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W 
środę 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Środowiska 
w Warszawie, w obecności Sekretarza Stanu Ministerstwa 
Środowiska – Stanisława Gawłowskiego, podpisana zo-

stała 528. umowa w kraju z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, działanie 1.1, na dofinansowanie projektu „Moderni-
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zacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyj-
nej Gminy Milanówek”.

Umowa zawarta została pomiędzy Gminą Milanówek re-
prezentowaną przez Jerzego Wysockiego Burmistrza Mia-
sta Milanówka i Bożenę Sehn Skarbnika Miasta Mila-
nówka, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

ę

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Ka-
tarzynę Młodawską Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW i Ro-
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berta Ambroziewicza Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW. 
y ę ą ęp ę ą

P
rawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Grodzisku 
Maz.- II Wydział Karny z dnia 8 września 2011 roku  oskarżo-
ny o  uszkodzenie  w dniu 25 grudnia 2010 roku  o godz. 2.57 

w przejściu podziemnym dworca PKP w Milanówku przy ul. War-
szawskiej  kamery monitoringu miejskiego i spowodowanie straty 
w wysokości 537,51 zł na szkodę Straży Miejskiej w Milanówku, tj. 
o czyn z art. 288 § 1 kodeksu karnego 

Michał  Piotr  STRZEMIECZNY   ur. 5 sierpnia 1990 r. w Ży-
y g

rardowie skazany  został  na  karę:
• 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym  zawieszeniem jej 

wykonania na okres próby 3 lat  z jednoczesnym oddaniem go na  
ten czas pod dozór kuratora,

• wymierzenia kary  grzywny 100 stawek dziennych ustalając wyso-
kość jednej stawki na  10 zł.

Jednocześnie zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Pań-
stwa kwotę 370 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i zobowiązano go
do naprawienia szkody w całości poprzez zapłacenie na rzecz Straży 
Miejskiej w Milanówku kwoty 537,51 zł w terminie do  3  miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ponadto Sąd orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości po-
przez jego opublikowanie na pierwszej stronie Biuletynu  Miasta Mi-
lanówka.

Andrzej Wacławek
Komendant Straży Miejskiej

Egzemplarz bezpłatnyEgzemplarz bezpłatny
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Rekordowa umowa 
dla Milanówka

Wyrok Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz.
c.d. na str. 4

Serdeczne życzenia wielu radosnych chwil
z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2012
składają Mieszkańcom Milanówka
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Pracownicy Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych Gminynnnnnn

Spotykamy się tradycyjnie 
na Skwerze F. A. Ossendowskiego 

u zbiegu ul. Krakowskiej i Kościuszki
w sobotę, 31 grudnia o godz. 23.00.

W godz. 23.00 – 2.00 
(z przerwą na powitanie Nowego Roku) 

zagra dla nas Zespół „Pięciokąt”.
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Zapraszamy na wspólne, uroczyste 

powitanie Nowego Roku 2012

 Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki
Przewodnicząca Rady Miasta Maria Sobczak
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Pierwsza cześć polsko-wło-
skiego projektu „Let’s get
involved!”, realizowanego

przez Milanowskie Centrum Kul-
tury wraz z nieformalną grupą
młodzieży z Milanówka 4YOUth
oraz włoskimi partnerami z mia-
steczka Pianoro pod Bolonią
i stowarzyszenia młodzieżowego
YouNet z Bolonii, już za nami.
Oprócz świetnej zabawy, wymia-
ny doświadczeń i ducha młodości,
który widoczny był w całym mie-
ście, projekt przyniósł wymierne
efekty i plany współpracy z MCK,
szkołami i samorządem, poparte
przez milanowskich radnych.

Koordynatorem projektu jest Kasia Kli-
mowicz, która w ramach programu ERA-
SMUS odbywała praktykę studencką we
Włoszech, pracując dla YouNetu. Po powro-
cie udało jej się przekonać grupę znajomych
z Milanówka, aby wykorzystać dotychczaso-
we doświadczenia i wziąć w swoje ręce spra-
wy milanowskiej młodzieży. Dzięki wsparciu
ze strony MCK udało się nam uzyskać dofi-
nansowanie z programu „Młodzież w działa-
niu” i we wrześniu rozpoczęliśmy realizację
projektu. Jeszcze przed przyjazdem włoskich
partnerów, grupa 4YOUth przeprowadziła
badania ankietowe młodzieży w milanow-
skich szkołach. Jego wyniki potwierdziły, że
tego rodzaju projekt jest bardzo potrzebny 
– młodzi ludzie w Milanówku, chociaż doce-
niają jego zalety, nie mają w nim zbyt wiele
do powiedzenia. Po rozwiązaniu Młodzieżo-
wej Rady Miasta Milanówka właściwie nie
istnieje platforma komunikacji pomiędzy 

władzami miasta a młodzieżą. Brakuje też
przyjaznego miejsca, w którym młodzi mi-
lanowianie mogliby się spotykać, rozwijać
swoje pasje i zainteresowania. Młodzież
odwiedzająca MCK stanowi nieliczną grupę
– oferta Centrum rzadko odpowiada ich po-
trzebom, nie mieli na nią wpływu i niewiele
się nią interesowali. Teraz – kiedy młodzi
dostali zaproszenie do współtworzenia ofer-
ty MCK – pojawiła się szansa na ich aktywny 
udział w życiu Milanówka.

Włosi w Milanówku, czyli polsko-
włoska eksplozja dobrej energii

Przez jedenaście kolejnych dni, od 17 do
27 września, od rana do wieczora uczestni-
czyliśmy w zajęciach, podczas których uczy-
liśmy się, jak działać i dyskutowaliśmy, co
zrobić, aby poprawić sytuację swoją i swo-
ich rówieśników. W poszukiwaniu nowych
rozwiązań udaliśmy się na wizyty studyjne
do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatel-
skich w Podkowie Leśnej, Centrum Kultu-
ry w Grodzisku Mazowieckim oraz do za-
przyjaźnionych organizacji pozarządowych.
Nasze umiejętności sprawdziliśmy również
w praktyce – organizując w centrum Mila-
nówka akcję promocyjną projektu i zachęca-
jąc napotkane osoby do udziału w pikniku,
podczas którego m.in. wyświetlaliśmy na-
sze reportaże o mieszkańcach Milanówka.

Prezentowane filmiki zostały nakręcone za
pomocą telefonów komórkowych w trakcie
warsztatów z alternatywną ekipą telewizyjną
„Miasto w Komie”. Zaproszeni eksperci do-
radzali nam też jak pozyskiwać fundusze na
realizację naszych pomysłów i pomogli przy-
gotować do najważniejszego wydarzenia
polskiej części projektu – debaty milanow-
skiej młodzieży z udziałem przedstawicieli
szkół i władz lokalnych w Milanówku.

Owoce debaty, czyli mamy wsparcie dla
naszych działań!

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
przedstawiliśmy gościom nasze problemy 
i dotychczasowe dokonania. Duże wrażenie
zrobiła też prezentacja naszych włoskich part-
nerów o modelu współpracy lokalnej społecz-
ności z ich młodzieżowym centrum kultury 
– Pianoro Factory. Podczas żywiołowej dys-
kusji, jaka się wywiązała, radni obiecali nam
swoją pomoc. Rozwiązaniem ma być m.in.
wprowadzenie tzw. metody partycypacyjnej
w ustalaniu budżetu na wydatki związane
z kulturą w Milanówku. Obecni na sali radni,
w tym członkowie komisji kultury, obiecali, że
w przyszłym roku na projekty młodzieżowe
radni zarezerwują 50 tys. zł. Na zakończenie
wszyscy podpisali się pod listą naszych po-
stulatów: reaktywowanie dialogu pomiędzy 
młodzieżą a władzami Milanówka, powoła-
nie pełnomocnika ds. młodzieży, znalezienie
i utrzymanie miejsca spotkań młodych ludzi
oraz podjęcie współpracy ze szkołami, organi-
zacjami pozarządowymi i okolicznymi centra-
mi kultury. Trzymamy za słowo i będziemy się
starać, by wszystko się udało. Przygotowujemy 
się także do wiosennej wizyty naszej grupy 
w Pianoro, gdzie w ramach drugiej części pro-
jektu będziemy wspólnie szukać inspiracji do
dalszego działania.

Maciej Klimowicz, grupa 4YOUth
Projekt realizowany przy wsparciu finan-

sowym Komisji Europejskiej.

KULTURA

Młodzi w Milanówku 
– aktywnie i efektywnie
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19
listopada milanowianie mieli
przyjemność uczestniczyć w wer-
nisażu, który zainaugurował cykl

„Made in Milanówek”. Cykl, prezentujący 
twórców pochodzących z Milanówka lub
z Milanówkiem związanych. Zachwyciły 
nas prace Beaty Nehring powstałe w latach
1970-2009. Uroczystość uświetniła aktorka
Joanna Szczepkowska, czytając fragmenty 
z pamiętnika malarki oraz trio smyczkowe
Archetto.

Beata Nehring urodziła się w 1932 r.
w Warszawie. Jej ojcem był Henryk Witaczek,
który wraz z siostrą Stanisławą, zapisał się zło-
tymi zgłoskami w historii Milanówka, zakłada-
jąc pierwszą w Polsce fabrykę jedwabiu.

Beata Nehring ukończyła Warszawską
ASP oraz PWSSP we Wrocławiu, specjali-
zując się w architekturze wnętrz. Pierwsze
jej wystawy to właśnie projekty mebli oraz
dekoracje wnętrz. W latach 70-tych zajęła
się rysunkiem tuszem oraz akwarelą. W pra-

cach tych widać oko architekta, jej świat
fantazji jest konstrukcją wyważoną, choć
nie pozbawioną świadomych rozwichrzeń.
W latach 80-tych u artystki pojawiło się
również zainteresowanie innymi technikami
graficznymi: monotypią i akwafortą. Każdą
z odbitek traktowała wyjątkowo - świadczy 
o tym ręcznie nadawana numeracja, stoso-
wana w grafice warsztatowej od końca XIX
w. Jej styl był bardzo charakterystyczny -
mistrzowsko kładzione barwy z efektami
fakturalnymi, wytłaczane w papierze suche
odciski płyt czy wycinki kolorowych papie-
rów, naklejane na powierzchnię odbitki,
wspaniałe walory kompozycyjne, wreszcie,
radość tworzenia, emanująca z każdej barw-
nej plamy. Ten świat tworzy iluzję nieogra-
niczoności w ograniczonej przestrzeni, jest
pół-abstrakcyjny, pół-figuratywny, przypo-
minający ludzi, zwierzęta, kwiaty; syci nasze
oczy, intryguje. Można z przyjemnością tro-
pić w nim historyczne inspiracje, rozkoszo-

wać się wyrafinowanie zdyscyplinowanymi
kolorami, zachwycając żywą kolorystyką,
nadzwyczajną dekoracyjnością, wielkim da-
rem radości istnienia. Te 30 zaprezentowa-
nych na wystawie w Milanówku obrazów, to
tylko ułamek twórczości artystki i miejmy 
nadzieję, że będzie początkiem większego
zainteresowania jej wspaniałymi pracami.

Barbara Matuszewska-Berg
(Przedruk fragmentu artykułu

 z Gazetki MU3W)

Odkilku miesięcy po-
dajemy do Państwa
wiadomości nowe

szczegóły dotyczące rozmów pro-
wadzonych z Kancelarią Sejmu
RP, związanych z rzeźbami Jana
Szczepkowskiego – ich konserwa-
cją i ekspozycją w budynku Sej-
mu. Z radością informujemy, że
w piątek 2 grudnia w Milanówku
została podpisana umowa finali-
zująca wielomiesięczne starania
Milanówka o wsparcie dla tej czę-
ści zabytkowej kolekcji milanow-
skiego rzeźbiarza.  

Przypominamy Państwu, iż w zabytkowej
kolekcji, przekazanej Gminie Milanówek 
przez spadkobierców Jana Szczepkowskiego,
znajdują się oryginalne projekty płaskorzeźb,
które zdobią Gmach Sejmu, a także niektóre
z tych, które wg pierwotnego zamysłu pro-
jektanta Sejmu – warszawskiego architekta
Bohdana Pniewskiego, miały się na nim zna-
leźć. Zabytkowe gipsowe obiekty wymaga-
ją konserwacji, która jest kosztowna i przy 
obecnej trudnej sytuacji finansowej Gmi-
ny, niemożliwa do przeprowadzenia. Tym
większa satysfakcja z podpisanej w piątek 2
grudnia umowy, w której Kancelaria Sejmu –
reprezentowana przez Lecha Czaplę – Szefa

Kancelarii Sejmu – zobowiązuje się do kon-
serwacji i ekspozycji 9 płaskorzeźb.

W umowie czytamy m.in. że Kancelaria 
Sejmu bierze w użyczenie „kolekcję dzie-
więciu projektów gipsowych, zwanych dalej 
Rzeczą, autorstwa Jana Szczepkowskiego, 
na podstawie których zostały wykonane pła-
skorzeźby na zachodniej elewacji sali obrad 
Sejmu. Są to gipsowe projekty następują-
cych płaskorzeźb: Sztuka (Sztuki piękne), 
Wyzwolenie, Orka, Myśl Twórcza (Prawi-
ca i Lewica), Przemysł (Rzemiosło), Sport 
(Przysposobienie obronne), Żniwa, Jabłon-
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ka, Jabłkobranie.”
Wg umowy Kancelaria Sejmu „zobo-

wiązuje się do przeprowadzenia renowacji 
Rzeczy zgodnie z zasadami sztuki konser-
watorskiej, według wskazań konserwatora 
rzeźby”, a także ich  „stałej ekspozycji”.

Kancelaria Sejmu zaproponowała 3 miej-
sca na ekspozycję płaskorzeźb:
1. przejście z budynku głównego do budyn-

ku Komisji Sejmowych.
2. westybul w nowym Domu Poselskim.
3. Stary Dom Poselski (czasowo).

Rzeźby pozostaną w Sejmie w użyczeniu 
przez okres 12 lat i będą doskonałą promo-
cją naszego Miasta oraz – miejmy nadzieję 
– przywrócą pamięci zwiedzających osobę 
Jana Szczepkowskiego.

Anna Osiadacz
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

Na stronach:
Rekordowa umowa 
dla Milanówka 1
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„Rodowód z jedwabiu”
Świat emocji, refleksji, wyobraźni i tajemnic
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Jan Szczepkowski w Sejmie 
– umowa podpisana!
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W uroczystym spotkaniu ponadto uczestni-
czyli: Tomasz Półgrabski Podsekretarz Stanu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Aleksandra 
Malarz Dyrektor Departamentu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 
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Ministerstwie Środowiska, Joanna Książek-
p yj g

Wieder Zastępca Dyrektora Departamentu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko w Ministerstwie Środowiska, 
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Krystian Szczepański Dyrektor Wydziału 
Funduszy Pomocowych WFOŚiGW, Jaro-
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sław Sarul Kierownik Sekcji ds. przygoto-
wania i wdrażania projektów pomocowych 
WFOŚiGW, Anna Mzyk Dyrektor Wydziału 
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Organizacyjnego WFOŚiGW, a ze strony sa-
y y y

morządu milanowskiego: Ryszard Malinow-
ski Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 
oraz Maria Sobczak Przewodnicząca Rady 
Miasta Milanówka.

Priorytetowym celem budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej jest ochrona środowiska 
naturalnego miasta-ogrodu jakim jest Mila-
nówek oraz poprawa warunków bytowych 
mieszkańców. Projekt obejmuje budowę 
31,82 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 
cztery przepompownie ścieków oraz moder-
nizację ujęć wody i budowę stacji uzdatnia-
nia wody przy ul. Na Skraju. Oznacza to dla 
ponad 4600 kolejnych mieszkańców możli-
wość skorzystania z miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej.

Projekt jest wart 46 mln zł i może 
być dofinansowany ze środków Fundu-
szu Spójności Unii Europejskiej do kwoty 
24 mln zł.

Efekty podpisania umowy są już widocz-
ne. Po jej podpisaniu mogliśmy, zgodnie 
z art. 170 ustawy o finansach publicznych, 
odliczyć środki z kredytów przeznaczonych 
na budowę kanalizacji. Dług w budżecie 
miasta z 68% spadł do 56 % ogółu docho-
dów. Jest to dobra prognoza, sprowadzająca 
się do stwierdzenia, że przyszły rok nie bę-
dzie tak trudny jak ten.

Konferencja prasowa
W poniedziałek 14 listopada w Urzędzie 

Miasta Milanówka odbyła się konferencja 
prasowa, którą swoją obecnością wzbogacili 
członkowie kierownictwa Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie na czele z Toma-
szem Skrzypczyńskim Prezesem Zarządu, 
Andrzejem Noconiem Zastępcą Prezesa 
Zarządu, Krystianem Szczepańskim Dyrek-
torem Wydziału Funduszy Pomocowych, 
Jarosławem Sarulem Kierownikiem Sekcji 
Identyfikacji i Przygotowania Projektów 
oraz Anną Mzyk Dyrektorem Wydziału Or-
ganizacyjnego.

Na konferencji odbyła się prezentacja 
Projektu, podczas której przekazane zostały 
szczegółowe informacje dotyczące jego re-
alizacji.

Dyrektor Krystian Szczepański z WFO-
ŚiGW podczas konferencji powiedział: 
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„Milanówek jest ewenementem. Mimo, iż 
podpisujemy umowy na wiele projektów, 
to pierwszy raz widzę by tak dobry projekt 
przygotował pracownik urzędu. Zwykle 
urzędy korzystają ze wsparcia zewnętrznych 
specjalistów. Pierwszy raz również spotykam 
się z sytuacją, by Burmistrz tak świetnie znał 
projekt i zasady jego finansowania. To do-
brze wróży realizacji projektu”.

Pani Burmistrz Podkowy Leśnej Mał-
gorzata Stępień-Przygoda pogratulowała 
sukcesu. Takim miastom jak Milanówek czy 
Podkowa Leśna bardzo trudno jest pozyski-
wać fundusze unijne.

Ksiądz Stanisław Jurczuk – Dyrektor 
Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN 
AW, wspominał jak w 2000 roku, wspólnie 
z miastem realizował kanalizację w ulicy Pia-
sta. W czasie wypowiedzi podkreślił, że „nie 
rozumie, dlaczego niektórzy nie potrafią się 
cieszyć z tego, że spadł procent zadłużenia 
miasta. Cieszę się, że będziemy mieli czyste 
miasto.” Przewodnicząca Rady Miasta Ma-
ria Sobczak powiedziała, że zarówno ona jak 
i radni wspierać będą realizację Projektu.

Na zakończenie burmistrz Wysocki po-
dziękował wszystkim, którzy są współautorami 
sukcesu, wymieniając między innymi: swojego 
zastępcę - burmistrza Ryszarda Malinowskie-
go, Kierownika Jednostki Realizacji Projektu 
Zbigniewa Skłodowskiego oraz Tego, którego 
już wśród nas nie ma, a z którym ten projekt 
zaczynał – Bogdana Koryckiego.

Redakcja

c.d. ze str. 1

31 grudnia (sobota)
godz. 23.00 – 2.00 sylwestrowy koncert Ze-
społu Pięciokąt (w przerwie o godz. 24.00
wspólne powitanie Nowego Roku).
Miejsce: Skwer F. A. Ossendowskiego 
u zbiegu ul. Kościuszki i ul.Krakowskiej.

8 stycznia (niedziela)
godz. 17.00
Koncert kolęd w wykonaniu solistów ope-
rowych. Wystąpi Justyna Reczeniedi i Kry-
stian Adam Krzeszowiak, Con Passione
oraz chór Ars Chori
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3, 
Milanówek, wstęp wolny

14 stycznia (sobota)
godz. 18.00
Monodram „Colas Breugnon” Romaina
Rollanda. W roli tytułowej Stanisław Gór-
ka. Bilety w cenie 30 zł i 20 zł. Rezerwacje
pod numerem tel. 22 758 32 34.
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

15 stycznia (niedziela)
godz. 9.00
Rozpoczęcie IX edycji rozgrywek Piłkar-
skiej Halowej Ligi Oldbojów. Kolejne tur-
nieje: 5 lutego i 19 lutego.
Miejsce: Miejska Hala Sportowa nr 2 przy 
ZSG nr 1, ul. Królewska 69.

19 stycznia (czwartek)
godz. 10.00
Feryjny Turniej w Piłce Nożnej Halowej
szkół podstawowych i gimnazjalnych
Miejsce: ZSG nr 1, ul. Królewska 69

5 lutego (niedziela)
godz. 12.15
Bal Karnawałowy dla dzieci.
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

18 lutego (sobota)
godz. 16.00
XVI Otwarte Mistrzostwa w Brydżu Spor-
towym Parami
Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3, 
Milanówek

Kalendarz 
wydarzeń
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9 listopada
W obecności Sekretarza Stanu Minister-

stwa Środowiska – Stanisława Gawłowskie-
go podpisana została 528. umowa w kraju
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko działanie 1.1, na dofinanso-

g p yj g

wanie projektu „Modernizacja i rozbudowa
systemu infrastruktury wodociągowo-kana-
lizacyjnej Gminy Milanówek”. Umowa za-
warta została pomiędzy Gminą Milanówek 
reprezentowaną przez Jerzego Wysockiego
Burmistrza Miasta Milanówka i Bożenę
Sehn Skarbnika Miasta Milanówka, a Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

j

i Gospodarki Wodnej w Warszawie repre-
zentowanym przez Katarzynę Młodawską
Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW i

y p y ę ą

Roberta Ambroziewicza Zastępcę Prezesa
Zarządu WFOŚiGW. Więcej na str. 1.

ęp ę

10 listopada
Burmistrz Jerzy Wysocki wraz ze Skarb-

nikiem Miasta Bożeną Sehn przedstawili
sytuację finansową w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie. 

Z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości odprawiona została Msza święta
z udziałem władz miasta Milanówka, po-
wiatu, mieszkańców i gości na zakończenie
której koncert wykonał chór kameralny 
„Fidelis”. Po Mszy zostały złożenie kwia-
tów pod Pomnikiem „Bohaterów” na placu
im. Stefana Starzyńskiego.

13 listopada
XIV konkurs pieśni i poezji religijno-

patriotycznej dla dzieci i młodzieży zorga-
nizowany przez Akcję Katolicką. 

14 listopada
W Urzędzie Miasta Milanówka zwoła-

na została konferencja prasowa. Tematem
przewodnim było przekazanie szczegó-
łowych informacji dotyczących projektu
„Modernizacja i rozbudowa systemu in-
frastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
Gminy Milanówek”, na realizację którego
Miasto otrzymało dofinansowanie z Fun-
duszu Spójności z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.1.

p j g p yj g

Więcej na str. 4.

15, 16, 17 listopada
Cykl jesiennych spotkań z mieszkańca-

mi Milanówka z udziałem radnych, burmi-
strza, przedstawicieli Urzędu Miasta i służb
mundurowych: policji, straży miejskiej.
Więcej na str. 12.

W NASZYM MIEŚCIE

Kalendarium
Spotkania, wydarzenia, rozmowy

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku w kwietniu
2011r. rozpoczął działa-

nia z zakresu aktywnej integracji,
w ramach projektu  Milanowska
Inicjatywa Lokalnej Aktywności
MILA współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ra-
mach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Sześć kobiet i dwóch mężczyzn rozpo-
częło swoją przygodę z projektem MILA,
uczestnicząc w treningu kompetencji i umie-
jętności społecznych. W czerwcu 2011r. od-
były się zajęcia, których celem było podnie-
sie kompetencji informatycznych. Po pracy 
z komputerami przyszedł czas na połączenie
nauki z wypoczynkiem. Uczestnicy projektu
wraz z rodzinami wyjechali na dwa dni do
Pensjonatu u Alexa w Nowych Olszynach,
gdzie wszyscy brali udział w warsztatach
spędzania wolnego czasu z dziećmi. Warsz-
taty wzbudziły spore zainteresowanie i jest
nadzieja, że zainspirowały uczestników do
lepszej i skuteczniejszej komunikacji w kon-
taktach z dziećmi i partnerami. Pokazały 
jak w prosty, a jednocześnie ciekawy sposób
można spędzać wolny czas z dziećmi. Efek-
tem rodzinnej współpracy w ramach zajęć

warsztatowych były między innymi bukiety 
z polnych kwiatów.

Po powrocie działania w projekcie nadal 
skupiły się na relacjach w rodzinie. Odbyły się 
warsztaty wychowawcze, które kontynuowane 
będą do grudnia 2011r. Natomiast  we wrze-
śniu rozpoczął pracę asystent rodziny, które-
go zadaniem jest wspieranie uczestników i ich 
rodzin w radzeniu sobie z problemami wycho-
wawczymi i komunikacji rodzice - dzieci.

Rodziny mają również możliwość sko-
rzystania z konsultacji psychologicznej w za-
kresie edukacyjno-wychowawczym.

Dopełnieniem projektu były również za-
jęcia podnoszące umiejętności poruszania 
się po rynku pracy.

Projekt zakończy się konferencją w grud-
niu 2011r.

Magdalena Żurawska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt Milanowska inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA

Milanowska Inicjatywa Lokalnej
Aktywności MILA
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17 listopada
Komisja Rewizyjna poddała analizie

cztery skargi:
• Regionalna Izba Obrachunkowa prze-

kazała skargę mieszkańca z dnia 17 paź-
dziernika 2011 r. na działanie burmi-
strza Miasta Milanówka w związku
z umową zawartą z Bankiem Spółdziel-
czym w Białej Rawskiej na prowadzenie
obsługi bankowej miasta,

• skarga mieszkańca z dnia 26 sierpnia
2011 r. dotycząca pracy straży miejskiej
w zakresie bezpieczeństwa mieszkań-
ców,

• skarga mieszkańca z dnia 19 sierpnia
2011 r. dotycząca postanowienia Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego
w sprawie postępowania burmistrza
Miasta i Rady Miasta oraz konsekwen-
cji prawnych z tego wynikających,

• skarga mieszkanki z dnia 1 września
2011 r. dotycząca odmowy udostępnie-
nia członkom Komisji Rewizyjnej in-
formacji i dokumentów niezbędnych do
przeanalizowania i zaopiniowania Ra-
dzie Miasta Milanówka prawidłowości
wykonania budżetu za 2010 rok.

18 listopada 
Na posiedzeniu Komisji Kultury wy-

dano opinię w sprawie projektu uchwały 
dotyczącej Programu współpracy Miasta
Milanówka z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2012. Ponadto na
Komisji poddane analizie zostały ostatnie
zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego
Konserwatora dotyczące willi „Waleria”,
propozycje materiału o Milanówku do fil-
mu reklamowego oraz sytuacja organiza-
cyjno-prawna zespołu Turczynek. 

21 listopada
Spotkanie burmistrza z Prezesem Za-

rządu TBS „Zieleń Miejska” w Pruszko-
wie, panem Zbigniewem Piotrzkowskim,
w sprawie omówienia spraw związanych
z realizacją budowy lokali mieszkalnych
IV etapu TBS.

Na posiedzeniu Komisji Praworząd-
ności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska

p g

Burmistrz przedstawił stanowisko w spra-
wie zmiany w organizacji strefy płatnego
parkowania. Komisja ponadto wydała opi-
nie dotyczące projektów uchwał w nastę-
pujących sprawach:
• programu współpracy Miasta Milanów-

ka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3

RADA MIASTA

W listopadzie 2010 r. odbyły się wybo-
ry samorządowe. Niedługo po
nich została Pani Przewodni-
czącą Rady Miasta. Czy pełnie-
nie tej funkcji jest dużym obcią-
żeniem?

Funkcja Przewodniczącej
Rady Miasta jest ogromnym zaszczytem i nie-
sie bagaż odpowiedzialności i obowiązków,
które są misją każdego społecznika. W pracy 
tej, jak w każdej, są wzloty i upadki, spełnienie
i sprawy, które nie zawsze można pomyślnie
zrealizować.
Potrzeby mieszkańców są duże, a czasy cięż-
kie ze względu na kryzys i naszą mało kom-
fortową sytuację finansową. Nie postrzegam
pełnienia swej funkcji w kategoriach obcią-
żenia. Jeśli podjęłam się tego zadania, to na-
wet w trudnych momentach znajduje siłę do
dalszego działania, gdyż przyświeca mi myśl
„dobra i rozwoju naszego miasta i nadzieja
na lepsze jutro. Nie jest łatwo, ale kto mó-
wił, że będzie”.

- Jest Pani przewodniczącą Rady Miasta.
Jakie obowiązki wiążą się z pełnioną przez
Panią funkcją i jaka jest odpowiedzialność 
Przewodniczącej?

Jako Przewodnicząca Rady Miasta je-
stem odpowiedzialna za organizowanie pra-
cy tego organu. Przede wszystkim zwołuję
sesje, zarządzam przerwami w jej obradach,
przewodniczę obradom, nadzoruje obsługę
kancelaryjną posiedzeń Rady, przeprowa-
dzam głosowanie nad projektami uchwał
oraz podpisuję uchwały. Koordynuję praca-
mi Komisji Rady, pełnię dyżury w biurze, na
które przychodzą mieszkańcy ze swoimi pro-
blemami – to duże wyzwanie, gdyż spektrum
problemów często wykracza poza kompeten-
cje i możliwości Rady w ich rozwiązywaniu.

- Jakie główne zadania postawiła Pani
przed sobą startując w obecnej kadencji na
radną?

W poprzednich kadencjach mojej pra-
cy w Radzie Miasta było intensywne tempo
inwestycji, dużo zostało zrobione w moim
okręgu nr 4, jeśli chodzi o infrastrukturę,
która jest priorytetem w potrzebach miesz-
kańców. Chciałabym kontynuować to, co
zostało rozpoczęte, czyli zagospodarowanie
ulic po zbudowanej kanalizacji. Dokończyć
prace w amfiteatrze u zbiegu ulic Krótkiej
i Fiderkiewicza, rozbudować mieszczący się
tam plac zabaw dla dzieci. Stworzyć szeroko
pojęte miejsce rekreacji dla mieszkańców
miasta. Zwiększyć bezpieczeństwo przez lep-

sze oświetlenie ulic i prowadzenie monitorin-
gu, rozwiązać problem parkingów w centrum 
miasta, lepiej dostosować program Milanow-
skiego Centrum Kultury dla potrzeb mło-
dzieży oraz rozwijać stałą pracę dla zaspoko-
jenia indywidualnych potrzeb mieszkańców 
i pomoc w kłopotach dnia codziennego. 
Będę dokładać wszelkich starań by wdrażać 
mój program, ale będzie trudno biorąc pod 
uwagę kondycję finansową miasta.

- Jakie są Pani plany na najbliższą przy-
szłość dla Milanówka?

To trudne pytanie, bo jako Przewodni-
cząca Rady Miasta nie mam nadzwyczajnej 
władzy kreowania przyszłości miasta. Jak 
wcześniej nadmieniłam, moją rolą jest or-
ganizowanie prac Rady Miasta i nie ma tu 
żadnego związku z możliwością narzucania 
radnym głosowania w taki lub inny sposób. 
W tej kwestii jestem jedną z 15. radnych 
i mój głos liczy się tak samo jak każdego 
z moich kolegów i koleżanek.

Oczywiście jako radna mam swoje po-
glądy i marzenia dotyczące przyszłości Mi-
lanówka, jednakże są one uzależnione od 
kwestii finansowych. Realnie chciałabym, 
by miasto jak najszybciej wyszło z impasu 
zadłużenia, bo tylko wtedy otwiera się per-
spektywa działania, można snuć plany i po-
myślnie je realizować.

- Jak Pani spędzi święta?
Myślę, że tak jak większość, w gronie 

rodzinnym z dziećmi, mamą i przyjaciółmi. 
Czas ten jest szczególny i wyjątkowy, czas 
wspomnień, rozmów, kolędowania, smako-
wania i co najważniejsze – radość z obcowa-
nia z bliskimi.

- Co chciałaby Pani powiedzieć na ko-
niec naszym czytelnikom i czego życzy im 
Pani w nowym 2012 roku?

Drodzy Państwo, pragnę podziękować za 
to, że po raz kolejny obdarzyliście mnie swo-
im zaufaniem, wybierając na radną naszego 
miasta. Dziękując, proszę o wsparcie, wyro-
zumiałość i zaangażowane we wspólne dzia-
łanie na rzecz naszej lokalnej społeczności.
A jeśli chodzi o życzenia, to nadchodzący 
Nowy Rok – to jest nie tylko okres radości, 
ale również czas zadumy nad tym, co minęło 
i nad tym co nas czeka. Życzę Wam, Drodzy 

y y ęy

Państwo, dużo optymizmu i wiary w pogod-
ne i lepsze „jutro”.

Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Sitko

Wywiad z Przewodniczącą 
Rady Miasta Marią Sobczak
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, na rok 2012.

• uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu
„Wschód 1” w Milanówku,

• uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu
„Wschód 2” w Milanówku,

• uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Strefy Ochro-
ny Konserwatorskiej w Milanówku w re-
jonie „Starodęby”.

22 listopada
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Po-

mocy Społecznej i Sportu wydano opinie
dotyczące projektów uchwał w sprawie:
• programu współpracy Miasta Milanów-

ka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, na rok 2012,

• określenia warunków i trybu finansowa-
nia rozwoju sportu na terenie Gminy Mi-
lanówek.

Na posiedzeniu Komisji Edukacji wy-
dano opinię dotyczącą projektu uchwały 
w sprawie programu współpracy Miasta
Milanówka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, na rok 2012.

23 listopada
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwe-

stycji wydano opinie dotyczące projektów
uchwał w następujących sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Milanówka na lata 2011-2021,
• zmian budżetu Miasta Milanówka na

2011 rok,
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
• określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości na 2012 rok,
• wysokości stawek podatku od środków

transportowych na 2012 rok,
• określenia wzoru formularzy informacji

i deklaracji podatkowych,
• zwolnienia w podatku od nieruchomości,
• wysokości stawek opłaty targowej, określenia

inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso,
• zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

części działki ew. nr 8/1 obr. 05-06 przy 
ul. Wojska Polskiego,

• zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat
części działki ew. nr 8/8 obr. 05-02 przy ul.
Kościuszki,

• zawarcia umowy dzierżawy pomieszcze-
nia w budynku przy ul. Warszawskiej 18

Informacja  z  XI Sesji Rady 
Miasta Milanówka
z dnia 25 października 2011r.
Radni złożyli następujące interpelacje mię-
dzy sesjami:
Radna Ewa Galińska złożyła cztery inter-
pelacje w sprawie:
• chodnika przy posesji 28 i 30 na ulicy Sło-

wackiego,
• uszkodzonych miejskich kwietników de-

korujących ulice Milanówka,
• budynków i mieszkań komunalnych,
• chodnika przy ulicy Krakowskiej.

Radna Aleksandra Krystek złożyła in-k
terpelację w sprawie folderu „Milanówek 
2007-2010”. 

Na XI Sesji Rady Miasta radni złożyli nastę-
pujące interpelacje:
Wiceprzewodniczący Rady Karol Wójcik
złoży trzy interpelacje w sprawie:
• udzielenia informacji na temat zobowią-

zań finansowych podjętych przez gminę
Milanówek w roku bieżącym i skutkują-
cych na rok 2012,

• udzielenia informacji na temat działań
Burmistrza Milanówka w sprawie nabycia
udziałów w nieruchomości położonej przy 
ul. Prostej 18 w Milanówku,

• udzielenie informacji na temat działań
Burmistrza Milanówka w sprawie wnio-
sku „Słoneczna Energia”.

Radna Katarzyna Słowik złożyła cztery k
interpelacje w sprawie:
• wniosków na realizację zadań publicz-

nych,
• wybudowanie przejścia dla pieszych z sy-

gnalizacją świetlną na wysokości skrzyżo-
wania ulic Nowowiejskiej z Łączną i Sko-
śną,

• podwykonawcy przykanalików w Mila-
nówku,

• naprawienie nawierzchni ulicy Łącznej.

Radna Aleksandra Krystek złożyła dwiek
interpelacje w sprawie:
• zabezpieczenia wykopu przy skrzyżowa-

niu ulic S. Dembowskiej i Królewskiej,
• skrzyżowania ulicy Królewskiej i Staszica.

Na Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
• Uchwała Nr 89/XI/11 Rady Miasta Mi-

lanówka z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata
2011 – 2021, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 8–za, 1–przeciw, 6–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 90/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: zmian budżetu Mia-
sta Milanówka na 2011 rok, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 11–za, 3–przeciw, 
1–wstrzymujący,

• Uchwała Nr 91/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: ustalenia stawek do-
tacji przedmiotowej dla zakładu budżeto-
wego, którą radni przyjęli w głosowaniu 
11–za, 4–przeciw,

• Uchwała Nr 92/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu mieszkalnego (Wojska Polskiego 
24), którą radni przyjęli w głosowaniu 
12–za, 2–przeciw, 1–wstrzymujący,

• Uchwała Nr 93/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda-
ży lokalu mieszkalnego (Zachodniej 18 
bl.II), którą radni przyjęli w głosowaniu 
12–za, 2–przeciw, 1–wstrzymujący,

• Uchwała Nr 94/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: zawarcia umowy uży-
czenia, zabudowanej nieruchomości po-
łożonej w Milanówku przy ul. Kościelnej, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, 
1–wstrzymujący,

• Uchwała Nr 95/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: zawarcia umowy uży-
czenia nieruchomości gruntowej poło-
żonej w Milanówku przy ul. Turczynek, 
którą radni przyjęli, w głosowaniu 14 – za, 
jednogłośnie,

• Uchwała Nr 96/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 
393/XXXIV.10 Rady Miasta Milanówka z 
dnia 5 marca 2010 r. w sprawie: określenia 
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku, któ-
rą radni przyjęli w głosowaniu, 15 – za, 
jednogłośnie,

• Uchwała Nr 97/XI/11 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie: zmiany rozporządze-
nia w sprawie ustanowienia pomników 
przyrody położonych na terenie powiatu 
grodziskiego (lipa), którą radni przyjęli 
w głosowaniu 15 – za, jednogłośnie,
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24 listopada
XII Sesja Rady Miasta Milanówka. Wię-

cej na str. 8.

2 grudnia
Burmistrz uczestniczył w spotkaniu pro-

wadzonym m.in. przez Adama Struzika Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego oraz
Jacka Kozłowskiego Wojewodę Mazowieckie-
go dotyczącym rozpoczynającego się procesu
aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowiec-
kiego oraz tego, czy Mazowsze ma szanse na
unijne wsparcie w kolejnych latach.

Burmistrz podpisał umowę z przedsta-
wicielami Sejmu dotyczącą ekspozycji i re-
nowacji rzeźb Jana Szczepkowskiego. Wię-
cej na str. 3.

5 grudnia
Burmistrz uczestniczył w mikołajkowym

spotkaniu w Milanowskim Centrum Kultury 
dla dzieci z rodzin objętych opieką Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milanówku. Wszyst-
kie dzieci otrzymały słodkie podarunki.

6 grudnia
Odprawa służb mundurowych: policji

i straży miejskiej z burmistrzem i zastępcą
burmistrza, podczas której omówione zo-
stały sprawy bieżące m.in. dotyczące kon-
troli ruchu drogowego.

7 grudnia
Narada techniczna w sprawie spółki wod-

no-kanalizacyjnej i przejęcie przez tę spółkę
pod nazwą Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne obsługi mieszkańców
w zakresie poboru wody i zrzutu ścieków, co
ma nastąpić od 1 kwietnia 2012 r.

8 grudnia
Spotkanie wójtów i burmistrzów ze Sto-

warzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza
„MAZOVIA” w celu określenia planów na
rok przyszły.

Spotkanie Zespołu roboczego ds. ob-
wodnicy.

9 grudnia
Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wy-

borcze Klubu Sportowego „MILAN”. Wię-ę-
cej na str. 20.

12 grudnia
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetuu

i Inwestycji, Praworządności, Bezpieczeńń-
stwa Publicznego, Ładu Przestrzennegoo
i Ochrony Środowiska, Edukacji, Kultuu-

g g

ry, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportuu

w sprawie wydania opinii dotyczącej uchwa-
ły w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 
2012 rok.

13 grudnia
Burmistrz wziął udział w Walnym Ze-

braniu TBS „Zieleń Miejska”, którego na-
sza Gmina jest udziałowcem.

29 grudnia
XIII Sesja Rady Miasta Milanówka. 

31 grudnia
Powitanie Nowego 2012 Roku na Skwe-

rze. F. A. Ossendowskiego. Więcej na str. 1.

Informacja  z  XII Sesji Rady 
Miasta Milanówka
z dnia 24 listopada 2011r.

Na XII  Sesji Rady Miasta radni złożyli
następujące interpelacje:
Radna Ewa Galińska:
• ustalenia listy ulic, które miały być remon-

towane w 2012 roku,
• wyrwy w ziemi przy wjeździe na posesję na

ulicy Staszica przy ulicy Morwowej,
• materiałów budowlanych zużytych do re-

peracji nawierzchni ulic Milanówka,
• ugody sądowej zawartej przez Gminę

Milanówek, a wykonawcą robót budowla-
nych na ulicy Spacerowej 4,

• zadłużenia miasta Milanówka,
• braku informacji na miejskich tablicach

informacyjnych o posiedzeniach Komisji
i Sesji Rady Miasta Milanówka,

• dziur w starej nawierzchni asfaltowej na
ulicy Chopina.

Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz
Starościak:
• rozwiązania problemu komunikacyjnego

w rejonie ulic Szkolnej, Marszałkowskiej
i A. Głowackiego,

• zainstalowania kamer monitorujących re-
jon ulicy Krakowskiej, Turczynek, Roso-
szańskiej i Podwiejskiej.

Na Sesji zostały podjęte następujące uchwały:
• Uchwała Nr 99/XII/11 Rady Miasta

Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata
2011 – 2021, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 12 – za, 3–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 100/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu Miasta Mila-
nówka na 2011 rok, którą radni przyjęli
w głosowaniu 12 – za, 3–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 101/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 15–za, jednogłośnie,

• Uchwała Nr 102/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2012 rok,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za,
jednogłośnie. Treść uchwały drukujemy 
na stronie 10.

• Uchwała Nr 103/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2012 r., którą
radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, jed-
nogłośnie. Treść uchwały drukujemy na
stronie 10.

• Uchwała Nr 104/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzoru formularzy 

• Uchwała Nr 98/XI/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2011 r. w sprawie: wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Warszawie na ka-
dencję w latach 2012-2015, którą radni
przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogło-
śnie, Do Sądu Okręgowego w Warszawie
na kadencję w latach 2012 - 2015 ławni-
kami zostali Daniela Abramczuk i Walde-
mar Kostrzewa.

• Uchwała Nr 99/XI/11 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Re-
jonowego w Grodzisku Mazowieckim na
kadencję w latach 2012-2015, którą radni

przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogło-
śnie, Do Sądu Rejonowego w Grodzisku
Mazowieckim na kadencję w latach 2012
- 2015 ławnikami zostały Aniela Jastrzęb-
ska, Janina Moława, Anna Okoń i Elżbie-
ta Olczak.

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

Małgorzata Kurdek
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
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Burmistrz Miasta
I. wydał Zarządzenia w sprawach:

a) zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu miasta oraz częściowego roz-
dysponowania rezerwy budżetowej na
2011 rok (Zarządzenie nr 161/VI/2011,
Zarządzenie nr 178/VI/2011),

b) zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu miasta na 2011 rok (Zarządze-
nie nr 166/VI/2011, Zarządzenie nr 169/
VI/2011),

c) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków
do paragrafów w Zarządzeniach Burmi-
strza Miasta Milanówka:

- Nr 161/VI/2011 z dnia 26 październi-
ka 2011 roku (Zarządzenie nr 162/
VI/2011),

- Nr 166/VI/2011 z dnia 3 listopada 2011
roku (Zarządzenie nr 167/VI/2011),

- Nr 169/VI/2011 z dnia 14 listopada 2011
roku (Zarządzenie nr 170/VI/2011),

- Nr 178/VI/2011 z dnia 22 listopada 2011
roku (Zarządzenie nr 179/VI/2011),

- w Uchwale Nr 90/XI/2011 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października 2011
roku (Zarządzenie nr 160/VI/2011),

d) rozpatrzenia uwag złożonych do wyło-
żonego powtórnie projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu „Wschód-1” w Milanówku
(Zarządzenie nr 164/VI/2011),

e) rozpatrzenia uwag złożonych do wyło-
żonego projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego Strefy Ochrony Konserwatorskiej
w rejonie „Starodęby” w Milanówku
(Zarządzenie nr 165/VI/2011),

f) zmiany Zarządzenia nr 159/VI/2011
z dn. 20 października 2011 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej (Za-
rządzenie nr 168/VI/2011),

g) ustalania wysokości pomocy material-
nej w okresie od września do grudnia
2011 r. dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Milanówek (Zarządze-
nie nr 175/VI/2011),

h) ustalenia wysokości stawki czynszu za
1 m2 powierzchni użytkowej lokali so-

cjalnych wyodrębnionych z mieszkanio-
wego zasobu Gminy Milanówek (Za-
rządzenie nr 176/VI/2011),

i) ustalenia zróżnicowanych stawek czyn-
szu za najem lokali mieszkalnych (Za-
rządzenie nr 177/VI/2011).

II. Skierował do Rady Miasta projekty
uchwał na XI i XII Sesję Rady Miasta
Milanówka. Więcej na stronie 7 i 8.

III. Uruchomił zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na:

a) Przyjmowanie do schroniska bezdom-
nych zwierząt z terenu miasta Milanów-
ka,

b) Utrzymanie czystości i porządku na
terenie miasta Milanówka w sezonie
2011/2012.

Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta Milanówka

Z prac Burmistrza Miasta  Milanówka
w okresie od 6 października do 24 listopada 2011 r.

informacji i deklaracji podatkowych, któ-
rą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, jed-
nogłośnie,

• Uchwała Nr 105/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zwolnienia w podatku od nie-
ruchomości, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 13–za, 2–wstrzymujące. Treść
uchwały drukujemy na stronie 10.

• Uchwała Nr 106/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: wysokości stawek opłaty tar-
gowej, określenia inkasenta oraz wyna-
grodzenia za inkaso, którą radni przyjęli
w głosowaniu 13–za, 2–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 107/XII/11 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 24 listopada
2011 r. w sprawie: zawarcia umowy dzier-
żawy na okres 3 lat części działki ew. nr
8/1 obr. 05-06 przy ul. Wojska Polskiego,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14–za,
1–wstrzymujący,

• Uchwała Nr 108/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na
okres 10 lat części działki ew. nr 8/8 obr.
05-02 przy ul. Kościuszki, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 13–za, 2–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 109/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy po-

mieszczenia w budynku przy ul. Warszaw-
skiej 18, którą radni przyjęli w głosowaniu
12–za, 3–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 110/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
„Wschód 1” w Milanówku, którą radni
przyjęli w głosowaniu 12–za, 2–przeciw,
1–wstrzymujący,

• Uchwała Nr 111/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego
terenu „Wschód 2” w Milanówku, któ-
rą radni przyjęli w głosowaniu 13–za,
2–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 112/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego Strefy Ochrony Konserwatorskiej
w Milanówku w rejonie „Starodęby”,
którą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za,
3–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 113/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie
Gminy Milanówek którą radni przyjęli
w głosowaniu 15–za (jednogłośnie),

• Uchwała Nr 114/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: programu współpracy Miasta
Milanówka z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2012, którą radni
przyjęli w głosowaniu 15–za (jednogło-
śnie),

• Uchwała Nr 115/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy /Księży-
cowa/, którą radni przyjęli w głosowaniu
14–za, 1–wstrzymujący,

• Uchwała Nr 116/XII/11 Rady Miasta
Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkań-
ca na Burmistrza Miasta Milanówka, któ-
rą radni uznali za bezzasadną w głosowa-
niu 9 – za, 6–przeciw.

Wszelkie pisemne opracowania doty-
czące Sesji są dostępne w Biurze Rady 
Miasta Milanówka przy ulicy  Kościusz-
ki 45, budynek „B” - tel. 22 758-34-21,
faks  22 758-35-15.

Małgorzata Kurdek
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
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Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z roku 2001, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003
r. Nr 80, poz. 717 i Nr  162 , poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 ,  Nr 116, poz.
1203 i Nr 167 poz. 1759,  z 2005 roku Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457  oraz z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675,  z 2011
r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134
poz. 777 / i   art. 5 ust. 1 i 2  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych  / tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r.
Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz.
1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz.
584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016/ oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19
października 2011 r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podat-
kach i opłatach lokalnych obowiązujących w

2012 r.  ( M.P. Nr 95 poz. 961) -  Rada Mia-
sta Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1 Określa się następujące stawki po-

datku od nieruchomości obowiązujące
na terenie miasta Milanówka w wyso-
kości:

1. Od budynków lub ich części                                               
1) mieszkalnych
• 0,70 zł  od 1 m2   pow. użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej

• 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym

• 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                            
4) związanych z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń

• 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                 
5) pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

• 6,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                    
6) od budowli
• 2%  ich wartości określonej na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy.
2. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków

• 0.84 zł od 1 m2 powierzchni,                                                    
2) pod jeziorami, zajętych  na zbiorniki wod-

ne retencyjne lub elektrowni wodnych
• 4,33 zł od 1 ha powierzchni,                                                     
3) pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

• 0,38 zł od 1 m2 powierzchni.              
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się

Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego i ma zastoso-
wanie do roku podatkowego 2012.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Maria Sobczak

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z roku 2001, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003
r. Nr 80, poz. 717 i Nr  162, poz. 1568 oraz z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167 poz. 1759,  z 2005 roku Nr 172 poz.
1441 i Nr 175 poz. 1457  oraz z 2006 r. Nr
17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,  Nr
40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675,  z 2011 r. Nr 21
poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777  i
art. 5 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych  / tekst
jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr
96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz.
1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz.
654, Nr 171 poz. 1016/ oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 19 października
2011 r. w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach

lokalnych obowiązujących w 2012 r. (M.P.
Nr 95 poz. 961) - Rada Miasta Milanówka
uchwala, co następuje:
§1 Określa się następujące stawki po-

datku od środków transportowych
obowiązujące na terenie miasta Mila-
nówek w wysokości:

1. Od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych,  o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej:
1)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

524 zł   
2)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 790

zł
3)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.136 zł

2. Od samochodów ciężarowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż
12 ton w zależności od liczby  osi, dopusz-
czalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, według stawek określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Od ciągników siodłowych  i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych,  o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu po-
jazdów:
1)  od 3,5 tony  i poniżej 12 ton 892 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowi-
tej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według
stawek określonych w załączniku nr 2 do
niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego),
które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą:
1)  od 7 ton  i poniżej 12 ton  446 zł

6. Od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych (z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego),

UCHWAŁA NR 102/XII/11 RADY  MIASTA  MILANÓWKA 
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

UCHWAŁA NR 103/XII/11 RADY  MIASTA  MILANÓWKA 
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003
r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055 ,  Nr 116, poz.
1203 i Nr 167 poz. 1759,  z 2005 roku Nr 172
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457  oraz z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr
157 poz. 1241; z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146,
Nr 40 poz. 230,  Nr 106 poz. 675,  z 2011 r.
Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.
777 / i   art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/
tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 95 poz.
613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr

226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr
112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016/  -  Rada Mia-
sta Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1 Zwalnia się od podatku od nierucho-

mości:
a) budynki i grunty stanowiące własność lub

będące w posiadaniu lub trwałym zarzą-
dzie instytucji kultury oraz gminnych jed-
nostek organizacyjnych, wykorzystywane
w celu prowadzenia działalności publicz-
nej, o której mowa w ustawie - o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej oraz  na  realizację zadań własnych
samorządu i zadań zleconych z  zakresu
administracji  publicznej,

b) grunty i budynki lub ich części zajęte na
prowadzenie działalności w zakresie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego,

c) grunty i budynki lub ich części  wykorzy-
stywane na działalność statutową pole-

gającą na świadczeniu zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.

§ 2 Zwolnienie, o  którym  mowa  w  § 1
nie  obejmują   budynków i  gruntów  
związanych z  prowadzeniem  działal-
ności  gospodarczej.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 4 Traci moc: Uchwała Nr 316/XXVIII/05
Rady Miasta Milanówka z dnia 29 li-
stopada 2005 r. w sprawie  zwolnień w 
podatku od nieruchomości.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa  Mazowiec-
kiego z mocą  obowiązującą od 1stycz-
nia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Maria Sobczak

UCHWAŁA NR 105/XII/11 RADY  MIASTA  MILANÓWKA 
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie: zwolnienia w podatku od nieruchomości.

które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą rów-
ną lub wyższą niż  12 ton według stawek 
określonych w załączniku nr 3 do niniej-
szej uchwały.

7. Od autobusów, o których mowa w art. 8
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
1)  mniejszej niż 30 miejsc 758 zł   
2)  równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.448

zł
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się

Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego i ma zastoso-
wanie do roku podatkowego 2012.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Maria Sobczak

Jak co roku, har-
cerze z Hufca ZHP
im. J. Kusocińskiego
utworzyli i zarejestro-
wali Sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej

j

Pomocy.
To już XX Finał WOŚP, który zagra-

y

my z całą Polską. Odbędzie się w nie-
dzielę 8 stycznia 2012 r. 

Ten wyjątkowy XX Finał odbędzie się
pod patronatem Burmistrza Miasta Mila-
nówka. Jak co roku zagra z nami Społeczne
Liceum Ogólnokształcące w Milanówku,
a gospodarzem obiektu, z pełnym zapałem
włączającym się do działania, jest Zespół
Szkół Gminnych nr 1 im. Ks. P. Skargi. Po-
mocą służy jak zawsze MCK – w tym roku
organizuje ciekawy koncert. Swój akces do
działania zgłosiło także Gimnazjum Spo-
łeczne przy ul. Brzozowej. 

Czekamy nadal na wszystkich ludzi do-
brej woli, którzy chcieliby w jakikolwiek 
sposób wspomóc orkiestrę.

Gramy z pompą! Zdrowa mama,
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czy-

li zbieramy na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Zapraszamy wszystkich chętnych do współ-
pracy!
Zagrajmy dwudziesty raz dla potrzeb dzieci
i ich mam!
Miejsce Akcji: cały Milanówek
Wśród licznych warsztatów, występów, po-
kazów i koncertów, odbędzie się także „Fan-
toneria”, AUKCJA oraz licytacja serduszka.

Cały dochód jest przeznaczony na
w/w cele charytatywne.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą
prośbą o wsparcie naszej akcji darami rze-
czowymi, które moglibyśmy wystawić do
licytacji (bardziej wartościowe przedmio-
ty) i/lub fantonerii. Zapraszamy także do
współpracy poprzez przyniesienie ciast lub
wypieków domowych, które będą sprzeda-
wane w kawiarence w trakcie imprezy. Pod-
czas uroczystości będą odczytywane będą
nazwiska darczyńców, a podczas samej au-
kcji fundator danego przedmiotu – chcemy 
przybliżyć wszystkim ludzi dobrego serca,

którzy chcą pomagać chorym dzieciom i ich
mamom! 

Zapraszamy Państwa w dniu 8 stycznia
2012 r. do osobistego wzięcia udziału w XX
Finale WOŚP w Hali Sportowej przy ZSG

g ę

nr 1.
Dary pieniężne również będą mile wi-

dziane – każda złotówka, która trafi tego
dnia do puszki, czy na konto Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy pomoże 

p y
rato-

wać życie!

Sztab: ZHP Milanówek ul. Królewska 69
Szef sztabu: hm Dariusz Kopeć
tel. 501 376 536
e-mail: khzhpmilanowek@o2.pl
Koordynatorzy akcji:
hm Bożena „Marzena” Osiadacz
tel. 502 202 841,
phm Izabela Stach (osoba kontaktowa
ds. stoisk –warsztatów) tel. 692 095 965
hm Monika Piekut (osoba kontaktowa
ds. aukcji i fantonerii)   tel. 604 615 334

Dariusz Kopeć
Szef Sztabu WOŚP Milanówek

p

XX Finał WOŚP  - Gramy z pompą!
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W dniach 15 – 17 listopada 2011r.WWodbyły się spotkania z miesz-WWkańcami, w których udział wzię-WW
li: przewodnicząca Rady Miasta, radni,
burmistrz, zastępca burmistrza, komen-
dant Policji w Milanówku, komendant
Straży Miejskiej.

Spotkania rozpoczynały się od wystąpień
burmistrza, który informował o aktualnej
sytuacji realizacji zadań samorządu i sytu-
acji finansowej miasta.

Później głos zabierali mieszkańcy, któ-
rzy w swoich wypowiedziach poruszali wiele
ważnych dla miasta i jego mieszkańców pro-
blemów, wyrażali swoje opinie oraz zadawa-
li pytania w nurtujących ich sprawach. Oto
niektóre z nich.

Zadłużenie miasta: pytano o stan fi-
nansów, wielkość zadłużenia i możliwość
wprowadzenie zarządu komisarycznego.
Burmistrz Jerzy Wysocki wyjaśnił, że za-
dłużenie miasta na koniec 2010 roku (bo
takie zadłużenie bierze się pod uwagę przy 
określaniu sytuacji finansowej gminy) było
poniżej dozwolonego progu określonego na
60% zrealizowanych dochodów. W związku
ze zmianą definicji długu gmin i zalicze-
niem do niego od 1 stycznia 2011r. wykupu
wierzytelności, zastosowanego do budowy 
przedszkola publicznego, wskaźnik zadłuże-
nia zwiększył się do 79%. W związku z pod-
pisaniem 9 listopada umowy na dofinan-
sowanie budowy kanalizacji sanitarnej ze
środków Unii Europejskiej, zadłużenie na
koniec roku spada do 56%. Nie grozi nam
więc  zarząd komisaryczny.

Drogi w mieście: wobec nadania
priorytetu budowie kanalizacji sanitarnej
w ramach projektu dofinansowywanego
ze środków UE i przeznaczeniu na tę in-
westycję większości środków finansowych,
mieszkańcy podeszli do sprawy przebudów
dróg z dużą wyrozumiałością. Burmistrz
wyjaśnił, że ograniczenie inwestycji wynika
także z kryzysu gospodarki, co przełożyło
się na zmniejszenie wpływów do budżetu
i w tej sytuacji cały wieloletni plan inwesty-
cyjny „zawalił się”. Trzeba będzie opraco-
wać nowy, który określi przybliżone termi-
ny i zakresy inwestowania. Głównie pytano
o działania w sprawie uporządkowania par-
kowania w centrum miasta.  Skarżono się na
brak wolnych miejsc i zły sposób ustawiania
pojazdów na wyznaczonych parkingach.
Burmistrz wyjaśnił, że rozważana jest pro-
pozycja objęcia płatnościami większej ilości

parkingów znajdujących się w strefie płatne-
go parkowania ustanowionej uchwałą Rady 
Miasta. Dotyczyłoby to ulic: Warszawskiej
od sklepu ogrodniczego do wiaduktu, Krzy-
wej, Przeskok, Krakowskiej od Wspólnej do
wiaduktu, Kościuszki od torów do Kościel-
nej i Dworcowej. Możliwa byłaby abona-
mentowa płatność dla mieszkańców Mila-
nówka za okres miesiąca czy też pół roku,
która pozwalałaby na korzystanie z płatnych
parkingów za wyjątkiem miejsc zlokalizowa-
nych bezpośrednio w „strefie sklepowej”.
Sprawa będzie omawiana na posiedzeniu
Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa
Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochro-
ny Środowiska Rady Miasta Milanówka w li-
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stopadzie i grudniu br. i tam zapadną pewne
decyzje. Mieszkańcy zostali zaproszeni do
udziału w obradach tej komisji. Omawiana
była również sprawa obwodnicy Milanówka.
Burmistrz wyjaśnił, że wszystkie informacje
w tej sprawie znajdują się na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta i poinformował, że
rozpoczęło się  postępowanie administracyj-
ne w sprawie wydania decyzji środowiskowej
realizacji inwestycji. Stanowisko miasta nie
zmieniło się w tej sprawie i nadal obowią-
zuje stanowisko Rady Miasta z 2008 r. doty-
czące preferowania północnego  przebiegu
obwodnicy. Burmistrz wyjaśnił również, że
w sprawie sygnalizacji świetlnej należy zwra-
cać się do właściwego zarządcy dróg, i tak 
w sprawie sygnalizacji w ulicy Królewskiej na
skrzyżowaniu z ulicą Grudowską właściwym
jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie, który uznał działanie sygnali-
zacji za właściwe. W sprawie sygnalizacji na
ulicy Nowowiejskiej przy Łącznej burmistrz
zobowiązał się do rozmów z Powiatowym
Zarządem Dróg w Grodzisku Mazowieckim
i ewentualnym dofinansowaniem dokumen-
tacji projektowej i budowy. Poruszona zosta-
ła również sprawa przebudowy skrzyżowań
ulicy Królewskiej z ulicą Nowowiejską oraz
z ulicą Dembowskiej w kontekście budowy 
sklepu wielkopowierzchniowego na terenie
fabryki Mifam. Przebudowa zostanie wyko-
nana przez nowych inwestorów oraz spółkę
Tesco – w tym kierunku toczą się rozmo-
wy i o tym zapewniają decydenci z Mifam.
Mieszkańcy zwracający się z konkretnymi
prośbami i wnioskami uzyskali zapewnienie
dokładniejszego zapoznania się ze zgłoszo-
nymi sprawami. I tak, zostanie poddana
analizie organizacja ruchu dla obszaru po-
między ulicami Marszałkowską i Szkolną
– rozważone zostanie zniesienie pierwszeń-
stwa przejazdu i nie nadawania żadnej ulicy 
uprzywilejowania na skrzyżowaniach. Pod-
jęta zostanie decyzja w sprawie ogranicze-

nia dostępności samochodom ciężarowym
ulicy Partyzantów. Rozpoznana zostanie
konieczność utwardzenie tłuczniem koń-
cówki ulicy Dalekiej i przeprofilowania uli-
cy Przyszłości przy Lipowej. Zakres naprawy 
chodnika w ulicy Wojska Polskiego w oko-
licy ul. Kochanowskiego zależeć będzie od
posiadanych środków. Osobną sprawą był
problem rozjeżdżania miasta przez ogrom-
ne samochody ciężarowe. W tym przypadku
burmistrz poinformował o trwających pra-
cach przy projekcie nowej organizacji ruchu
ograniczającej wjazd do części miasta poło-
żonej po północnej stronie ulicy Królewskiej
ciężarówkom o dopuszczalnym ciężarze cał-
kowitym powyżej 10 ton. Zgłaszano również
fakty zagrożenia bezpieczeństwa ludzi zwią-
zane z przekraczaniem dozwolonej prędko-
ści przez niesfornych kierowców. Zastępca b
urmistrza, pan Ryszard Malinowski zapew-
nił, że Straż Miejska wraz z Policją doko-
nywać będzie częstszych kontroli prędkości
na ulicach, co powinno odnieść zamierzony 
skutek. Jak dodał ponadto, jest to jedyny 
środek na zdyscyplinowanie kierowców, bo-
wiem inne środki jak: progi spowalniające,
nierówne nawierzchnie jezdni i znaki drogo-
we nie są wystarczająco skuteczne.

Bezpieczeństwo publiczne: zgłaszano 
przypadki stwarzania przez młodzież sytu-
acji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, np.
w klatce schodowej bloku mieszkalnego
os. Jedwabnik; niektórzy zgłaszali poczucie
zagrożenia na ulicach Milanówka. Komen-
danci Straży Miejskiej i Komisariatu Policji
w Milanówku wyjaśnili na jakich zasadach
odbywają się wspólne patrole oraz zaape-
lowali do mieszkańców o zgłaszanie wszyst-
kich nieprawidłowości do dyżurnych tych
służb, a w razie uwag dotyczących skutecz-
ności działań, by wnosili te uwagi do nich
osobiście, telefonicznie bądź na piśmie.
Wskazywali również na konieczność ponow-
nego zgłaszania przypadków zagrożeń bez-
pieczeństwa w przypadkach powtarzania się
takich sytuacji, nawet w niedługim czasie po
interwencji. Tylko „nękanie” (w pozytywnym
znaczeniu) niesfornej młodzieży da końcowy 
pożądany efekt. Komendanci poinformowa-
li także o kontrolach prędkości pojazdów
i przedstawili wyniki niektórych kontroli
prędkości – np. na ulicy Ludnej przyłapa-
no kilku kierowców którzy przekroczyli
prędkość i jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki następni zaczęli przestrzegać
przepisów. Dlatego kontrole będą częstsze.
Burmistrz zapewnił zebranych o stałym roz-
szerzaniu monitoringu miejskiego - co roku
na ten cel, z zgodą Rady Miasta  przezna-

Jesienne spotkania z mieszkańcami
– podsumowanie
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czana będzie kwota min. 50 tys. zł. W spra-
wie przecinki gałęzi zasłaniających latarnie
i stwarzających niekomfortowe warunki na
ulicy zadziała Ogrodnik Miejski, który do-
kona przycięć gałęzi.

Czystość miasta: kilkoro mieszkańców
wskazywało na niedokładne sprzątanie mia-
sta przez wykonawcę tej usługi na zlecenie
miasta. W tym przypadku zwiększony będzie
nadzór na wykonawcą i dzięki temu będzie
czyściej. Dodatkowo, na skutek rozstrzy-
gnięcia przetargu, zmienił się wykonawca
tej usługi, co może sprzyjać poprawie. Pyta-
no również o Łęgi, dlaczego jest tam ciągle
brudno i gromadzi się tam podejrzane to-
warzystwo. Burmistrz Wysocki wyjaśnił, że
dopóki ten teren jest zakwalifikowany jako
użytek ekologiczny, nie można wprowadzić
tam przyjaźniejszych dla człowieka warun-
ków, np. zagospodarowanie terenu na park 
miejski.  Środowisko w użytku musi pozo-
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stać niezmienione, stąd nawet przecięcie
krzewów jest niedopuszczalne. Jeśli jednak 
mieszkańcy wystąpią o przekwalifikowanie
tego terenu i Rada Miasta podejmie sto-
sowną uchwałę, będzie możliwe stworzenie
przejrzystości terenu i jego zagospodaro-
wanie. Do tego czasu teren będzie częściej
patrolowany i sprzątany. 

Kanalizacja sanitarna i wodociągi:
Pytano o harmonogram budowy kanaliza-
cji sanitarnej w Milanówku. W odpowiedzi
mieszkańcy uzyskali informację o ogrom-
nym wysiłku finansowym miasta w budowę
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu
budowy 32 kilometrów kanałów, który bę-
dzie dofinansowany ze środków unijnych.
Dlatego też, do czasu zakończenia tej in-
westycji, nie będą budowane kanały w uli-
ca nieobjętych projektem. Pozostanie jesz-
cze do skanalizowania ok. 20 kilometrów
ulic. Realizacja tego zadania będzie mogła
rozpocząć się ją najwcześniej w 2013 roku,
a najpóźniej po roku 2014. Do tego czasu
ograniczona zostanie również budowa wo-
dociągów. W branżach kanalizacyjnej (poza
projektem unijnym) i wodociągowej, moż-
liwe jest przyspieszenie budowy urządzeń.
Wymaga to jednak wkładu finansowego
mieszkańców, którzy wybudują za swoje

pieniądze kanał lub wodociąg, i przekażą
go miastu, które zwróci poniesione nakła-
dy. Oczywiście należy najpierw podpisać
porozumienie w którym określone zostaną
zasady budowy i zwrotu nakładów, w tym
termin zwrotu. Padło również pytanie o cel
sprawdzania przez strażników Straży Miej-
skiej umów i dowodów opłat za wywożenie
śmieci i szamba. Ponieważ jest obowiązek 
wywożenia śmieci minimum raz na miesiąc
i szamba minimum raz na dwa miesiące,
strażnicy kontrolują wykonywanie tego obo-
wiązku i w przypadku niedopełnienia będą
wystawić mandaty karne. Jak do tej pory 
nie było takiej potrzeby i wszyscy okazywali
się ważnymi dokumentami. Również na py-
tanie dotyczące obowiązku podłączenia się
do nowo wybudowanej kanalizacji w ulicy 
odpowiedź brzmiała, że na podstawie art. 5
ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 13 września
1996 r. (tekst jedn. Dz. U. 2008 Nr 5, poz.
236 ze zm.) właściciele nieruchomości mają
obowiązek podłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Waż-
ną przyczyną spełnienia tego obowiązku
jest również konieczność uzyskania efektu
ekologicznego po zrealizowaniu projektu
w postaci przyłączenia do sieci gospodarstw
domowych z łączną liczbą ich członków
wynoszącą minimum 4653 osoby. Od tego
zależy dofinansowanie. Może być cofnię-
te, jeśli nie osiągniemy założonego efektu.
Burmistrz Wysocki przedstawił również
aktualną sytuację powstającej spółki prawa
handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji Milanówek sp. z o.o.
Spółka ta podpisze umowy z właścicielami
posesji na dostarczanie wody i odprowadza-
nie ścieków. Właśnie w niedługim czasie do
mieszkańców dotrą poprzez pocztę przesyłki
z wypowiedzeniem umów przez ZWiK Gro-
dzisk Mazowiecki sp. z o.o. i nową umową
z MPWiK do podpisania. Takie działanie za-
pewni ciągłość dostaw wody i odprowadza-
nia ścieków. Nowa spółka powstaje w celu
spełnienia warunku zawartego w umowie
na dofinansowanie budowy kanalizacji, by 
beneficjent był również podmiotem obsłu-
gującym sieci i osiągającym zyski z tej dzia-
łalności.  

Ochrona środowiska: zainteresowanie
wzbudziła sprawa dofinansowania zakupu
i montażu solarów. Niestety, nasz wniosek 
nie zakwalifikował się do dofinansowania,
choć niedużo brakowało. Zgłaszają się fir-
my, które oferują budowę i dofinansowanie
dla indywidualnych domów. Dokładnych
informacji udziela referat eksploatacji sieci
wod-kan w Urzędzie Miasta przy ul. Space-
rowej 4. Pytano również o hałas od szybkich
pociągów jeżdżących po zmodernizowanych

torach. Zabezpieczeniem przed hałasem
będą ponad pięciometrowe ekrany ustawio-
ne wzdłuż torowiska na wysokości zabudowy 
mieszkaniowej. Pod torami mają znaleźć się
również maty głuszące wibracje przenoszo-
ne przez grunt. Nadal zaniepokojenie budzi
szkodliwość anteny przekaźnikowej telefonii
komórkowej ustawionej na budynku Wojska
Polskiego 24. Burmistrz Wysocki zobowią-
zał się do zlecenia wykonania ekspertyzy 
i przedstawienia mieszkańcom wyników.

Odwodnienie miasta: mimo braku
opadów w ostatnich miesiącach, mieszkań-
cy nadal czują zagrożenie z powodu moż-
liwości wystąpienia podtopień po dużych
opadach. Urząd Miasta uczynił wiele w celu
minimalizacji zagrożeń. Poza wieloma wy-
konanymi pracami, Urząd doprowadził
do mobilizacji dużej grupy mieszkańców,
którzy powołali Spółkę Wodną. Właśnie ta
spółka będzie mogła otrzymywać dotacje
z gminy, powiatu, województwa i funduszu
ochrony środowiska i za te pieniądze dbać
o urządzenia melioracyjne, które obecnie
nie są w najlepszym stanie (szczególnie na
gruntach prywatnych).

Wyjaśniono również, że Spółka Wodna
i MPWiK sp. z o.o. to dwie różne spółki,
ponieważ padały pytania po co dwie spół-
ki, jeśli może być jedna. Spółka wodna jest
oddolną inicjatywą społeczną zakładaną
w oparciu o Prawo Wodne, a MPWiK jest
spółka prawa handlowego, funkcjonującą
w oparciu o Kodeks Handlowy.

Poruszano również wiele indywidual-
nych spraw, na które udzielano odpowiedzi,
a jeśli któreś z pytań było zbyt szczegółowe,
burmistrz zaprosił pytających do kontaktów
z pracownikami urzędu. Ponieważ spotkania
były owocne i mieszkańcy dużo się dowie-
dzieli o ważnych dla miasta i mieszkańców
sprawach, padła propozycja organizowania
takich spotkań częściej, choćby dwa razy 
w roku. Burmistrz obiecał zastanowić się
nad tą propozycją. Niewykluczone, że na-
stępne spotkania odbędą się na wiosnę przy-
szłego roku.

Wiesław Krendzelak
Kierownik Referatu

Technicznej Obsługi Miasta
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M
iasto Milanówek od początku swo-
jego istnienia powstawało przy jak 
najmniejszej ingerencji w środowi-

sko. Dlatego też można je obecnie zaliczyć
do kategorii miast-ogrodów. Konsekwencją
takiego sposobu rozwoju jest pozostawienie
terenu w stanie jak najmniej zmienionym:
większość ulic posiada nawierzchnię grun-
tową, a zieleń stanowi chlubę mieszkańców.
Jak wiadomo, zieleń potrzebuje dużej ilości
wody. Z tego powodu odwodnienie miasta
było zagadnieniem drugoplanowym i pozo-
stawało w stanie niezmienionym od dziesiąt-
ków lat. Naturalne cieki wodne, rowy melio-
racyjne i drenaż pól odprowadzały nadmiar
wód opadowych. Niestety rozwój zabudowy 
mieszkaniowej i wieloletni okres suszy spo-
wodował degradację tego naturalnego syste-
mu. Ostatnie lata obfitych deszczy ujawniły 
skalę zaniedbań. Rok 2011 stał się rokiem
przełomowym w porządkowaniu gospodarki
wodami na terenie miasta.

Rów Grudowski i inne rowy stanowią-
ce istotne elementy sieci odprowadzającej
wody deszczowe i roztopowe przebudowano
i udrożniono w 2011 roku w wielu strate-
gicznych miejscach. Usunięto szereg awarii
uszkodzonej sieci drenarskiej w północnej
części miasta. Nawiązana współpraca z Wo-
jewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń
Wodnych, PKP i Mazowieckim Zarządem
Dróg Wojewódzkich pozwoliła zjednoczyć

siły na tym polu. Wykonana koncepcja od-
wodnienia terenu w okolicach ulic Chopi-
na, Moniuszki i Szczepkowskiego pozwoliła
przewidzieć zakres robót niezbędnych do
wykonania w ramach tej inwestycji i określić
ich koszty.

Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej
zaproponowano mieszkańcom utworzenie
Spółki Wodnej. Sednem jej istnienia jest
przejęcie przez spółkę obowiązku właścicie-
li gruntów dotyczących prawidłowego utrzy-
mania urządzeń wodnych. Do spółki może
przystąpić każdy mieszkaniec Milanówka
posiadający urządzenia wodne na swoim
terenie lub będący w strefie oddziaływania
urządzenia wodnego. Również ci z wła-
ścicieli działek gruntowych, którzy około
dwóch miesięcy temu otrzymali propozycję
przewłaszczenie fragmentów ich prywatnych
gruntów z rowami odwadniającymi przez
miasto (propozycja ta nie zyskała jednak ak-
ceptacji), mają obecnie możliwość przystą-
pienia do Spółki Wodnej Milanówek, która
będzie mogła prowadzić prace konserwacyj-
ne na prywatnych działkach. Składki człon-
kowskie nie będą wygórowane. Działalność
spółki będzie dofinansowywana przez róż-
ne podmioty zewnętrzne. Bycie członkiem
spółki daje możliwość wpływania na wybór
inwestycji niezbędnych do zrealizowania.

Członkami nie muszą być tylko osoby 
będące właścicielami działek, na których
problem nawodnienia gruntu daje się we
znaki. Wystarczy zrozumienie potrzeby po-
prawy sytuacji w gospodarce wodnej i chęć
dorzucenia swojej cegiełki  do prac w tej te-
matyce, do czego zachęcam Państwa!

Udział każdej kolejnej osoby fizycznej
i prawnej przyczynia się do zwiększenia
możliwości uzyskania dotacji na cele statu-
towe spółki wodnej z samorządu gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego. 

Jednym z planowanych zadań do wy-
konania w przyszłym roku, po pomyślnym
dopełnieniu formalności związanych z re-
jestracją Spółki Wodnej, mogłoby być od-
tworzenie rowu G – 1 biegnącego niegdyś

pomiędzy ulicami Cichą a Jasną, od ulicy 
Nowowiejskiej do rowu Grudowskiego. Oś
rowu przebiega na granicy działek. Dzięki
zaoferowanej pomocy finansowej Burmi-
strza Miasta, istnieje możliwość przywróce-
nia jego sprawności. Ażeby Spółka Wodna
przeprowadziła prace kompleksowo, po-
trzebna jest jednak aprobata mieszkających
tam właścicieli nieruchomości, w granicach
których przebiega rów.

Wykonanie w 2012 roku koncepcji od-
wodnienia południowej części Miasta po-
zwoli określić potrzeby w zakresie najbar-
dziej pilnych inwestycji usprawniających
gospodarkę wodami powierzchniowymi.
Powołana Spółka Wodna, jako inicjatywa
mieszkańców,  będzie zajmować się kwe-
stią odtwarzania i konserwacji  rowów na
terenach prywatnych. Współpraca Spółki
z miastem pozwoli odbudować system od-
wodnienia zapobiegający wielu podtopie-
niem i niszczeniu nieruchomości przez wody 
deszczowe.

Katarzyna Sobańska-Leonowicz
Referat Technicznej Obsługi Miasta

Róg Grudowski w okolicach ulicy Ro-
soszańskiej po wykonanej konserwacji

Fragment przebudowanego rowu Gru-
dowskiego w okolicach ulicy Bocianiej

Element zbieracza sieci drenarskiej 
w trakcie wymiany

Wody deszczowe i roztopowe w mieście

Korzystając z okazji pragnę zwrócić
uwagę mieszkańców na problem zaśmie-
cania rowów odwadniających. Odpady 
komunalne (luzem i w workach) oraz
odpady wielkogabarytowe wyrzucone do
rowu niweczą  efekty prac prowadzonych
przez miasto i osoby prywatne. Zalegając
w przepustach, przyczyniają się do sta-
gnowania wody i powodują lokalne pod-
topienia. Wyrzucając butelkę po wypitym
piwie albo worek ze śmieciami w miejsce
do tego nie przeznaczone, proponuję po-
myśleć o tym nie tylko w kategoriach „Ja
mam problem śmieci z głowy”, ale szerzej,
o skutkach takiego działania, gdyż może
to być później problem wielu niewinnych
ludzi, których działki graniczą z rowami.

Rzeka Rokitnica po wykonanej przez
WZMiUW konserwacji.
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P
olacy mają pewien rys, niewidoczny 
dla nich samych, a który zauważają
obcy przybysze z zagranicy. Malkon-

tenctwo i narzekanie. Usprawiedliwiona
krytyka w celu naprawy lub uświadomienia,
że można zrobić coś lepiej lub inaczej – to co
innego. To wtedy, gdy można mieć  wpływ,
a w ustroju demokratycznym mamy prawo
do opinii i do wpływania na bieg spraw,
hmm, teoretycznie.  Gorzej jest, gdy nie
mamy żadnego wpływu na zjawiska. Wtedy 
pojawia się bezinteresowna zawiść (Wańko-
wicz zauważył) lub pieniactwo bez racji, cza-
sem spowodowane niedowartościowaniem
własnego „ja”. Ale też czasem rozpacz po-
woduje ludźmi i biorą za transparenty. Albo
chowają się do swoich dziupli.  

Rzadko, rzadko bywa, abyśmy, Polanie,
chwalili. U nas w Milanówku utarło się,
że chwalby mają charakter urzędowy i od-
górny, zamieszczany w biuletynie miejskim
z nudnymi zdjęciami. Natomiast oddolnie
siedzimy cicho, gdy coś/ktoś działa świetnie.
Uważa się, że to normalne, że tak powinno
być.

Owszem – ale ja sądzę, że trzeba trąbić
o cichej pracy osób, które walczą na co dzień
ze złem takim jak choroba, lub dbają o po-
trzeby istot w inny sposób. Jakie to instytu-
cje? Kto dostaje medal?

WKD! Ilu ludzi wozi codziennie! Co za
japońska punktualność! Kolejka spóźnia
się sporadycznie tylko z powodu wypadku
na trasie. Ba, gdyby na przejazdach istnia-
ła sygnalizacja ostrzegawcza (dźwiękowa/
świetlna), nie dochodziłoby do tylu kolizji
z samochodami... Infrastruktura: lada mo-
ment spodziewamy się nowych składów tego
historycznego tramwaju podmiejskiego.
Nasza gmina ma 4 przystanki na dwóch li-
niach, które są niszczone przez „nieznanych
sprawców”, a więc przydałby się monitoring
kamerowy dla straży miejskiej, ustaną dewa-
stacje. Widzę jak rano pojawia się ekipa i po
raz kolejny po zniszczeniu cierpliwie wiesza
nowy rozkład jazdy, sprząta butelki, usuwa
napisy „artystów”, którzy o dobrym graffiti
nie mają pojęcia, prostuje blachy skopanych
wiat. Chwała WKD! Ale niech Milanówek 
jej pomoże przez instalację kamer, nawet
atrap. 

Przychodnia Auxilium! (z łac. pomoc, ra-
tunek) na Królewskiej. Kogo się tam ratuje?
Naszych mniejszych braci. Od wejścia zde-
nerwowany opiekun i czteronożny pacjent
uspokajają się, czują, że to dobre miejsce.
Oklapnięty kot w klatce jest przyjaźnie ob-
wąchiwany przez ogromnego doga. Biedne-
go nie gryziemy! Nos im mówi, że przyszedł
Zły Czas, ale w tej Arce Noego ludzie po-
mogą. Na kocyku leży starzec psi, malutki,

z kroplówką, zaryczany. Od czasu do czasu
podnosi łebek i spogląda na pana. Ten głasz-
cze go, co daje biduli nadzieję, że nie umrze,
a dusza w nim ledwie się tli. Ile dusz ule-
ciało w tej klinice, może reinkarnowanych?
nie wiem. Wiem jednak, że dużo uratowali.
Wiszą na ścianie laurki dziękczynne, tak lu-
dzie wyrażają wdzięczność. Ktoś powie, że
to zawód taki, weterynarze ordynują lekar-
stwa, prowadzą operacje, w tym eutanazje,
biorą za pracę pieniądze. Ale czy nie jest to
szczególna profesja, wymagająca powoła-
nia? Milczące zwierzę nie powie lekarzowi,
gdzie go boli. Najwyżej piśnie pod dotykiem
lub zaskomli. Trzeba tu także znajomości
psychologii zwierząt, delikatności, empatii.
I wiedzy specjalistycznej - w klinice jest oku-
lista, dermatolog, neurolog, położnik, kar-
diolog i ortopeda. Mają laboratorium i ro-
bią USG, RTG. Lekarze są szczerze oddani
swojej trudnej i cichej pracy. 

Przed innymi pracownikami przychodni
weterynaryjnych w Milanówku też należy 
zdjąć kapelusz. Drobny przykład: dr Krzy-
wicki z wielką pasją ratował dzikiego gołę-
bia, ale ptak chciał przejść na tamtą stronę.

Do tej listy proponuję czytelnikom do-
dawać inne przykłady do pochwał, to jedy-
nie początek przyjemnej serii, dobrze? 

Iwona Rychter

W 
piątek 8 grudnia w Grodzisku
Mazowieckim odbyło się spotka-
nie przedsiębiorców z wicestaro-

stą powiatu grodziskiego oraz dyrektorami
szkół średnich powiatu grodziskiego w celu
omówienia i zapoznania się z Programem
Rozwojowym dla Młodzieży (PRM) w za-
kresie badania predyspozycji zawodowych.

Program Rozwojowy dla Młodzieży 
(PRM) jest programem autorskim, stwo-
rzonym przez specjalistów firmy Global
Inspiration. Rekomendowany jest przez
pracodawców zrzeszonych w Business Club
Polska. Skierowany jest do przedsiębior-
ców powiatu grodziskiego oraz okolic. Pi-
lotażowy program wdrożony w wybranych
dwóch szkołach w Grodzisku Mazowieckim
i Milanówku zostanie sfinansowany przez
Business Club Polska oraz Agencję Nieru-
chomości Domena z Milanówka. Będą to
warsztaty z psychologami dla wybranej, 15-
osobowej grupy uczniów.

Program Rozwojowy dla Młodzieży reali-
zuje następujący cel: „Aby młody człowiek w

sposób o wiele bardziej świadomy był w sta-
nie zadecydować o wyborze wykształcenia
i przyszłego zawodu”. Ma wspomóc mło-
dych ludzi we wczesnym i odpowiedzialnym
wyborze oraz planowaniu kariery. PRM
pozwala uczestnikom dostrzec mnogość po-
tencjalnych ścieżek rozwoju edukacyjno-za-
wodowego, pozwalając tym samym na prze-
łamanie, czasem wręcz destrukcyjnych dla
jednostki „rodzinnych tradycji” zawodowych.
Przyjęty w Programie nacisk na odkrywanie
wewnętrznych zasobów uczestnika, pozwala
na odtwarzanie procesu samopoznania oraz
zarządzania swymi talentami na każdym eta-
pie i każdej płaszczyźnie życia. Podczas za-
jęć prowadzonych w formie interaktywnych
warsztatów, uczestnicy dokonują swoistej
zawodowej introspekcji, odnajdując samych
siebie w rozmaitych zawodach. Posłużywszy 
się kolejnymi filtrami: osobowości uczest-
ników, wyznawanych przez nich wartości,
ich obszaru osobistego i ról jakie przyjmują
w grupach, spośród szerokiego spektrum do-
stępnych zawodów określane są te, których

podjęcie byłoby dla nich optymalne ze wzglę-
du na możliwie najniższe poniesione koszty 
(psychiczne, fizyczne i moralne) przy maksy-
malnych korzyściach płynących z dokonania
ich wyboru. Jednocześnie rozpoznając, ale
i promując pożądane społecznie wartości,
takie jak: odpowiedzialność, uczciwość, sza-
cunek i pracowitość, PRM przyczynia się do
kształtowania pozytywnych i korzystnych dla
ogółu postaw młodych ludzi, przyszłych pra-
cowników, przedsiębiorców i liderów, którzy 
stanowią podwalinę rozwoju społeczeństwa
oraz budowania polskiej rzeczywistości. Ca-
łość Programu Rozwojowego dla Młodzieży 
kończy sesja coachingu pozwalająca uczest-
nikom ostatecznie zweryfikować trafność
wyboru, korzyści płynące z wytypowanych
w trakcie zajęć zawodów, a także pomaga-
jąca zaplanować i wyznaczyć „kroki milowe”
w osiągnięciu celu.

Więcej informacji na temat PRM znaj-
dziecie Państwo na stronie www.globalinspi-
ration.pl.

Redakcja

Non plus ultra 
czyli chwalmy to, co działa świetnie

Program Rozwojowy dla Młodzieży

Listy do Redakcji…
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W 
dniu 4 listopada br. w  Zespole
Szkół Gminnych nr 1 w Milanów-
ku odbyło się wyjątkowe spotka-

nie młodzieży gimnazjalnej z panią Martą
Kaczyńską. Pani Marta jest absolwentką tej
szkoły, obecnie pracuje w strukturach unij-
nych w departamencie środowiska natural-
nego. W ramach unijnego programu „Po-
wrót do szkoły” zaprezentowała uczniom
swoją drogę kariery zawodowej oraz przybli-
żyła idee Unii Europejskiej. Pani Kaczyńska
opowiadała o kolejnych etapach swojej edu-
kacji, o swoich zainteresowaniach i pasjach
życiowych, a także o swojej pracy i obowiąz-

kach z nią związanych. Uczniowie z zaintere-
sowaniem oglądali przygotowaną przez pa-
nią Martę prezentację. Po prezentacji miała
miejsce dyskusja, w czasie której uczniowie
zadawali pytania.  Pani Marta przywiozła ze
sobą upominki związane z UE: kalendarze,
podkoszulki oraz broszury. Największą po-
pularnością jednakże cieszyły się belgijskie
czekoladki przywiezione prosto z Brukseli,
którymi zostali poczęstowani uczniowie. To
spotkanie na długo pozostanie w pamięci
szkolnej społeczności.

Olga Gąsiorowska
 nauczyciel ZSG nr 1

U
czniowie Zespołu Szkół Gminnych
nr 3 wzięli udział w Ogólnopolskich
Zawodach Dzieci w Łyżwiarstwie

Szybkim „Szukamy Talentów”. Do chwi-
li obecnej odbyły się trzy cykle zawodów:
w Warszawie (26-27 listopada), Tomaszowie
Mazowieckim( 3-4 grudnia) i Lubinie (10-11
grudnia). We wszystkich zawodach triumfo-

wali chłopcy, zarówno jako szkoła jak i Klub
UKS „3” Milanówek. Dziewczynki zajęły 
3 miejsce.

Finał Zawodów Dzieci odbędzie się
w lutym w Sanoku. Zwycięzcy w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych (11-14 lat)
pojadą na nieoficjalne Mistrzostwa Europy 
do Holandii.

Naszymi milanowskimi faworytami są: 
Klaudia Szymańska, Joanna Hajduk, Daniel
i Damian Sawa, Marcin Matysiak i Maciej
Woźniak.

Magdalena Sitko

EDUKACJA

N
iestety dla wielu afrykańskich dzieci
szkoła to ciągle jedynie marzenie.
Fundacja „Usłyszeć Afrykę” podaje,

że w najbiedniejszych krajach do szkoły pod-
stawowej uczęszcza mniej niż połowa dzieci
i mniej niż 20% uczy się w szkołach ponad-
podstawowych. Wielu uczniom  w Zespole
Szkół Gminnych nr 1 trudno było uwierzyć
w te doniesienia. Od początku grudnia  prze-
prowadzone są  akcje charytatywne – zbiór-
ka pieniędzy na rzecz Dzieci Ulicy w Afryce
w ramach projektu Ekirooto - Marzenie
oraz zbiórka  uszkodzonych telefonów ko-
mórkowych i znaczków pocztowych na rzecz
Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl.
Akcje prowadzą pp. Katarzyna Cisek i Han-
na Duszyńska.  

„Ekirooto” to w języku luganda „ma-
rzenie”. Projekt ten obejmuje pomocą dzie-
więcioro dzieci z Ugandy, przede wszystkim
sieroty i dzieci ulicy, ale również dzieci i mło-
dzież z ubogich rodzin, dla których opłacenie
edukacji to wydatek przekraczający ich moż-
liwości. W ramach projektu finansowane są:
czesne, internat, opłacenie wakacji w interna-
cie, mundurek szkolny, buty, przybory szkol-
ne, lekarstwa, przybory higieniczne i inne
niezbędne rzeczy. Patronat nad projektem
objął Minister Edukacji Narodowej. Zbiórkę
do puszek  w szkole prowadzą wolontariusze.
Przygotowali oni  również gazetkę ścienną,

która ma  przybliżyć  cel zbiorki, przedstawić
sytuację dzieci w Afryce. Warto podkreślić, że
informacja o tej akcji  pomogła uzmysłowić
niektórym uczniom, że edukacja jest warto-
ścią, o którą w innym rejonie świata trzeba
usilnie  zabiegać. Nie wszędzie respektowane
jest zapisane w Konwencji Praw Dziecka pra-
wo każdego dziecka do edukacji.

Odpowiadając na apel Fundacja Salvat-
ti.pl, rozpoczęto też  akcję KOMÓRKA NA 
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RZECZ POTRZEBUJĄCYCH. Po zakoń-
czeniu wojny na Wybrzeżu Kości Słoniowej
wielu ludzi potrzebuje pomocy. Afrykańczy-
kom doskwiera brak dachu nad głową, le-
karstw, żywności... Akcja TELEFON DLA 
POTRZEBUJĄCYCH polega na tym, że ze
starych komórek można odzyskać cenne su-
rowce. Fundacja współpracuje z firmą, która
zajmuje się ekologią i pozyskiwaniem krusz-
ców oraz przywracaniem do życia starych
telefonów. Naprawione telefony i pieniądze
ze sprzedaży  surowców trafiają jako dary do
najuboższych na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
W naszych domach często poniewierają się
uszkodzone lub nieużywane  już telefony,
które można przekazać na ten cel.

Samorząd Uczniowski prowadził w grud-
niu zbiórkę monet o nominałach 1- 50 groszy 
w ramach  akcji Góra Grosza. Akcją opieko-
wały się pp. Małgorzata Fallach i Agnieszka
Jasińska. Po sporządzeniu protokołu zapa-

kowane odpowiednio monety zostaną prze-
słane bezpłatnie za pośrednictwem kuriera
do firmy przeliczeniowej, a następnie prze-
wiezione do banku. Akcja organizowana jest
już po raz dwunasty i jest jedną z najwięk-
szych akcji społecznych w Polsce. W ramach
przedsięwzięcia pod patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej w ubiegłym roku
uczniowie z ponad 10.000 szkół z całej Pol-
ski zebrali 180 ton drobnych monet o warto-
ści ponad 2.4 miliona złotych. Towarzystwo
„Nasz Dom” niesie pomoc dzieciom wycho-
wującym się poza własną rodziną, finansuje
tworzenie rodzinnych domów dziecka, ro-
dzin zastępczych.

Szczytny cel przyświecał  również  akcji 
zainicjowanej i prowadzonej przez Radę
Rodziców w dniach 14-25 listopada.  Zbie-
rano stary sprzęt elektryczny np. monitory,
żelazka, czajniki, suszarki, ładowarki, radio-
odbiorniki itp. Środki pieniężne w kwocie

j

1160 zł uzyskane ze zbiórki elektrośmieci
zostały przekazane na dofinansowanie za-
kupu szafek dla uczniów. Współorganizato-
rem akcji była firma Tompol Recykling S.A.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się
te akcje powtórzyć.

Magdalen Wardzińska
Wicedyrektor ZSG nr 1

Akcje ogólnoszkolne w „Jedynce”

Spotkanie gimnazjalistów z wybitną absolwentką „Jedynki”

Rewelacyjne wyniki najmłodszych łyżwiarzy
- sukcesy sportowe uczniów ZSG nr 3
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listopada w Zespole Szkół Gmin-
nych Nr 1 im. ks. Piorta Skar-
gi w Milanówku świętowano

93 rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Uczniowie uczcili ten dzień galowy-
mi strojami i kotylionami przygotowanymi
specjalnie na tę okazję. O godz. 9.00 cała
społeczność szkolna spotkała się na uroczy-
stym apelu. Przedstawiony przez uczniów
program artystyczny przypomniał wszystkim
o wadze tego święta. Uczniowie klas pierw-
szych gimnazjum i ze wsparciem uczniów
szkoły podstawowej i zespołu wokalnego
Arfic prowadzonego przez B. Osiadacz,

opowiadali o losach naszej ojczyzny, recytu-
jąc wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne.
Kolejne odsłony programu przedstawiały jak 
Polacy walczyli o wolność Ojczyzny. W za-
dumę zebranych wprawiały wzniosłe utwo-
ry literackie oraz pieśni: ,,Rota’’, ,,Pierwsza
brygada’’, ,,Rozkwitały pąki białych róż’’.
Na zakończenie wszyscy obecni nagrodzili
gromkimi brawami młodych artystów. Po-
czet sztandarowy ZSG nr 1 wziął udział we
mszy świętej w ramach obchodów miejskich
tego podniosłego święta z udziałem Władz
Miasta i Powiatu, Społeczeństwa i Gości.
Uczniowie złożyli wieńce pod Pomnikiem

„Bohaterów” na placu im. Stefana Starzyń-
skiego. Wspólne przeżywanie uroczystości
jest elementem wychowania  patriotycznego
i obywatelskiego uczniów Jedynki.

Edyta Przewiedzikowska
  nauczyciel ZSG nr 1

EDUKACJA

Święto  Niepodległości w ZSG nr 1

W 
piątek 7 października do Zespo-

WWłu Szkół nr 2 przy ul. WójtowskiejWWprzybyło wielu znamienitych go-W W 
ści. Powodem tego niezwykłego spotkania
był jubileusz 50–lecia szkoły. Uroczystości
rozpoczęły się o godz. 10.30 mszą w kościele
pod wezwaniem św. Jadwigi. Po nabożeństwie
wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie
zgromadzonych powitała dyrektor szkoły 
Agnieszka Zegarłowicz. W swoim wystąpie-
niu przypomniała historię szkoły, mówiła
o codziennej pracy placówki, sukcesach i trud-
nościach. Następnie głos zabierali goście,

a wśród nich: starosta powiatu grodziskiego,
burmistrz Milanówka, wizytator Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty. Wszyscy gratulo-
wali pięknego jubileuszu, podkreślali dobrą
współpracę szkoły z władzami oświatowymi
i terytorialnymi. Niezwykle życzliwe było wy-
stąpienie pana Fritza Schornicka dyrektora
niemieckiego gimnazjum w ST. Goarshausen,
z którym od 19 lat szkoła przy Wójtowskiej
prowadzi wymianę młodzieży.

Po części oficjalnej młodzież przedstawi-
ła przygotowaną z okazji jubileuszu prezen-
tację multimedialną. Była to ciekawa lekcja
historii szkoły i zmian, jakie na przestrzeni
pół wieku dokonały się na naszych oczach
w różnych dziedzinach życia, co można było
zaobserwować oglądając ciekawe zdjęcia.

Uroczystość w Sali gimnastycznej za-
kończył program artystyczny, w którym wy-
stąpili uczniowie szkół wchodzących w skład
zespołu. Mówiono i śpiewano o poszukiwa-
niu drogi w życiu, o sukcesach i porażkach,
które tym poszukiwaniom towarzyszą.

Następnie wszyscy udali się do stołówki,
gdzie czekały przygotowane smakołyki.

Kolejna część uroczystości to niezwykłe
wzruszające spotkanie obecnych pracowników
szkoły z ich poprzednikami. Przywoływane
wspomnienie na zmianę wywoływały radość
i wzruszenie, śmiech i łzy, no może łezki.

O godzinie 17.00 odbyło się spotkanie
z absolwentami szkoły. Szkoda, że tak mało

osób dotarło, jednak ci którzy przyszli, na
pewno nie żałowali. Mogli obejrzeć prezenta-
cję multimedialną, wysłuchać piosenek w wy-
konaniu bardzo utalentowanych muzycznie
uczniów szkoły i przede wszystkim spotkać
często dawno niewidzianych znajomych.
Rozmowy przeciągały się do późnych godzin
w przygotowanej przez uczniów kawiarence.

Uroczyste obchody takiego jubileuszu to
niezwykłe doświadczenie dla społeczności
szkolnej. To wtedy dopiero wyraźnie widać,
jak wiele nas łączy, jak wiele potrafimy ra-
zem zdziałać, jak nasz wkład w budowanie
otaczającego nas świata. Kiedy w zwykłym
szarym dniu wykonujemy nasze codzienne
obowiązki najczęściej nad tym się nie za-
stanawiamy, potrzebny jest taki dzień, aby 
dokonywać pewnych podsumowań i czerpać
z tego siłę do dalszej pracy.

Wiesława Oziemkiewicz
Elżbieta Dziarczykowska

50-lecie Zespołu Szkół Nr 2  im. gen. J. Bema

W 
piątek, 9 grudnia, w Zespole Szkół
nr 1 przy ul. Piasta w Milanówku,
odbył się piąty Koncert Charyta-

tywny pod hasłem „I Ty możesz zostać Świę-
y ę p ą y y

tym Mikołajem”. Koncert zorganizowany 
był na rzecz Domu Dziecka nr 7 w Łodzi.
W tym roku przypada dziesiąta rocznica
współpracy, a piąta edycja Koncertu. Celem
Koncertu, jak co roku, było wsparcie dzie-
ci z Domu Dziecka. Uroczystość uświetniły 
występy uczniów naszej szkoły oraz występy 
absolwentów.

Dorota Żelazna
nauczyciel w Zespole Szkół nr 1

Koncert
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Warsztaty 
tańca

S
tudio Tańca DNS zorganizowało wy-
jazd na warsztaty do Londynu dla
swoich najzdolniejszych uczniów.  Wy-

jazd odbędzie się w okresie ferii w terminie
14-21 stycznia. W tym czasie uczestnicy 
będą mieli możliwość rozwoju tanecznego
w jednej z najlepszych szkół tańca na świe-
cie – Pineapple Dance Studio pod okiem
znakomitych instruktorów.  Wycieczka to
nie tylko atrakcja i wyróżnienie, ale przede
wszystkim ciężka praca, ponieważ dziennie
będziemy spędzać na salach treningowych
do 4 do 6 h.  Zaplanowane są oczywiście
również inne rozrywki, jak np. wspólne wyj-
ście do teatru na jeden ze wspaniałych lon-
dyńskich musicali. 

Mamy nadzieję, że te warsztaty pomogą
w dalszym rozwoju naszych uczniów i za-
chęcą ich do zarażania swoją pasją !

Fotorelacja z wyjazdu już po powrocie! 

Kinga Bankiewicz
Menager DNS Studio

Ogłoszenia drobne
Kancelaria Prawna poszukuje spadkobier-
ców Franciszka Maszkiwicza
tel.: 22 435 18 40
e-mail: biuro@arago.pl

Serdeczne podziękowania dla funkcjona-
riuszy Policji w Milanówku za ofiarne za-
angażowanie w sprawie wykrycia sprawców
włamania w dniach 12/13 oraz 23 lipca na
targowisku miejskim składają

Danuta Pakuła
Karol Pakuła

***

Z
arząd Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Milanówku informuje członków 

i sympatyków organizacji, że po okresie 
pewnego zastoju, reaktywowano działal-
ność. Po usunięciu z funkcji - przez Zarząd 
Okręgowy PZERiI w Warszawie - poprzed-
niej przewodniczącej Ireny Zielińskiej, na-
stąpiły, zgodnie ze statutem,  zmiany w skła-
dzie Zarządu Rejonowego w Milanówku. 
Obecnie pracą organizacji kieruje Hanna 
Makulec. Związek przygotowuje się do 
nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczo-
wyborczego, które odbędzie się 14 stycznia 
2012 r. (sobota), o godz. 13.00 w Sali Teatru 
Letniego MCK, przy ul. Kościelnej 3.

Tymczasem, pracujący w zmienionym 
składzie Zarząd podjął różnorakie statu-
towe działania, zgodnie z oczekiwaniami 
członków. M.in. zorganizowano kilku-
dniowy pobyt w Zakopanem, tradycyjną 
coroczną pielgrzymkę do Częstochowy 
i wyjazd do Matecznika Mazowsze na kon-
cert  Hanny Śleszyńskiej.

yj

Tegoroczny Dzień Seniora zorganizo-
wano przy wsparciu Milanowskiego Cen-
trum Kultury, dyrektor Anny Osiadacz i jej 
współpracowników – za co przekazujemy 
nasze serdeczne podziękowanie. Obchody 
Dnia Seniora uświetnił występ Katarzyny 
Zygmunt z towarzyszeniem Marcina Ma-
zurka (fortepian) i Pawła Golenia (kon-

trabas). Katarzyna Zygmunt, wybitna pol-
ska artystka kabaretowa, laureatka wielu 
nagród artystycznych, sprawiła przybyłym 
na uroczystość wiele radości, przypomi-
nając stare, ale bardzo lubiane przeboje 
polskie i zagraniczne pod wspólnym ty-
tułem „Już nie zapomnisz mnie”. W cza-
sie uroczystości wystąpił również Chór 
FERMATA UIIIW z Grodziska Maz. pod 
kierownictwem Alicji Paciorek. Gościnny 
występ tego chóru miał na celu zachęcenie 
do utworzenia podobnego chóru w Mi-
lanówku. Zabierając głos w czasie Dnia 
Seniora, burmistrz Milanówka Jerzy Wy-
socki wraz z przewodniczącą Rady Miasta 
Marią Sobczak  przekazali zebranym naj-
lepsze życzenia  z okazji ich święta. Bur-
mistrz w swoim wystąpieniu wyraził prze-
konanie, że po okresie zastoju Oddział 
Rejonowy w Milanówku pokona szybko 
trudności i przystąpi do energicznej pracy 
na rzecz swoich członków. Wypada dodać, 
że spotkanie zakończył słodki poczęstu-
nek przygotowany przez panie z Zarządu, 
które z okazji Dnia Seniora przygotowały 
wszystko ze swoich zasobów w podarunku 
uczestnikom.

Działamy ze zdwojoną energia i wiarą 
w sukces. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich do współpracy i do zobaczenia na 
spotkaniu opłatkowym.

Zarząd O/R PZERII w Milanówku

Milanowscy emeryci  
- z energią i wiarą w sukces

WAŻNE TELEFONY:

Burmistrz i zastępca burmistrza 22 758 30 61 wew. 222, fax 22 755 81 20
Punkt Obsługi Interesanta  w. 200, 250
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. 22 755 81 89
Pełnomocnik Burmistrza Miasta  ds. profilaktyki 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 
Ochotnicza Straż Pożarna „MIFAM” Milanówek tel. 998, 22 758 30 21
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Końcowa tabela rozgrywek. 

W
okresie od 22 września do 5 listo-
pada 2011 r. na obiekcie „Orlik 
2012” w Milanówku rozegrano

II edycję Milanowskiej Piłkarskiej Ligi Szó-

stek. W tegorocznych rozgrywkach udział
wzięło 6 zespołów (ogółem 68 uczestników),
które grały ze sobą systemem ligowym „każ-
dy z każdym” mecz i rewanż.

Zwycięską drużynę Kanonierów repre-
zentowali: Rafał Adamiec, Paweł Andrze-
jewski, Paweł Cieśla, Michał Godlewski,
Przemysław Jakubiak, Tomasz Jaworski,
Paweł Konopczyński, Tomasz Piotrowski,
Rafał Połukord, Michał Winnicki, Marcin
Zakrzewski i Łukasz Żebrowski. 

Ogółem w turnieju rozegrano 30 me-
czy, w których uczestnicy strzelili 201 goli,
co daje średnią 6,7 zdobytych bramek na
jeden mecz.

Najlepszym bramkarzem turnieju został
wybrany Mateusz Popławski z zespołu „Sfo-
ra”.

Klasyfikację na najskuteczniejszego
strzelca wygrał Kamil Radziak z drużyny 

„Gramy dla Szerszenia”, strzelając 16 goli
w całym turnieju.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznych
rozgrywek wybrano Łukasza Żebrowskiego

j p y g y

z zespołu „Kanonierzy”.
Przyznano także jeszcze jedno wyróżnie-

nie indywidualne – „najlepszy menadżer ze-
społu”, które otrzymał zawodnik z drużyny 
„Sfora” Zenon Warpas.

Rozgrywki Milanowskiej Piłkarskiej Ligi
Szóstek cieszą się dużym zainteresowaniem
i przykładem Młodzieżowej Milanowskiej
Ligi Siódemek (rozgrywanej wiosną) na sta-
łe wejdą do kalendarza corocznych imprez
sportowych.

Grzegorz Michalak

27
listopada 2011 r., w Milanowskim
Centrum Kultury odbył się X Me-
moriał Andrzeja Wróblewskiego

w Brydżu Sportowym Parami.
Wyniki:
I miejsce: Katarzyna Paluchowska i Je-

rzy Jodełka II miejsce: Tomasz Paluchowski
i Witalis Talar III miejsce: Michał Kułakow-
ski i Paweł Kórmiński.

Włodzimierz Filipiak
Koordynator Sportu

Brydż  Sportowy 
Parami

II edycja Milanowskiej Piłkarskiej 
Ligi Szóstek

Lp Nazwa Mecze Punkty Bramki
1. Kanonierzy 10 22 40 – 30

2. Załoga Kosmicznych Kozaków 10 19 34 – 21

3. Gramy dla Szerszenia 10 15 40 – 35

4. Sfora 10 13 34 – 29

5. Kamszoty 10 11 33 – 39

6. SLO 5 10 5 20 – 47

W
sobotę 8 października na kortach
MCK odbył się turniej deblowy 
„zakończenie sezonu 2011”.

Najlepszy okazał się mikst: Barbara Wi-
śniewska – Wojciech Andrzejewski, którzy 

w finale pokonali parę Piotr Szugajew –
Tomasz Wiśniewski. Trzecie miejsca zajęli:
Grzegorz Szczepański – Włodzimierz Fili-
piak i Andrzej Borczyk – Marek Filipek.

Artur Niedziński

Turniej deblowy

W 
dniu 19 listopada 2011 r. Miej-
ska Hala Sportowa Nr 2 w Mila-
nówku była miejscem rywalizacji

reprezentacji szkół podstawowych i gimna-
zjalnych w halowej piłce nożnej.

Rozegrano trzy turnieje o mistrzostwo
Milanówka w kategoriach: chłopców szkół
podstawowych, oraz dziewcząt i chłopców
szkół gimnazjalnych. Ogółem 8 szkół z tere-
nu Milanówka reprezentowanych było przez
95 uczniów grających w 11 drużynach.
Wyniki poszczególnych kategorii.
Szkoły podstawowe – chłopcy:
1– Szkoła Podstawowa nr 3,
2 – Szkoła Podstawowa nr 2,
3 – Szkoła Podstawowa nr 1,
4 – Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa,
5 – Integracyjna Społeczna Szkoła Podsta-

wowa. 
Najlepszy zawodnik – Kacper Rafalski.
Szkoły gimnazjalne – dziewczęta:
1 – Gimnazjum nr 3,
2 – Gimnazjum Społeczne MTE,
3 – Gimnazjum nr 1.
Najlepsza zawodniczka – Karolina Kania.
Szkoły gimnazjalne – chłopcy:
1 – Gimnazjum nr 3,
2 – Gimnazjum nr 1,
3 – Gimnazjum Społeczne MTE.
Najlepszy zawodnik – Dawid Borkowski.

Halowe 
mistrzostwa 
w piłce nożnej

W 
dniach 6-9 października 2011 r.
odbyły się w Raciborzu Mistrzo-
stwa Świata Weteranów w zapa-

y y ęy

sach, na których to mieszkaniec Milanów-
ka Pan Jacek Gawor zdobył po raz trzeci
brązowy medal w kategorii do 58 kg w stylu
klasycznym.

Serdecznie gratulujemy!
Janusz Orzechowski

„Brąz” w zapasach
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D
rużyny piłkarskie 
Klubu Sportowego 
MILAN Milanówek 

zakończyły mecze w rundzie 
jesiennej. Zespoły nasze ry-
walizowały w rozgrywkach or-

ganizowanych przez Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej i w swoich grupach zajęły na-
stępujące miejsca: Liga Okręgowa Seniorów 
- gr. II miejsce 9 na 15, Klasa „B” Seniorów 
gr. III miejsce 6 na 10, Liga Juniorów Młod-
szych U-16 (1996 r.) - gr. III miejsce 8 na 
8, Liga Trampkarzy U-14 (1998 r.) - gr. IV 
miejsce 4 na 13, Liga Młodzików U-13 (1999 
r.) - gr. IV miejsce 4 na 11, Liga Orlików 
U-11 (2001 r.) - gr. VII miejsce 6 na 8, Liga 
Orlików U-10 (2002 r.) - gr. V miejsce 1 na 
10, Mazowiecka II Liga Oldboyów (1976 r. 
i starsi) miejsce 6 na 12, grupa z rocznika 
2003 nie grała jeszcze w lidze, ale za to w 
żadnym z rozegranych turniejów nie zajęli 
miejsca gorszego niż drugie, co bardzo do-
brze rokuje na rozgrywki w przyszłym roku.

Jak widać rywalizacja różnie układała 
się naszym drużynom, ale zauważyć trzeba, 
że coraz lepsze efekty przynosi praca z mło-

dzieżą i dziećmi. Prawie wszystkie nasze 
drużyny walczą o czołowe miejsca w swoich 
grupach, a podopieczni trenera Andrzeja 
Malinowskiego są nawet na pierwszym miej-
scu w swojej grupie.

Wszystkim zawodnikom i trenerom ży-
czymy udanej rundy wiosennej!

Miło nam poinformować, że od nowego 
roku rusza strona Klubu Sportowego MI-
LAN, na której na bieżąco będzie można 
śledzić wydarzenia z życia klubu (adres stro-
ny udostępnimy jak tylko zostanie ukończo-
ny proces uruchamiania).

PONAWIAMY APEL O NABÓR DO 
p )

DRUŻYN PIŁKARSKICH K.S. MILAN
Wszystkich chętnych zapraszamy na tre-

ningi drużyn piłkarskich roczników 1996, 
1998, 1999, 2001, 2002 oraz 2003 i młodsi.

Zapewniamy opiekę fachowej kadry tre-
nerskiej, urozmaicone treningi, emocje pod-
czas zawodów, wyjazdy na obozy sportowe, 
a także turnieje zagraniczne.

W sprawie naborów należy kontaktować 
się Romanem Straszyńskim tel. 728 537 279

Działacze Klubu KS Milan

j

NA OKŁADCE
JEST MIEJSCE

NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

Więcej informacji:
www.milanowek.pl

w zakładce BIULETYN
reklama@milanowek.pl

P
ropozycja zajęć w czasie ferii zimo-
wych
• w Zespole Szkół Gminnych nr 1

– zajęcia od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 14.00. Prowadzą-
cymi akcję będą nauczyciele wychowa-
nia fizycznego, świetlicy oraz instruktor
wspinaczki ściankowej. Dla dzieci z klas
I-III szkoły podstawowej zaplanowane są
zajęcia plastyczne i artystyczne w świetlicy 
szkolnej. Dla starszych dzieci i młodzieży 
przygotujemy zajęcia i turnieje sportowe
w hali sportowej m.in. piłka siatkowa, pił-
ka koszykowa, piłka nożna, tenis stołowy 
i ścianka wspinaczkowa.

• w Szkole Podstawowej nr 2, jeśli warun-
ki pogodowe pozwolą, na boisku szkolnym
zostanie wylane lodowisko. Szczegółowe in-
formacje dotyczące warunków korzystania
z lodowiska zostaną wywieszone na terenie
szkoły w styczniu, przed feriami zimowymi.

• w Zespole Szkół Gminnych nr 3 ak-
cja prowadzona będzie w szkole od po-
niedziałku do piątku w godzinach
10.00 - 13.00. Dla dzieci z klas I – III
szkoły podstawowej zaplanowane są  za-
jęcia świetlicowe, natomiast dla uczniów
klas I – III gimnazjum – zajęcia sportowe
takie jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, ko-
szykówka. Dla wszystkich istnieje możli-
wość korzystania z lodowiska przy szkole.

• Zajęcia w Miejskiej Hali Sportowej nr 1ję j j p j
planowane są w następujących godzinach:

10.00 - 11.30 piłka siatkowa
11.30 - 12.30 piłka koszykowa
12.30 - 13.00 piłka nożna
10.00 - 13.00 lodowisko dla młodzieży - 
jeżeli będzie mróz
13.00 - 21.00 lodowisko dla mieszkańców 
- jeżeli będzie mróz
10.00 - 13.00 zajęcia świetlicowe dla
uczniów młodszych
8.30 - 13.00 lodowisko Warszawa „Ste-
gny” (dla uczniów ZSG nr 3)

Redakcja

Akcja „Zima
w mieście”

W 
piątek 9 grudnia br. odbyło się 
Walne Zebranie Członków Klubu 
KS Milan, na którym udzielono 

absolutorium staremu zarządowi i w jawnym 
głosowaniu wybrano Zarząd Klubu Sporto-
wego Milan na nową kadencję.

Skład Zarządu KS Milan:
Roman Straszyński - Prezes
Członkowie Zarządu:
Grzegorz Michalak,
Henryk Pyrzyna, 

Tomasz Korycki,
Jacek Banaszczyk,
Krzysztof Pyrc,
Grzegorz Tuszyński,
Pielak Andrzej,
Dariusz Wadowicki. 

Skład Komisji Rewizyjnej: 
Bogusław Kurach,
Andrzej Małecki,
Ryszard Łaski.

Redakcja

Nowy Zarząd KS Milan

W 
sobotę 15 października w Hali 
Sportowej przy ZSG nr 1 odbył się 
turniej „Czwórek Siatkarskich” 

o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka.
Udział w turnieju wzięło 9 drużyn, z Mi-

lanówka, Warszawy, Błonia, Skierniewic, 
Grodziska Maz. i Pruszkowa.

Po rozgrywkach grupowych do finału za-
kwalifikowały się drużyny „De Voley” z Mi-

lanówka i „Dyzio Team” z Warszawy. Po za-
ciętym pojedynku zwyciężyli milanowianie 
21:13, 21:19. Trzecie miejsce zajęła Sparta 
Grodzisk Maz.

Zwycięska drużyna grała w składzie: 
Adam Filipiak, Grzegorz Parkot, Kamil 
Skoneczny, Kamil Ślesiński, Piotr Figura, 

p g

Damian Czekalski.
Artur Niedziński

Siatkarskie Czwórki

SPORT


