 1 kwietnia nowa spółka zastąpi
dotychczasową ZWiK Grodzisk Mazowiecki
i przejmie na siebie obowiązki zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania wodociągów
i sieci sanitarnej oraz prowadzić będzie roz-
liczenia finansowe z mieszkańcami.

Oświetlenie miasta
Miasto wybuduje również oświetlenie

ulic gminnych. W planach są ulice Kaszta-

nowa, Kolorowa, Obwodu AK Bażant, Sto-
krotki, Niezapominajki i Park Lasockiego.

Dbałość o istniejący stan dróg
Pomimo braku w wykazie inwestycji na 

przyszły rok przebudów dróg, przewidziano
duże nakłady na remonty i utrzymanie dróg
gminnych. Ulicę będą „utwardzane” tłucz-
niem i żużlem oraz równane mechanicznie.
Nawierzchnie asfaltowe będą naprawiane
w miejscach ubytków i zadoleń. Także naj-
bardziej zniszczone odcinki chodników dla
pieszych będą remontowane poprzez wy-
mianę lub przełożenie płytek.

Naprawa i konserwacja urządzeń melio-
racyjnych

Również urządzenia melioracyjne (rowy 
i drenaże) nie pozostaną bez koniecznych
napraw i konserwacji. Te które znajdują się
na gruntach będących własnością miasta
będą konserwowane ze środków budżeto-
wych na bieżące wydatki. Natomiast pozo-
stałymi opiekować się będzie Spółka Wod-
na, dla której miasto zaplanowało dotację
na wykonanie niezbędnych robót. Dlatego
też niezmiernie ważną sprawą jest przystą-
pienie do tej spółki jak największej liczby 
właścicieli terenów objętych działaniem
melioracji – kwota dotacji uzależniona jest
również od wkładu własnego spółki pocho-
dzącego ze składek członków.

Wiesław Krendzelak
Kierownik Referatu

Technicznej Obsługi Miasta

Na 
XIII sesji w dniu 29 grudnia
2011r. Rada Miasta podjęła
uchwałę w sprawie zmiany do-

tychczasowych zasad funkcjonowania strefy 
płatnego parkowania w centrum Milanów-
ka (uchwała oznaczona jest numerem 124/
XII/11 i jest dostępna na stronie interneto-
wej www.milanowek.pl w zakładce Samo-
rząd). Granice strefy nie uległy zmianie.
Modyfikacji uległ sposób wnoszenia
opłat za korzystanie z miejsc oznakowa-
nych jako płatne. Nowością jest zmia-
na opłaty za krótki postój do 15 minut
z 0,50 zł na 0,20 zł. Pozostałych opłat
nie zmieniono: 1,00 zł za pół godziny
i po 2,00 zł za każdą następną godzinę.
Wprowadzono ponadto nową opłatę abo-
namentową w wysokości 20 zł za miesiąc
uprawniającą Mieszkańców Milanówka
do parkowania w strefie parkowania
płatnego. Docelowo płatne miejsca par-

kingowe wyznaczone będą w ulicach –
w południowej części miasta: Przeskok 
(cała), Krzywa na odcinku Warszaw-
ska-Przeskok, Warszawska na odcinku
Przeskok-Grudowska i części odcinka
Piłsudskiego-Przeskok oraz w północnej
części miasta: Krakowska na odcinku
wiadukt - Wspólna, Kościuszki na części
odcinka Krakowska-Kościelna i Piasta
przy Przychodni Zdrowia.

Realizacja uchwały rozłożona będzie
w czasie. W pierwszym etapie zostaną wy-
znaczone i oznakowane nowe parkingi
w ulicach Przeskok i Krzywa. Opłata za par-
kowanie wnoszona będzie w dotychczasowy 
sposób poprzez wykupienie biletu w parko-
metrze. Zamierzonym efektem tej zmiany 
jest wymuszenie dużej rotacji samochodów
parkujących w centrum miasta bez zbytnie-
go obciążania kieszeni kierowców. Reali-
zacja tego etapu planowana jest na koniec

I półrocza 2012 roku i w tym czasie nie będą
wydawane abonamenty.

Dopiero w drugiej fazie przewiduje się 
wyznaczenie nowych miejsc parkingowych
i odpowiednie ich oznakowanie. Z tablic
informacyjnych wynikać będzie, w których
miejscach obowiązywać będzie abonament
lub bilet z parkometru, a w których wy-
łącznie bilet. Ponieważ wprowadzenie tych
zmian w terenie wymaga dużych nakładów
finansowych na opracowanie projektów no-
wej organizacji ruchu, zakup parkometrów,
ustawienie znaków i malowanie linii na jezd-
niach, realizację tego etapu przewiduje się
na przełomie 2012 i 2013 roku.

O postępach w realizacji tego zadania 
będziemy Państwa informować z wyprze-
dzeniem.

Wiesław Krendzelak
Kierownik Referatu Technicznej 

Obsługi Miasta

Planowane zmiany w strefie płatnego parkowania
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Burmistrz Miasta
I. Wydał zarządzenia w sprawach:

1. przeprowadzenia inwentaryzacji ak-
tywów i pasywów w Urzędzie Miasta
w Milanówku za 2011 rok (Zarządzenie
nr 174/VI/2011),

2. uszczegółowienia klasyfikacji wydatków
do paragrafów w Uchwałach Rady Mia-
sta Milanówka:

- Nr 100/XII/2011 (Zarządzenie nr 180/
VI/2011),

- Nr 118/XIII/2011 (Zarządzenie nr 201/
VI/2011),

3. zmian w planie wydatków budżetu mia-
sta oraz częściowego rozdysponowania
rezerwy budżetowej na 2011 rok (Za-
rządzenie nr 183/VI/2011, Zarządzenie
nr 184/VI/2011),

4. uszczegółowienia klasyfikacji wydatków
do paragrafów w Zarządzeniach  Bur-
mistrza Miasta Milanówka:

- Nr 183/VI/2011 z dn.30.11.2011 r. (Za-
rządzenie nr 183A/VI/2011),

- Nr 184/VI/2011 z dn. 30.11.2011 r.(Za-
rządzenie nr 184A/VI/2011),

- Nr 191/VI/2011 z dn. 8.12.2011 r. (Za-
rządzenie nr 192/VI/2011),

- Nr 197/VI/2011 z dn.19.12.2011 r. (Za-
rządzenie nr 198/VI/2011),

- Nr 202/VI/2011 z dn. 30.12.2011 r. (Za-
rządzenie nr 203/VI/2011),

5. zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu miasta oraz częściowego roz-
dysponowania rezerwy budżetowej na
2011 rok (Zarządzenie nr 191/VI/2011,
Zarządzenie nr 197/VI/2011),

6. zmian w planie wydatków budżetu mia-
sta na 2011 rok (Zarządzenie nr 202/
VI/2011),

7. wyznaczenia pracowników do udziela-
nia pierwszej pomocy i wykonywania
czynności w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej i ewakuacji pracowników
(Zarządzenie nr 182/VI/2011),

8. powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne sta-
nowisko urzędnicze w Urzędzie Mia-
sta Milanówka (Zarządzenie nr 185/
VI/2011, Zarządzenie nr 194/VI/2011),

9. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w 2012
roku (Zarządzenie nr 196/VI/2011),

II. Skierował do Rady Miasta projekty
uchwał na XIII i XIV Sesję Rady Mia-
sta Milanówka. Więcej na str. 18.

III. Uruchomił zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na:

a.  „Udzielenie kredytu długoterminowe-
go w wysokości 800 000 PLN”,

b. „Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czy-
stości pomieszczeń Urzędu Miasta Mi-
lanówka”,

c. „Selektywną zbiórkę odpadów na tere-
nie miasta Milanówka”,

d. „Przyjmowanie do schroniska bezdom-
nych zwierząt z terenu miasta Milanów-
ka”,

e. „Usługę edukacyjną w ramach projektu
„Indywidualizacja nauczania i wycho-
wania klas I-III w Gminie Milanówek”,

f. „Usługi rehabilitacyjne dla mieszkań-
ców miasta Milanówka” ,

g. „Doposażenie szkół w pomoce dydak-
tyczne w ramach projektu „Indywiduali-
zacja nauczania i wychowania klas I-III
w gminie Milanówek”,

h. „Usługę edukacyjną w ramach projektu
„Indywidualizacja nauczania i wycho-
wania klas I-III w Gminie Milanówek”,

i. „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie
miasta Milanówka”. 

IV. Zatwierdził zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na:

a. „Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Milanówka w sezonie
2011/2012”,

b. „Przyjmowanie do schroniska bezdom-
nych zwierząt z terenu miasta Milanów-
ka” (dwa razy przetarg unieważniony),

c. „Usługę edukacyjną w ramach projektu
„Indywidualizacja nauczania i wycho-
wania klas I-III w Gminie Milanówe-
k”(dwa razy przetarg unieważniony),

d. „Doposażenie szkół w pomoce dydak-
tyczne w ramach projektu „Indywidu-
alizacja nauczania i wychowania klas
I-III w gminie Milanówek” (przetarg
unieważniony),

e. „Udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 800 000 PLN”,

f. „Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czy-
stości pomieszczeń Urzędu Miasta Mi-
lanówka”,

g.  „Selektywną zbiórkę odpadów na tere-
nie miasta Milanówka”,

h. „Usługi rehabilitacyjne dla mieszkań-
ców miasta Milanówka”,

i. „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie
miasta Milanówka”.

Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta Milanówka

Z prac Burmistrza Miasta  Milanówka
w okresie od  25 listopada do  12 stycznia 2012 r.

SPRZĄTANIE ULIC
Aktualny harmonogram sprzątania ulic

w naszym mieście znajduje się na stronie
internetowej miasta. Od kwietnia br. na
www.milanowek.pl zamieszczane będą pla-
nowane terminy letniego utrzymania ulic.

BEZPŁATNY ODBIÓR
• Odpady wielkogabarytowe
Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabary-
towych odbywa się raz w miesiącu w każdą
ostatnią sobotę miesiąca od godz. 8:00 rano
Terminy wywozu: 25.02, 31.03, 28.04, 26.05,
30.06, 28.07, 25.08, 29.09, 27.10, 24.11,
29.12.

• Zużyty sprzęt AGD i RTV
Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektro-
nicznego odbywa się raz w miesiącu w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8:00
rano.
Terminy wywozu: 03.03, 07.04, 12.05, 02.06,
07.07, 04.08, 01.09, 06.10, 10.11, 01.12.

UWAGA! Sprzętu AGD, RTV nie wysta-
wiamy przed posesję!
Po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy 
firmy - firma „Ekomyst” zapewni pomoc
przy wyniesieniu sprzętu z domu, piwnicy,
strychu.

• Zużyte opony
Bezpłatny odbiór zużytych opon odbywa się
raz w miesiącu w każdy czwarty piątek mie-
siąca od godz. 8:00 rano
Terminy wywozu: 24.02, 23.03, 27.04, 25.05,
22.06, 27.07, 24.08, 28.09, 26.10, 23.11,
28.12

Zgłoszenia przyjmowane są do środy po-
przedzającej odbiór, w Referacie Ochrony 
Środowiska, pod nr tel. 22 758 30 61 w. 221,
p ją j yp

212, 214. 

Emilia Misiak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Harmonogramy związane z utrzymaniem czystości w mieście
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Informacja  z  XIII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 29 grudnia 2011r.

Informacja  z  XIV Sesji 
Rady Miasta Milanówka
z dnia 12 stycznia 2012 r.

Trwa akcja 
podpisywania umów

Interpelacje między sesjami:
Wiceprzewodniczący Rady Karol Wójcik
złożył interpelację w sprawie włączenia dro-
gi wewnętrznej (bocznej od ul Staszica) do
kategorii dróg gminnych.

Na XIII  Sesji Rady Miasta radni złożyli na-
stępujące interpelacje:
Radna Aleksandra Krystek złożyła inter-k
pelację w sprawie umieszczenia na stronie
internetowej miasta specyfikacji i harmono-
gramu prac związanych z utrzymaniem czy-
stości w mieście.
Radna Hanna Młynarska złożyła inter-
pelację w sprawie prośby mieszkańców ulicy 
Falęckiej dotyczącej utwardzenia ulicy Fa-
lęckiej.

Na Sesji zostały podjęte następujące
uchwały:
• Uchwała Nr 117/XIII/11 Rady Miasta

Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Milanówka na lata
2011 – 2021, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 11 – za, 3 – wstrzymujące,

• Uchwała Nr 118/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu Miasta Mila-
nówka na 2011 rok, którą radni przyjęli
w głosowaniu 11 – za, 3 – wstrzymujące,

• Uchwała Nr 119/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 105/XII/11

z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwol-
nienia w podatku od nieruchomości, którą
radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jedno-
głośnie,

• Uchwała Nr 120/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Milanówka na lata 2012 – 2021,
którą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za,
3 – wstrzymujące,

• Uchwała Nr 121/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: budżetu Miasta Milanówka na
2012 r., którą radni przyjęli w głosowaniu
12 – za, 3 – przeciw,

• Uchwała Nr 122/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: ustanowienia na czas nieozna-
czony ograniczonego prawa rzeczowego
– służebność przesyłu na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Milanówek,
położonej przy ulicy Warszawskiej 18 (dz.
ew. 107 w obr. 06-03 na rzecz przedsię-
biorstwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 14 – za, jednogłośnie,

• Uchwała Nr 123/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie
hipoteką nieruchomości zabudowanej po-
łożonej przy ul. Podgórnej 49 w Milanów-
ku, stanowiącej własność Gminy Milanó-
wek, którą radni przyjęli w głosowaniu 14
– za, jednogłośnie,

• Uchwała Nr 124/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011
r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: 
ustalenia strefy płatnego parkowania, wy-
sokości stawek za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych
w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz
określenia sposobu pobierania tych opłat, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14–za,
jednogłośnie,

• Uchwała Nr 125/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Miasta Milanów-
ka w roku 2012, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 14 – za, jednogłośnie,

• Uchwała Nr 126/XIII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Miasta Milanówka w roku 2012, którą rad-
ni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogło-
śnie,

Wszelkie pisemne opracowania dotyczą-
ce Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta
Milanówka przy ulicy  Kościuszki 45, budy-
nek “B” - tel. 22 758-34-21, faks 22 758-35-
15.

Małgorzata Kurdek
Kierownik 

Biura Rady Miasta Milanówka

Na Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
• Uchwała Nr 127/XIV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 stycz-

nia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2012 – 2021, którą radni przyjęli w głosowaniu 14 
– za, jednogłośnie,

• Uchwała Nr 128/XIV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 stycz-
nia 2012 r. w sprawie: zmian budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie,

• Uchwała Nr 129/XIV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 stycz-
nia 2012 r. w sprawie: diet za udział w pracach Rady Miasta Milanów-
ka, którą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za, 1 – przeciw, 1 – wstrzy-
mujący,

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biu-
rze Rady Miasta Milanówka przy ulicy  Kościuszki 45, budynek “B” - 
tel. 22 758-34-21, faks 22 758-35-15.

Małgorzata Kurdek
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy Milanówka,

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. zmienia 
się podmiot rozliczający usługi wodociągowo - kanalizacyjne 
na terenie Gminy Milanówek.

Serdecznie zapraszamy Państwa do Urzędu Miasta Mila-
nówka przy ul. Spacerowej 4, pokój 16 w celu zawarcia nowej 
umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 
Na miejscu uzyskają Państwo niezbędną pomoc przy uzu-
pełnianiu druku umowy oraz wszelkie informacje dotyczące 
dostawy wody i odprowadzania ścieków. Wzór Umowy jest 
dostępny na stronie www.milanowek.pl, w zakładce Milanow-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Umowy należy zawrzeć w terminie do 31 marca 2012 r. 

Maria Chilińska
Milanowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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O B W I E S Z C Z E N I E
Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie stosownie do

art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn. zm) zwrócił się do Rady
Miasta Milanówka z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2012-2015 do:

- Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoby,
- Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoby

ą ęg g y,

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów na ławników do w/w Sądów. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgło-
szenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) RADA MIASTA MILANÓWKA dokona wyboru uzupełniającego ławników na lata 2012-2015.

p p g g y g g y

WYBORY ŁAWNIKÓW
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na

podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, organizacje pracodawców oraz inne organizacje oraz co najmniej pięćdziesięciu
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa

– Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7; Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U.
Nr 121, poz. 693)

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA
, p )

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą
imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszają-
cych kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. li-
ście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Karta zgłoszenia dostępna
jest również na stronie internetowej miasta: www.milanowek.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

1)  2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z orzeczenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona

ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskie-
go ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie
terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45 tel. 22 758-34-21, w godz. pn 10.00–18.00, wt-pt 8.00–16.00.

                                                                                                                                              BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA
, g p , p

                                                                                                                                              /-/  
                                                                                                                                              Jerzy Wysocki
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K
apituła Milanowskiego Liścia

KKDębu zaprasza wszystkich Miesz-KKkańców i organizacje pozarządoweKK
do składania propozycji kandydatów do
wyróżnienia Milanowskim Liściem Dębu
w kolejnej X edycji. Propozycje wraz z uza-
sadnieniem można składać do końca kwiet-
nia w Sekretariacie Urzędu Miasta Mila-
nówka przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku.

 Wyróżnienie Milanowski Liść Dębu jest
przyznawane corocznie przez Burmistrza
Milanówka osobie fizycznej, osobie praw-
nej, instytucji lub organizacji w celu uhono-
rowania za szczególne zasługi dla Miasta.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Milanowski 
Liść Dębu

Komunikacja autobusowa
Milanówek

K
omunikacja autobusowa w Milanówku funkcjonuje już od 3 lat.

KKZ roku na rok przybywa chętnych. Miesięcznie z miejskiej komunika-KKcji korzysta ponad dwa tysiące osób.KK
Mikrobusy kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku następują-

cymi ulicami:
Kwiatowa – Kościuszki – Podleśna – Leśny Ślad – Podgórna – Wojska

Polskiego – Słowackiego – Starodęby – Mickiewicza – Kościuszki – Pia-
sta – Dworcowa – Krakowska – Kościuszki – Kościelna – Smoleńskiego
– Dębowa – Piłsudskiego – Warszawska – Brzozowa – Dębowa – Grabowa
– (1 kurs dziennie Fiderkiewicza – Grudowska – Graniczna – Zakąska
– Grudowska – Królewska, Staszica – Dębowa – 3 Maja) – Piłsudskiego –
Okólna – Grabowa – Dębowa – 3 Maja – Szpital Zachodni.

Cena biletów w granicach Miasta Milanówka – 2 zł, poza granicami – 3 zł,
bez względu na długość przejeżdżanego odcinka.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji proszę
kierować do Referatu Technicznej Obsługo Miasta Urzędu Miasta Milanów-
ka tel. 22 758 30 61 wew. 223, 225.

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się również na stronie miasta:
www.milanowek.pl w zakładce Komunikacja, na przystankach autobusowych
oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Warszawskiej.

Żukowska 6:15 6:40 7:05 7:24 10:48 12:30 15:00

Kościuszki 6:16 6:41 7:06 7:25 10:49 12:31 15:01

Gospodarska 6:17 6:42 7:07 7:26 10:50 12:32 15:02

Żytnia 6:19 6:43 7:08 7:27 10:51 12:34 15:03

Leśny Ślad 6:21 6:45 7:09 7:28 10:53 12:36 15:05

Parkowa 6:22 6:46 7:10 7:30 10:54 12:38 15:06

Cmentarz 6:23 6:47 7:12 7:32 10:56 12:40 15:08

Lasek Pondra 6:24 6:49 7:13 7:33 10:57 12:41 15:09

Chopina 6:25 6:50 7:14 7:34 10:58 12:42 15:10

Ludna 6:26 6:51 7:15 7:36 11:00 12:44 15:12

Żukowska 6:15 6:40 7:05 7:24 10:48 12:30 15:00

Kościuszki 6:16 6:41 7:06 7:25 10:49 12:31 15:01

Gospodarska 6:17 6:42 7:07 7:26 10:50 12:32 15:02

Żytnia 6:19 6:43 7:08 7:27 10:51 12:34 15:03

Leśny Ślad 6:21 6:45 7:09 7:28 10:53 12:36 15:05

Parkowa 6:22 6:46 7:10 7:30 10:54 12:38 15:06

Cmentarz 6:23 6:47 7:12 7:32 10:56 12:40 15:08

Lasek Pondra 6:24 6:49 7:13 7:33 10:57 12:41 15:09

Chopina 6:25 6:50 7:14 7:34 10:58 12:42 15:10

Ludna 6:26 6:51 7:15 7:36 11:00 12:44 15:12

Starodęby 6:28 6:52 7:16 7:37 11:01 12:46 15:13

Urząd Miasta 6:29 6:53 7:17 7:38 11:02 12:47 15:14

PKP 6:30 6:54 7:18 7:40 11:03 12:49 15:15

Warszawska 7:41 11:05 15:52 15:17

Jedwabnik 7:44 11:06 12:54 15:18

Biedronka 7:45 11:08 12:55 15:19

Polna 7:46 - - -

Szpital 8:10 11:23 13:10 15:33

Szpital 10:00 11:40 14:20 15:35

Polna - 11:59 - -

Biedronka 10:15 12:00 14:35 15:54

Jedwabnik 10:16 12:02 14:36 15:55

Warszawska 10:18 12:03 14:37 15:56

PKP 10:23 12:05 14:39 15:58

Urząd Miasta 10:24 12:06 14:40 15:59

Starodęby 10:25 12:07 14:41 16:00

Ludna 10:26 12:09 14:42 16:01

Chopina 10:28 12:10 14:43 16:02

Lasek Pondra 10:29 12:11 14:44 16:04

Cmentarz 10:30 12:12 14:45 16:06

Parkowa 10:32 12:14 14:47 16:07

Leśny Ślad 10:33 12:16 14:48 16:08

Żytnia 10:35 12:17 14:50 16:09

Gospodarska 10:36 12:18 14:51 16:10

Kościuszki 10:37 12:19 14:52 16:11

Żukowska 10:38 12:20 14:53 16:12

Posypujmy chodniki!
Szanowni Mieszkańcy!

Z uwagi na charakter Milanówka jako
Miasta Ogrodu, położonego w dużej części
w strefie ochrony konserwatorskiej, zwra-
cam się z gorącym apelem do mieszkańców
aby posypywali piaskiem chodniki, za które
bezpośrednio odpowiadają. Mieszankę soli
i piasku w stosunku 1:3 można stosować
w razie konieczności w miejscach użytecz-
ności publicznej.

Emilia Misiak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Rozkład jazdy na linii Milanówek - Grodzisk Maz.

Rozkład jazdy na linii Grodzisk Maz. - Milanówek
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26 lutego (niedziela)
godz. 12.00
Zapraszamy mieszkańców na konsulta-
cje wspólnie stworzonej strategii Domu
Kultury.
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

26 lutego (niedziela)
godz. 9.00
Klubowy Turniej rocznika 2002 r. o pu-
char Przewodniczącej Rady Miasta Mi-
lanówka.
Miejsce: Hala Miejska nr 2 przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69

4 marca (niedziela)
godz. 12.15
Poranek Teatralny pt. „Stoliczku nakryj
się”.
Bilet wstępu 5 zł.
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

8-11 marca (czwartek-niedziela)
Miasto Kobiet – w programie wystawy, po-
kazy, prezentacje, wykłady,  warsztaty, kier-
masz, koncert. Więcej www.ckipmilanowek.
pl. Wstęp wolny.
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

11 marca (niedziela)
godz. 9.00
Uroczyste zakończenie IX edycji Piłkar-
skiej Ligii Oldbojów.
Miejsce: Hala Miejska nr 2 przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69

24 marca (sobota)
godz. 9.00
Mistrzostwa Milanówka Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjalnych w Tenisie Sto-
łowym.
godz. 14.00
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Te-
nisie Stołowym Seniorów.
Miejsce: Hala Miejska nr 2 przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69

25 marca (niedziela)
godz. 15.00-19.00
Projekt „Milanówek bez uprzedzeń”.
„Żywa biblioteka w Milanówku”. Organiza-

j p

tor 4 Youth.
Miejsce: Kawiarnia „Mała Kawka”,
ul. Przeskok 9

31 marca (sobota)
godz. 19.00
Koncert  Renaty Przemyk z projektem
PRZEMYK AKUSTIK TRIO.
Bilety w cenie: 40 zł i 30 zł.
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

Kalendarz wydarzeń

Z
przyjemnością informuję, że dobra
passa dla kolekcji Szczepkowskiego
trwa. Po niedawnym uzyskaniu środ-

ków z Kancelarii Sejmu na konserwację dla
7 płaskorzeźb, kolejne 3 płaskorzeźby Jana
Szczepkowskiego zostaną poddane kon-
serwacji. Udało się sfinalizować wielomie-
sięczne rozmowy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie i 27 grudnia przed-
stawiciele BGK, Gminy Milanówek i Mila-
nowskiego Centrum Kultury złożyli podpisy 
pod trójstronnym porozumieniem, a konto
MCK zasiliła kwota 41 100 zł przeznaczona
na wykonanie prac konserwatorskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego podej-
muje szereg inicjatyw, mających na wzglę-
dzie budowanie wizerunku Banku, jako
instytucji nowoczesnej, lecz z tradycjami,
sięgającymi lat międzywojennych XX wieku.
Budynek BKG w Warszawie (Al. Jerozolim-
skie 7) wpisany jest do rejestru zabytków m.
st. Warszawy, a na frontonie ryzalitu tego
budynku w 1931 r. zamontowane zostały trzy 
płaskorzeźby dłuta Jana Szczepkowskiego

wykonane w kamieniu (andezyt) wg projek-
tów gipsowych w skali 2:1. Płaskorzeźby za-
tytułowane są: Miary, Ptaszki i Woda.

Oryginalne projekty są częścią zabyt-
kowej kolekcji Jana Szczepkowskiego, sta-
nowiącej obecnie własność Gminy Mila-
nówek i wymagają niezbędnych zabiegów 
konserwatorskich, zabezpieczających przed 
ich zniszczeniem. Bank Gospodarstwa 
Krajowego podjął działania, wpisujące się 
w ochronę narodowego dziedzictwa kul-
turowego, jakim jest spuścizna artystyczna 
Jana Szczepkowskiego i przekazał środki 
na sfinansowanie prac konserwatorskich 
w zakresie wskazanym w Zakresie Prac 
Konserwatorskich, przygotowanym przez dr 
Janusza Smazę - konserwatora dzieł sztuki, 
rzeczoznawcę ZPAP i Ministra Kultury.

Płaskorzeźby po konserwacji wrócą do 
Milanówka, prawdopodobnie do sali konfe-
rencyjnej budynku „C” Urzędu Miasta przy 
ul. Spacerowej 4.

Anna Osiadacz
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

Są pieniądze na kolejny etap
prac konserwatorskich
przy rzeźbach Szczepkowskiego!

Mieszkanko Milanówka przyjdź, 
upewnij się, że jesteś zdrowa !

Rak piersi to najczęściej występujący no-
wotwór złośliwy u kobiet. Statystyki podają, 
że co roku rejestruje się około 12 000 za-
chorowań i prawie 5 000 zgonów z przyczyn 
raka piersi.

Zapraszam Panie w wieku 50-69 lat, po-
siadające aktualne ubezpieczenie zdrowot-
ne, na bezpłatne badanie mammograficzne 
do Mammobusu, który będzie ustawiony 
w godzinach 900 - 1700 w dniu 23 lutego 
2012 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2, 
ul. Literacka 20.

Panie nie mieszczące się w tym prze-
dziale wiekowym mogą wykonać badanie
odpłatnie w cenie 70 zł. 

W celu ustalenia dogodnego terminu ba-
dania wszystkie zainteresowane Mieszkanki
proszę o zarejestrowanie się w godzinach od
800 do 2000 pod niżej wymienionymi telefona-
mi, podając swój numer PESEL.
85 676-03 -32 lub 85 676-13-22

Serdeczne zapraszam, 
z poważaniem

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

M
ieszkańców zainteresowanych te-
matem kolektorów słonecznych za-
praszamy na spotkanie 15 marca

br. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej bu-
dynku „C” Urzędu Miasta Milanówka, przy 
ul. Spacerowej 4.  Po spotkaniu istnieje moż-
liwość skorzystania z bezpłatnych konsulta-
cji. Dodatkowe informacje ukażą się stronie
www.milanowek.pl.

Maria Chilińska

Zaproszenie na bezpłatne
badania mammograficzne

Kolektory słoneczne
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Mikołajkowy Turniej Scrabble pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta Milanówka
Jerzego Wysockiego zorganizowany przez
Milanowski Klub Scrabble MATRIKS
(w osobach Rafała Matczaka i Marioli Osaj-
dy-Matczak), przy wsparciu Milanowskiego
Centrum Kultury odbył się 10 grudnia 2011
roku.

Zawodnicy rywalizowali w dwóch kate-
goriach wiekowych: junior (do 13 lat) i open.
Wśród młodych scrabblistów najlepszy oka-
zał się Juliusz Czupryniak, który wygrywając
wszystkie trzy partie zapewnił sobie pierwsze
miejsce. Na drugim stopniu podium znalazł
się junior Milanowskiego Klubu Scrabble
MATRIKS Konrad Pajączek, który w decy-
dującej o zwycięstwie partii uległ Juliuszo-
wi. Trzecie miejsce zajęła klubowiczka MA-
TRIKSA Martyna Zawalska. Najmłodszy 
gracz, siedmioletni Franek Zawalski, zajął
czwarte miejsce. Na wszystkich uczestników,
niezależnie od zajętego miejsca, czekały na-

grody i upominki przygotowane przez orga-
nizatorów.

W kategorii open wzięło udział czterna-
stu zawodników, którzy rozgrywali 6 rund.
Zwyciężył reprezentant MATRIKSA Piotr
Pietuchowski, który wygrał pięć partii. Dru-
gie miejsce zajął Maciej Czupryniak (4 wy-
grane), a trzecie Dominik Urbacki (rów-
nież cztery wygrane; walkę o drugą pozycję
przegrał zaledwie 18 punktami). Pierwsza
trójka otrzymała puchary oraz nagrody. Na

pozostałych uczestników czekały atrakcyjne
nagrody książkowe.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania Burmistrzowi Miasta Mila-
nówka Jerzemu Wysockiemu oraz wszyst-
kim pracownikom Milanowskiego Centrum
Kultury.

Informacje o klubie dostępne są na stro-
nie internetowej www.scrabble.info.pl/mila-
nowek 

Rafał Matczak

W dniu 24 stycznia 2012 r. w Miejskiej
Hali Sportowej Nr 2 w Milanówku rozegra-
no halowe piłkarskie zawody o Puchar Bur-
mistrza Miasta Milanówka, dla młodzieży 
pozostającej w czasie ferii zimowych w na-
szym mieście. 

Turniej cieszył się sporym zaintereso-
waniem, a w szczególności mecze najmłod-
szych roczników, którym kibicowali rodzice,
dziadkowie oraz rodzeństwo.

Do rozgrywek zgłosiło się 14 drużyn
(92 uczestników) w trzech kategoriach
wiekowych chłopców i jednej dziewcząt.
Poszczególne grupy wiekowe grały ze sobą
mecze systemem „każdy z każdym”.

W najstarszej kategorii chłopców (rocz-
niki 1996/97) zwyciężyła drużyna „Zielarze”
grająca w składzie: Krzysztof Król, Daniel
Wierzbicki, Damian Rakoczy, Filip Garstka,

Dominik Nadulicz, Rafał Chryciuk i Domi-
nik Palarczyk.
Kolejne miejsca zajęli:
2) – Ekipa z niebieskiego jepp’a,
3) – Promyk Czarnobyl,
4) – Legioniści.

W kategorii roczników 1998/99 wygra-
ła drużyna „Młode Wilki” reprezentowa-
na przez: Cezarego Podgórskiego, Patryka
Sobczaka, Łukasza Sołtysika, Kacpra Rafal-
skiego i Filipa Żarnowca.

y

2) – Lakersi,
3) – Diabełki,
4) – Dzikie Koty.

Zwycięzcami najmłodszej kategorii
wiekowej chłopców (2000 i młodsi) została
drużyna o nazwie KS „Pomarańczetańcze”,
którą reprezentowali: Michał Bułaś, Kry-
stian Osiński, Bartłomiej Kurek, Jakub Bor-

kowski, Szymon Bogucki, Filip Frankowski,
Hubert Frankowski i Jan Zajączkowski.
2) – FC Diabły,
3) – FC Huragan.

W kategorii dziewcząt (roczniki 1996 
i młodsze) zwyciężyły „Hardcorowe Smer-
fy” występujące w składzie: Karolina Całus,
Natalia Chryciuk, Katarzyna Sokołowska,
Agnieszka Rajzyngier, Edyta Heinrich,
Magda Komosa i Agata Tembaum.
2) – Szybkie Żółwie,

g g

3) – Bez nazwy.
Turniej przebiegał w przyjaznej sporto-

wej atmosferze, a jak widać pomysłowość
uczestników w nadawaniu swoim zespołom
oryginalnych nazw jest nieograniczona.

Grzegorz Michalak

Wyniki w kategorii junior:

Miejsce Zawodnik Wygrane Małe punkty

1. Juliusz Czupryniak 3.0 924

2. Konrad Pajączek 2.0 612

3. Martyna Zawalska 2.0 375

4. Franciszek Zawalski 1.0 259

5. Natalia Jaworska 1.0 180

6. Katarzyna Chojnowska 0.0 212

Mikołajkowy Turniej Scrabble

Piłkarski  halowy turniej  feryjny w Milanówku

www.milanowek.pl

 Biuletyn Miasta Milanówka infor-
muje o pracach Rady Miasta Milanów-
ka, jej komisjach, pracach Burmistrza 
Milanówka oraz Urzędu Miasta. 
 Znaleźć w nim można także przegląd 
wydarzeń miejskich – teksty promujące  
przedsięwzięcia i inwestycje w mieście 

o charakterze gospodarczym, kultur-
alnym, rozrywkowym, turystycznym 
i sportowym. 

Biuletyn Miasta Milanówka - 
Redakcja 
adres: ul. Kościuszki 45, 
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 224
e-mail: biuletyn@milanowek.pl
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Wydawca: Urząd Miasta Milanówka
Skład i druk: Arkuszowa Drukarnia 
Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Nakład: 6500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do skracania tekstów i zmiany 
tytułów oraz nie odsyła artykułów 
niezamówionych, a także nie ponosi 
odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 
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WAŻNE TELEFONY:

Urząd Miasta Milanówka
tel. 22 758 30 61, fax 22 755 81 20; 

Sekretariat Burmistrza wew. 222;

Punkt Obsługi Interesanta  w. 200, 250;

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej tel. 22 755 81 89;

Pełnomocnik Burmistrza Miasta  ds. profi-
laktyki i uzależnień
tel. 22 724 80 88, 22 724 85 48;

Ośrodek Pomocy Społecznej
22 724 97 92 fax. 22 724 90 83;

Milanowskie Centrum Kultury 
tel. 22 758 32 34, fax: 22 758 39 60;

Miejska Biblioteka Publiczna
tel. 22 755 81 13;

Komisariat Policji
tel. 997, 22 758 32 36, 22 758 31 61;

Straż Miejska tel. 986, 22 724 80 45;

Ochotnicza Straż Pożarna 
tel. 998, 22 758 34 25;

ZDROWIE
Nocna Pomoc Medyczna tel. 22 755 90 06

(NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie 

w godz. 18.00 - 8.00, w weekendy i dni wolne od 

pracy 24 godz. na dobę);

Pogotowie ratunkowe - Centrum Medyczne 
Riemer tel: 999, 22 755 30 30;r
NZOZ „AWEMED” tel. 22 758 31 05, 758 31 

42 - rejestracji dorosłych i specjalistka, tel. 22 

758 35 41 - rejestracja dzieci;

NSZOZ „NEUROLOGIA I EEG”
tel. 22 758 31 05;

NZOZ „BIOVENA Sp. z o.o.”
tel. 22 724 90 90;

NZOZ MILANMED Poradnia Rehabilita-
cyjna tel. 22 724 90 75, 504 005 309;

Apteka przy ul. Krakowskiej 10
tel. 22 758 32 51;

Apteka przy ul. Piłsudskiego 19
tel. 22 758 34 64;

Apteka przy ul. Grudowskiej 3 
tel. 22 758 33 15;

Apteka przy ul. Piasta 30 tel. 22 758 38 93.

NA OKŁADCE 
JEST MIEJSCE

NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Więcej informacji:
www.milanowek.pl 

w zakładce BIULETYN
reklama@milanowek.pl
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