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Milanówek
Ścieżki rowerowe
Dzięki współpracy
Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów uda się sfinansować m.in.
dokumentację rozbudowy ścieżek
rowerowych w naszym mieście.

straż miejska
Pojawiają się wątpliwości czy
Straż Miejska jest Potrzebna
w Milanówku? Przedstawiamy
fakty, które najlepiej obrazują
jej skalę zadań i osiągnięć.

Klub sportowy „3”
Młodzi łyżwiarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego
„3” – zakończyli kolejny pełen
sukcesów sezon.

Inwestycje
Trzeba ograniczyć nowe
inwestycje, przez zobowiązania
zaciągnięte przez poprzedniego
Burmistrza.

Feliks Dzierżanowski
– jak mieszkańcy Milanówka
zapamiętali swojego sąsiada –
wybitnego dyrygenta i twórcę
Polskiej Kapeli Ludowej.

Opłata adiacencka
Co to jest oraz kto i w jakiej
sytuacji będzie musiał
zapłacić w Milanówku opłatę
adiacencką.
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burmistrz informuje

Informacja dla osób, które poniosły nakłady na budowę kanałów sanitarnych
i przewodów wodociągowych.

Błędy poprzednika
do naprawy
Od połowy 2012 roku do końca stycznia 2014 r. ówczesny Burmistrz Miasta Milanówka pan Jerzy Wysocki podpisywał porozumieniania z mieszkańcami, które mogły łamać dyscyplinę finansów publicznych. Chodzi o obietnicę
zwrotu wydatków poniesionych na budowę kanałów sanitarnych i przewodów wodociągowych. Nie wiemy też ile
ostatecznie miasto jest winne z tego tytułu. Obiecuję, że doprowadzę do tego, aby zobowiązania zaciągnięte przez
mojego poprzednika zostały zrealizowane. Jednak najpierw Rada Miasta musi przyjąć zaproponowany przeze mnie
harmonogram spłat i wpisać go do budżetu Miasta na ten rok i kolejne lata. Niestety za beztroskę i lekką rękę mojego
poprzednika zapłacimy wszyscy, bo zamiast na nowe inwestycje będziemy łożyli na spłatę zobowiązań.

O

d 27 kwietnia 2012 r. do 30 stycznia
2014 r. pan Jerzy Wysocki – ówczesny
Burmistrz Miasta Milanówka podpisał
porozumienia z mieszkańcami miasta w sprawie zwrotu kosztów budowy kanałów sanitarnych i przewodów wodociągowych w drogach
publicznych. Na dokumentach jednak nie określono kwot do zwrotu, zamiast tego widnieje
następujące postanowienie: „kwota zobowiązania z tytułu wydatków poniesionych na realizację inwestycji zostanie ustalona na podstawie przedstawionych i zaakceptowanych przez
Burmistrza faktur VAT, przy czym wartość robót
i usług nie mogą być wyższe niż odpowiadające
im średnie ceny płacone przez Gminę”.
Podpisując tego rodzaju porozumienia ówczesny burmistrz p. Jerzy Wysocki, zaciągał
zobowiązani, których termin płatności wykraczał poza rok budżetowy, w którym były one
zawierane. A zatem bez żadnego upoważnienia doprowadził do tego, że powstały zobowiązania nie ujęte w planie finansowym. Tym
samym naruszył ustawę o finansach publicznych, która wyraźnie stanowi, że „kierownik
samorządowej jednostki budżetowej może,
w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania

pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym
jednostki”. Złamał również ustawę o samorządzie gminnym mówiącą, że „burmistrzowi
gminy przysługuje wyłączne prawo zaciągania
zobowiązań mających pokrycie w ustalonych
w uchwale budżetowej kwotach wydatków,
w ramach upoważnień udzielonych przez
radę gminy”. Zobowiązania zaciągnięte przez
p. Jerzego Wysokiego nie były również ujęte w Wieloletnich Prognozach Finansowych
Miasta Milanówka.
Co więcej, podpisywane z mieszkańcami porozumienia, mimo że prowadziły do powstania
zobowiązań finansowych po stronie gminy, nie
zostały zgodnie z prawem kontrasygnowane
przez skarbnika gminy lub osobę przez niego
upoważnioną. Tym samym pan Jerzy Wysoki
naruszył po raz drugi ustawę o samorządzie
gminnym mówiącą, że „jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna
jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego
księgowego budżetu) lub osoby przez niego
upoważnionej”. A zatem mógł naruszyć dyscyplinę finansów publicznych. W związku z tym

jestem zmuszona do złożenia zawiadomienia
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny
finansów publicznych.
Informuję Wszystkich oczekujących na
zwrot poniesionych nakładów finansowych
na budowę kanalizacji i wodociagów, że będę
sukcesywnie wywiązywać się z zaciągniętych
zobowiązań przez mojego poprzednika. Jednak warunkiem dokonania wypłat będzie
przyjęcie przez Radę Miasta zaproponowanego harmonogramu spłat wpisanego do budżetu Miasta w bieżącym i w kolejnych latach
(konieczny wpis do Wieloletniej Prognozy
Finansowej). Pierwsze zwroty poniesionych
kosztów mogą nastąpić w czerwcu 2015 roku,
po majowej sesji Rady Miasta.
Zła informacja dla Wszystkich Mieszkańców
Milanówka jest taka, że zobowiązania zaciągnięte przez mojego poprzednika i nie umieszczone w budżecie spowodują ograniczenie nowych inwestycji nie tylko w tym roku, ale także
w następnych latach.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Przestańmy wyrzucać pieniądze w błoto
Od początku mojej kadencji trwają remonty dróg w Milanówku. Porównałam listę ulic, które trzeba
naprawić w pierwszej kolejności i ku mojemu zaskoczeniu znalazłam tan nazwy dróg remontowanych
jesienią zeszłego roku. Ze spisu wyraźnie wynika, że spory odsetek remontowanych miejsc powtarza
się regularnie. Co jest również ciekawe dziwnym trafem o stanie milanowskich ulic radni dotąd milczeli.
Wygląda to tak jakby ulice zaczęły się psuć dopiero po zmianie władzy.

R

adni podczas każdej Sesji Rady Miasta
oraz na komisjach regularnie zasypują
mnie pytaniami i interpelacjami dotyczącymi stanu dróg w naszym mieście. Ulice są
remontowane od początku sezonu. Lista dróg
przeznaczonych do remontu oraz protokoły
odbioru wykonanych prac są dostępne na stronie internetowej milanowek.pl, zatem wszyscy
mogą się przekonać co zostało już zrobione,
a co jest zaplanowane na najbliższy tydzień.
Notabene remontujemy regularnie te same
ulice. I jak zauważyłam od lat robi się to bez
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żadnego sensownego planu. Tym samym,
wręcz dosłownie, wyrzuca się pieniądze w błoto, bo wyrównanie gruntowych dróg i zasypanie dziur daje efekt tylko na chwile. Bez krawężników zwanych opornikami, ulice po kilku
deszczach znowu stają się rozjeżdżonymi grzęzawiskami. Szybko znowu powstają wyboje,
koleiny i dziury. W efekcie najpóźniej po pół
roku od remontu znowu trzeba będzie wysyłać ekipę remontową. Najwyższy czas zacząć to
robić wreszcie z większym sensem. Proponuję
żeby remontować w ciągu roku mniej, ale za

to dokładniej. To znaczy nie tylko wyrównywać nawierzchnię i wypełniać ubytki, ale także
wstawiać krawężniki, które będą chroniły drogę przed szybkim zniszczeniem. Mam nadzieje,
że Państwo zrozumiecie taką potrzebę. Dzięki
temu w dłuższej perspektywie miasto nie tylko
zaoszczędzi Państwa pieniądze, ale także wyremontuje więcej dróg, bo nasze ulice dłużej
będą nadawały się do użytkowania bez potrzeby przeprowadzania napraw.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Jaka przyszłość
dla Milanówka?

Rada Miasta zleciła mi jako burmistrzowi aktualizację strategii rozwoju miasta, a także
napisanie programu rewitalizacji. Te dokumenty będą niczym fundament pod budowę
domu, ponieważ określą najważniejsze cele i kierunki rozwoju Milanówka. I dopiero na ich
podstawie możemy zająć się promocją miasta jako marki.

D

latego nie ukrywam, że jestem zdziwiona tym co się wydarzyło 13 kwietnia br. podczas posiedzenia Komisji
Kultury i Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka. Jednym z punktów była prezentacja pana
Michała Kwiatkowskiego, który na prośbę radnych przedstawił swoją wizję budowania marki miasta. Nie do końca rozumiem po co radni
zorganizowali tę dyskusję akurat teraz, czy to
ma oznaczać, że zaczynamy jednak budowę
domu od dachu w kierunku fundamentów?
Przecież to jest bez sensu!
Przypomnę, że Milanówek jako gmina
posiada strategie uchwaloną w roku 2005,
a później aktualizowaną w 2009. Tyle, że ten
dokument już w momencie powstania posiadał wyłącznie wartość historyczną. Aktualizacja nic nie zmieniła. Od samego początku
brakowało w tej strategii aktualnych danych,
prognoz oraz planów możliwości rozwoju. Nie
wskazano również jakimi sposobami mamy
dojść do wyznaczonego celu. Czyli brakuje
podstawy. I w takiej sytuacji pojawiają się po-

mysły, aby od razu zacząć promować miasto
jako markę?!
Co mamy promować kiedy nie wiemy czy
chcemy być sypialnią Warszawy, czy może
miastem w którym pojawialiby się turyści
żeby odpocząć od zgiełku stolicy? Nie wiemy
czy chcemy być Pruszkowem, Grodziskiem czy
może Konstancinem. Póki co, może i dobrze,
nie jesteśmy żadnym z tych miast.
Jako burmistrz oczywiście mam swoją wizję rozwoju Milanówka. Nigdy się tego nie
wypierałam. Jednak chcę swoje pomysły
skonfrontować z potrzebami mieszkańców.
Poznać Wasze zdanie i sprawdzić co Państwo
uważacie za najważniejsze problemy w codziennym życiu w naszym mieście.
W tej chwili mamy kilka podstawowych
problemów, które trzeba jak najszybciej rozwiązać. Pierwsza z nich to problem braku
chodników oraz dróg w stosunku do potrzeb,
a także jakości już istniejących. Druga sprawa to kwestia zabytków w mieście, przede
wszystkim dalszych losów willi Waleria oraz
zespołu willowego na Turczynku.

Musimy również zastanowić się jak zatrzymać obecnych i przyciągnąć nowych mieszkańców do miasta. A zatem pomyśleć co możemy
zaoferować ludziom aby chcieli mieszkać w Milanówku. To na pewno kwestia dobrych szkół,
sensownie zorganizowanej przestrzeni publicznej. Pamiętajmy, że podstawą dochodów miasta są wpływy z podatku PIT! Chcę żeby projekt
strategii został wypracowany wspólnie, w szerokiej dyskusji. Nie może być tak, żeby w tej
szalenie ważnej sprawie konsultacje społeczne
ograniczały się do przedstawienia gotowego
pomysłu na stronie internetowej miasta i czekania czy ktoś ewentualnie zgłosi jakieś uwagi.
Chciałaby abyście Państwo wypowiedzieli się
w jakim mieście chcecie mieszkać. Dlatego
planuje przeprowadzenie badań socjologicznych, konsultacji z mieszkańcami oraz spotkań
warsztatowych. Dopiero w ich efekcie pod koniec tego roku powstaną dokumenty, które powiedzą więcej o oczekiwaniach mieszkańców
i o tym w jakim kierunku powinien podążać
Milanówek.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz zaprasza Mieszkańców Miasta na spotkanie
Zapraszam wszystkich Państwa na cykl
spotkań w maju. To będzie okazja, aby
podsumować pół roku sprawowania
przeze mnie funkcji burmistrza. Odpowiem również na wszystkie pytania dotyczące życia w naszym mieście. Chciałabym także poznać Państwa opinie,
pomysł, ale także sugestie dotyczące
życia codziennego w naszym Mieście.

Razem możemy zmienić Milanówek,
tak, aby żyło nam się lepiej

26 maja – w świetlicy GSM (I piętro),
ul. Brzozowa 7

Spotkania będą obywały się
zawsze o godzinie 18.30

27 maja – w Zespole Szkół Gminnych

22 maja – w Zespole Szkół Gminnych

28 maja – w szkole podstawowej nr 2,

nr 1 im. ks. Piotra Skargi,
ul .Królewska 69
25 maja – w OSP, ul. Warszawska 18

nr 3, ul. Żabie Oczko 1
ul Literacka 20
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Burmistrz Informuje

Wszystko o opłacie
adiacenckiej
Szanowni Państwo,
w ostatnich dniach gorącym tematem w Milanówku stała
się opłata adiacencka. Niestety wokół tej sprawy narosło
wiele nieporozumień, dlatego tą drogą chciałabym wyjaśnić
wszystkim Mieszkańcom czym jest ta opłata oraz kto
i w jakich sytuacjach będzie musiał ją uiścić.

O

płata adiacencka to podatek pobierany na rzecz gminy od właścicieli nieruchomości, których wartość wzrosła
na skutek podziału np. na dwie części. Dlaczego musimy ją pobrać? Najprościej tłumacząc wprowadzenie opłaty adiacenckiej, to
przejaw gospodarności gminy i wyraz dbałości o sprawiedliwość przestrzenną. W efekcie
podziału działki miasto musi zazwyczaj wykupić od właścicieli część terenu i wybudować
drogę prowadzącą do nowopowstałej posesji.
A zatem ktoś zyskuje podwójnie. Nie dość, że
zarabia na wzroście wartości działki i jej sprzedaży, to jeszcze dostaje pieniądze za drogę, na
budowę której łożą wszyscy mieszkańcy ze
swoich podatków.
Ktoś może w takim razie zapytać, a co w sytuacji kiedy działka została tak podzielona, iż
obie jej części leżą przy istniejącej już drodze?
Czy wtedy powinno się pobierać opłatę adiacencką? Tak, bo przecież tę drogę też wybudowała gmina i za nią zapłaciła. W tej sytuacji
opłata adiacencka będzie formą rekompensaty za działanie wykonane w przeszłości.
Reasumując: podstawowym zadaniem opłaty
jest zatem odciążenie budżetu gminy, a więc
de facto nas wszystkich, z wysokich kosztów
wynikających z procesu urbanizacji.
Warto podkreślić, że opłata będzie dotyczyła wyłącznie osób dokonujących podziału
nieruchomości w przyszłości i to także nie we
wszystkich przypadkach. Z opłaty adiacenc-

kiej zostały zwolnione osoby, które składają
wniosek o podział nieruchomości na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli podziałów dokonywanych
niezależnie od ustaleń miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Chodzi o sytuację, gdy podział
jest dokonywany w celu wydzielenia działki
niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego, czyli takiej na której znajduje się
już budynek mieszkalny, wówczas nie będzie
podlegać opłacie adiacenckiej.
Wiele nieporozumień narosło również wokół wysokości opłaty adiacenckiej. Zaproponowałam Radzie Miasta Milanówka, przyjęcie
stawki wynoszącej 30 procent wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości. A zatem opłata jest wyliczana nie od wartości całej działki, lecz tylko
od kwoty o jaką wzrosła jej wartość.
Rada Miasta poprzedniej kadencji w ogóle
nie podjęła uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej, mimo że Regionalna Izba Obrachunkowa (urząd skarbowy dla gmin) – po kontroli
przeprowadzonej w 2011 roku zaleciła: „przygotować projekt uchwały i przedłożyć Radzie
celem ustalenia wysokości stawki procentowej
opłaty adiancenckiej, zgodnie z wymogami (…)
ustawy (…) o gospodarce nieruchomościami”.
Jednocześnie w latach 2007–2014 Burmistrz Miasta Milanówka zatwierdził wiele

podziałów nieruchomości, w efekcie których właściciele zyskali na wzroście wartości
poszczególnych działek, dzieląc bardzo duże
powierzchnie na mniejsze działki budowlane.
Konsekwencją takich podziałów terenu była
potrzeba doprowadzenia dróg dojazdowych
do nowych posesji. Gmina w efekcie decyzji
poprzedniego Burmistrza przejmowała tego
rodzaju nowe drogi na własność.
Tu trzeba wyjaśnić, że obowiązek przejęcia
dróg istnieje tylko w przypadku podziałów
wynikających z planów zagospodarowania
przestrzennego, natomiast miasto nie musi
tego robić w przypadku podziałów poza
planem. Jednak standardowym działaniem
poprzedniego Burmistrza było przejmowanie odpłatnie dróg powstałych właśnie
poza planem.
W konsekwencji podziałów dużych terenów na mniejsze ich właściciele zyskiwali
działki budowlane, a także publiczną drogę
dojazdową, którą gmina musiała budować na
swój koszt. Jednocześnie miasto zobowiązywało się, że zapłaci właścicielowi za grunty
przekazane pod jej budowę.
Obecne zaległości gminy wynikające
z obiecanych i niezapłaconych przez poprzedniego Burmistrza zobowiązań wynoszą około
4 mln zł.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Konsultacje społeczne w sprawie opłaty adiacenckiej
Termin konsultacji: od dnia

11.05.2015 r. do dnia 29.05.2015 r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców
Milanówka, którzy chcą złożyć uwagi lub
wnioski do przedmiotowej uchwały.
Z treścią uchwały można zapoznać się:
1. Na stronie internetowej Miasta Milanówka
2. N
 a stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka
3. W
 Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka,
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek,
w godzinach pracy Urzędu
4. N
 a tablicach informacyjnych Urzędu
Miasta Milanówka: Budynek C przy
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ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek
oraz Budynek A przy ul. Kościuszki 45,
05-822 Milanówek
Uwagi i wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2015 r.
za pomocą wypełnionego formularza dostępnego na stornie WWW Miasta Milanówka oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka, a także w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. Zastrzega się, iż rozpatrywane będą
wyłącznie uwagi złożone za pomocą ww.
formularza, złożone w terminie.
Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście na adres Urzędu Miasta

Milanówka: ul. Kościuszki 45, 05-822
Milanówek lub ul. Spacerowa 4, 05-822
Milanówek lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: adiacencka@milanowek.pl, bez
konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 262, ze zm.).
Opinie dotyczące opłaty adiacenckiej
można przesyłać na specjalny adres: adiacencka@milanowek.pl Burmistrz miasta
zaprasza także do dyskusji w tej sprawie
podczas spotkań planowanych od 22 do
28 maja.

burmistrz informuje

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta
Milanówka
między sesjami
za okres 20.02. – 19.03.2015 r.
23.02 – Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników WKD sp z o.o.

Podczas tego spotkania otrzymałam bardzo istotne, z punktu widzenia mieszkańców Milanówka, informacje o remontach
torowisk planowanych na lato 2015 roku.
Niestety, nie mam najlepszych wiadomości,
bo dojeżdżających do Warszawy czeka sporo
utrudnień.
W związku z tym, że remont WKD był już
kilkakrotnie odkładany prace, które należy
wykonać, mocno się skumulowały. A to będzie oznaczało ograniczenie liczby kursów
kolejki w ciągu dnia. Jak tylko otrzymam
aktualny harmonogram prac, natychmiast
poinformuję Radę Miasta oraz Mieszkańców
o terminach remontów i związanych z nimi
utrudnieniach.
Jednocześnie dowiedziałam się o planach
remontu trasy 719, czyli drogi z Milanówka
do Warszawy – na wysokości mostku pod
wiaduktem w Pruszkowie. Przypominam, że
w tym czasie będzie jeszcze trwał remont trasy kolejowej między Skierniewicami, a Warszawą. Zatem trzeba się przygotować na to,
że przez całe lato będą nas czekały trudności
w dojazdach do Warszawy.

24.02 – W Pruszkowie odbyło się walne
zebranie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
Do tej spółki należy także Milanówek
i omawiane były kwestie TBS-ów w powiatach grodziskim oraz pruszkowskim. Jednak
w wypadku naszego miasta nie mam żadnych informacji dla mieszkańców, ponieważ
obecnie nie ma planów tego typu inwestycji
u nas. Po podjęciu wszystkich rutynowych
uchwał, prezes spółki przedstawił informacje
o nowych inwestycjach w Pruszkowie.
24.02 – Rozmowa z Krzysztofem Mączewskim dyrektorem departamentu Geodezji
i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim.
Departament prowadzi projekt informatyczny, w którym są łączone zasoby geodezyjne gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Milanówek uczestniczy w nim od samego początku i jest już na bardzo zaawansowanym
etapie, co powoduje, że pracownicy naszego
Urzędu Miasta mają więcej pracy, dotyczy to
zwłaszcza referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

28.02 – Patronat Burmistrza nad imprezami sportowymi.
Objęłam patronat nad ogólnopolskimi zawodami w judo, rozgrywanymi w Milanowskiej hali sportowej. Również tego samego
dnia w grodziskiej hali sportowej miały miejsce zawody piłkarskie dzieci pod moim patronatem. Obydwie imprezy przyczyniły się do
promocji naszego miasta.
3.03 – Spotkałam się z młodszym inspektorem Dariuszem Zalesińskim komendantem powiatowym policji w Grodzisku Mazowieckim.
Rozmowa dotyczyła współpracy. W pierwszej kolejności poruszona była kwestia dotacji
jaką Urząd Miasta przekazuje na sfinansowanie nadgodzin dla funkcjonariuszy odbywających służbę na terenie Milanówka.
Drugą poruszaną sprawą była rezygnacja
ze wsparcia dla Policji w formie utrzymywania w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie
Miasta specjalnego etatu dla sekretarki pracującej w milanowskim posterunku policji.
Ta osoba była formalnie pracownikiem Referatu Organizacyjnego, oddelegowanym do
pracy w komisariacie. Aby uporządkować tę
sprawę zaproponowałam Radzie Miasta, aby
w budżecie zmienić przeznaczenie tych pieniędzy i przekazać je bezpośrednio dla policji
i żeby ta służba już sama organizowała swoje sprawy kadrowe. Kwota zarezerwowana
w budżecie na dotacje na ten cel będzie dokładnie taka sama.
3.03 – Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Ta organizacja ma swój budynek w Milanówku przy ul. Kościuszki 116. Przedstawiciele PKPS pojawili się z informacją, że otrzymają dość dużą dotacje na odnowienie tego
budynku: ocieplenie, wymianę okien, poprawę elewacji, itp. W związku z planowanym
remontem PKPS chce również nieco zmienić
funkcje tego ośrodka i planują na parterze
zorganizować dom opieki dziennej dla osób
potrzebujących wsparcia z terenu Milanówka. W tej kwestii PKPS chce współpracować
z Milanówkiem. Na razie jednak nie ma żadnych szczegółowych propozycji, bo to dopiero początek rozmów. Konieczne jest również
zbadanie potrzeb wśród mieszkańców organizacji takiego domu dziennej opieki.

5-6.03 – Konferencja z okazji 25 lat samorządności w Poznaniu.
Wspólnie z niemal 1500 przedstawicielami
miast, gmin wiejskich, powiatów oraz samorządów wojewódzkich wzięłam udział w kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.
Przez dwa dni nie tylko podsumowaliśmy
25 lat samorządności w Polsce, ale przede
wszystkim dyskutowaliśmy o nowych wyzwaniach i stworzeniu warunków do skutecznego
realizowania zadań samorządowych.
7-8.03 – W Milanówku dzień kobiet trwał
aż dwa dni i odbywał się pod hasłem „Przedsiębiorczość jest kobieca”.
Impreza została zorganizowana w kooperacji Miasta, MCK i Przedszkola Publicznego
z prywatnymi podmiotami, a ja objęłam nad
nią patronat.
Impreza cieszyła sie bardzo dużym zainteresowaniem i już powstały pomysły organizacji kolejnych imprez w takiej formule,
przedszkole użyczając swojego lokalu zostało
ocenione jako wspaniałe miejsce do organizacji takich spotkań.
W trakcie imprezy przeprowadziłam wykład dotyczący prowadzenia biznesu.
Udzieliłam również kilku konsultacji indywidualnych związanych z przygotowaniem
biznesplanu. Oczywiście zrobiłam to społecznie, nie pobierając wynagrodzenia.
11.03 – Spotkałam się z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego.
Rozmowa dotyczyła stanu budynków komunalnych oraz innych nieruchomości należących do miasta. W tej chwili pojawiły się
z PINB zalecenia budowlane. Problem stanowią już nie tylko budynki komunalne, są
również uwagi do stanu gmachów użyteczności publicznej, tj. siedziby Milanowskiego
Centrum Kultury.
Jednak w tej chwili w pierwszej kolejności
musimy rozwiązać problem związany z brakiem lokali komunalnych. Ostatnio decyzją
PINB musimy w trybie natychmiastowym
wykwaterować mieszkańców z domu przy Dębowej 5. Miasto dysponuje obecnie zaledwie
2 lokalami, w których konieczny jest gruntowny remont. Dlatego podjęłam decyzję o ogłoszeniu w Biuletynie informacji o poszukiwaniu
na wolnym rynku lokali dla mieszkańców wykwaterowanych z domu przy ulicy Dębowej.
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burmistrz informuje
11.03 – Odbyło się pierwsze spotkanie
w ramach szlaków turystycznych Mazowsza.
Milanówek stanie się pierwszą stacją szlaku
chopinowskiego, który będzie wiódł z Warszawy do Żelazowej Woli i dalej do Brochowa, czyli miejsca chrztu Fryderyka Chopina.
Jak pewnie państwo wiecie, bo w pierwszym spotkaniu brali udział przedstawiciele
Rady Miasta, trasę turystyczną śladami Chopina przygotowuje Mazowiecka Regionalna
Organizacja Turystyczna we współpracy z samorządami. Na spotkaniu Urząd Miasta reprezentował kierownik referatu komunikacji
społecznej. Ja nie mogłam przybyć, ponieważ
w tym czasie miałam spotkanie z nadzorem
budowlanym.
Z przedstawicielem MROT spotkałam się
jednak już 16.03., aby poznać propozycje tej
organizacji dla Milanówka. A kolejne, tym razem robocze, spotkanie zostało zaplanowane
na przyszły tydzień z dyrekcją MROT.
11.03 – Wspólnie z Prezydium Rady Miasta gościłam na wielkanocnym spotkaniu
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
w Milanówku.
11.03 – Spotkałam się Przewodniczącą
i Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta, którzy odwiedzili mnie w celu zasięgnięcia informacji, w jaki sposób będę prowadziła sprawy
nieruchomości należących do miasta pod
względem prawnym. W tej kwestii zresztą
wpłynęły także dwie interpelacje, na które
przygotowałam i przekazałam radnym już
odpowiedź.
12.03 – Miała miejsce wizyta konserwa-

tora zabytków w Milanówku. Powodem
był fakt, że trwa już końcowy etap weryfikacji gminnej ewidencji zabytków w naszym
mieście. Referat GNPP już od kilku miesięcy prowadzi tę sprawę. Na tym roboczym
spotkaniu miałam okazję podyskutować na
temat wizji Milanówka i spraw strefy konserwatorskiej, a także o weryfikacji obiektów
w rejestrze zabytków.

12.03 – Odbyło się posiedzenie Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza MAZOVIA. Podczas
spotkania zostały powołane nowe władze.
Nowym prezesem został burmistrz Brwinowa, ja na jego prośbę weszłam w skład
zarządu.
Dotychczas ta organizacja skupiała się
przede wszystkim na organizowaniu imprez
sportowych. Teraz planowane jest rozszerzenie zakresu działa stowarzyszenia poza sport.
Chodzi m.in. o przygotowywanie wspólnych
projektów, bo partnerstwo to większa szansa
na zdobycie funduszy unijnych.
13.03 – Odwiedzili mnie proboszczowie

z obu milanowskich parafii w sprawie planowanych w przyszłym roku w Krakowie
Światowych Dni Młodzieży. Z tej okazji do
Milanówka przyjedzie grupa 150 młodych
osób z całego świata.
Goście będą przyjmowani w domach naszych mieszkańców, natomiast ze strony organizatorów pojawiła się prośba, aby władze
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miasta włączyły się w ich organizację również
finansowo, co potwierdziłam, umawiając
się w późniejszym okresie na szczegółowe
uzgodnienia.

13.03 – W piątek o godzinie 13:00 odbyło
się podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Brwinowem, Milanówkiem i Podkową
Leśną w ramach porozumienia trójmiasta
ogrodów (PTO). Porozumienie dotyczy realizacji wspólnego projektu dofinansowywanego z funduszy norweskich. Dzięki realizacji
projektu zostaną przygotowane inwentaryzacje, strategie i dokumentacje projektowe
niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne w nowej perspektywie finansowej 20142020 m.in. dotyczące przebiegu tras rowerowych, odwodnienia, rozbudowy skate parku
i toru do dirty jumpu przy ul. Turczynek.
13.03 – Podpisałam umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności
i konkurencyjności Gminy Milanówek
poprzez poszerzenie oferty turystycznej”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
w zakresie którego zostanie zagospodarowany teren Amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza oraz podjęte działania ukierunkowane
na promocję naszego miasta pod względem
turystycznym: przewodniki, mapy, platforma
internetowa, foldery, aplikacje na telefon itp.
17.03 – Odbyła się kontrola z Urzędu
Wojewódzkiego z zakresu realizacji zadań
zleconych przez Wojewodę (sprawy wojskowe). W jej wyniku podpisałam protokół
z kilkoma zaleceniami, które muszą zostać
zrealizowane do 30 czerwca br. Protokół po
podpisaniu przez służby Wojewody wróci do
Milanówka.
Równolegle, tego samego dnia rozpoczęła
się w Urzędzie Miasta kontrola prowadzona
przez Państwową Inspekcję Pracy w wyniku,
jak mnie poinformowano, donosu. Kontrola
dotyczy możliwości występowania zjawiska
mobbingu na terenie Urzędu. Pracownicy
wypełniali ankietę badającą możliwość występowania tego zjawiska w ciągu ostatnich
12 miesięcy. Wyników tej kontroli jeszcze
nie znam.
17.03 – Spotkałam się z Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem, w sprawie działalności
stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”, który zaprosił miasto do współpracy z tą organizacją.
Wstępnie uzgodniliśmy możliwość odbycia
kolejnych spotkań na poziomie roboczym.
18.03 – Wzięłam udział, wraz z Przewodnicząca Rady Miasta, w spotkaniu roboczym
zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim
przez Wojewodę Mazowieckiego. Spotkane
dotyczyło spraw bezpieczeństwa, inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych i planowanych do realizacji na terenie województwa
oraz poruszono sprawę możliwości aplikowania o dopłaty do budowy dróg lokalnych –
konkurs w tej sprawie będzie ogłoszony około
września br.

za okres
20.03.–15.04.2015 r.
Marzec 2015:
Marzec – zostały ogłoszone konkursy na
następujące zadania publiczne:
l Zadanie II
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
działalności na rzecz osób starszych.
l Zadanie III
Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku.
l Zadanie IV
Rok Feliksa Dzierżanowskiego
w Milanówku
l Zadanie V
Działania z zakresu ochrony i promocji
zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
l Zadanie VI
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin
składania
ofert
upłynął
25.03.2015 r. Ogłoszenie wyników konkursów
nastąpi 24.04.2015 r.
21.03 – Wzięłam udział w walnym zebraniu obu milanowskich Ochotniczych Straży
Pożarnych, to jest OSP Milanówek z ulicy
Warszawskiej oraz OSP Mifam.
23.03 – Spotkałam się z władzami Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Było to typowo robocze spotkanie dotyczące głównie sprawy sfinalizowania umowy
w kwestii miejsca Milanówka na tak zwanym
„Szlaku Chopinowskim”.
Wstępnie omawialiśmy także inne atuty
miasta, które warto wypromować. Chodzi
przede wszystkim o hasła takie jak „jedwab
z Milanówka”, „krówki z Milanówka” czy „truskawki w Milanówku”.
24.03 – Wzięłam udział w wielkanocnym
spotkaniu Milanowskiego Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo vadis”. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
28.03 – Po raz pierwszy udzielam ślubu
cywilnego.
28.03 – Spotkałam się ze strażakami z OSP
w Milanówku na wielkanocnym jajeczku.
Była to również okazja, aby im podziękować
za ofiarną pracę na rzecz wszystkich mieszkańców Milanówka.
30.03 – Uczestniczyłam w posiedzeniu
Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Priorytety w których
Milanówek uczestniczy to: transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi.
W trakcie spotkania podjęliśmy szereg
uchwał dotyczących zasad punktacji przy
ocenianiu wniosków w poszczególnych priorytetach. Pierwsze konkursy planowane są od

IV kwartału 2015 roku. Największe zainteresowanie uczestników, ale także i największe
kontrowersje wzbudził planowany sposób
oceniania wniosków dotyczących budowy
ścieżek rowerowych. Warszawa oraz jeszcze
kilka gmin planuje stworzyć wielokilometrowe ścieżki rowerowe. A zależy nam aby to
były na prawdę zintegrowane działania i żeby
w naszych gminach można było zbudować te
szlaki komunikacyjne systemowo.
Z tego powodu druga część posiedzenia
Komitetu Sterującego zostało przeniesione
na 13 kwietnia i dopiero wówczas podjęto
uchwałę, określającą sposób dzielenia środków ustalając punktację tak, aby większość
gmin miała szansę otrzymania dotacji na inwestycje związane z budową ścieżek rowerowych.
W skład ZIT wchodzi Warszawa, a także
37 gmin z powiatów: legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego,
pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego.

30.03 – Rozpoczął się cykl spotkań przedświątecznych w różnych jednostkach organizacyjnych m.in. środowiskowym klubie
wsparcia, szkole podstawowej nr 2, a także
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Kwiecień 2015:
7.04 – miały miejsce kolejne audycje z cyklu
„Dzień Milanówka w Radiu Bogoria”. Tym razem o naszym mieście opowiadały trzy panie.
l O godzinie 9.30 nowa pracownica Milanowskiego Centrum Kultury pani Elżbieta
Abramczuk – przybliżyła słuchaczom m.in.
sprawę umieszczenia Milanówka na „Szlaku
Chopinowskim”, a także zapowiadała najbliższe imprezy organizowane przez MCK.
l o godzinie 10:30 poinformowałam
mieszkańców o m.in. trwających w naszym
mieście remontach dróg. Ta sprawa jest chyba w tej chwili najważniejsza dla całej naszej
społeczności. Zresztą również w tej kwestii
padają najczęściej pytania podczas komisji
i sesji Rady Miasta.
l o godzinie 11:30 pani Katarzyna Fitz wyjaśniała jakie korzyści da nam uczestniczenie
w projekcie Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów.
7.04 – Odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie z organizatorami III Biegu STO-nogi
(19.04.2015). To była swojego rodzaju odprawa dotycząca przede wszystkim kwestii
zabezpieczenia biegu od strony porządkowej.
Miasto pomogło również od strony organizacyjnej, zapewniając dla uczestników 450
koszulek z herbem miasta. Uważam, że jest
to dobre działanie promocyjne Milanówka,
zwłaszcza że w trakcie III Biegu STO-nogi są
rozgrywane także: Mistrzostwa Polski Pilotów
i Personelu Pokładowego na dystansie 10 km
oraz Mistrzostwa Świata Geografów.
Warto podkreślić, że do III Biegu STO-nogi
zgłosiła się rekordowa liczba mieszkańców
Milanówka, blisko 100 osób na prawie 450
uczestników. Podczas tej imprezy odbędzie
się również Mila Milanowska

7.04 – Uczestniczyłam w odbywających
się w Brwinowie warsztatach dla partnerów projektu: Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów. Projekt dotyczy poprawy spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów poprzez współpracę w zakresie
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji.

informacji i zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych przetwarzanych w Urzędzie, w szczególności danych osobowych,
sprawozdanie z audytu i jego ustalenia nie
mogą zostać ujawnione i opublikowane.
Konsekwencją audytu wewnętrznego jest już
ogłoszony audyt zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta,
który poszerzy przeprowadzoną analizę.
l Nastąpiły zmiany personalne w Referacie
Komunikacji Społecznej. Z dniem 31 marca
z funkcji kierownika z powodów osobistych
zrezygnował, pan Jan Osiecki. Do końca
kwietnia jako inspektor pozostanie w Referacie kończąc rozpoczęte prace. Obowiązki kierownika przejęła pani Monika Samoraj.

Warsztaty dotyczyły przede wszystkim
kwestii związanych z zarządzaniem strategicznym i zostały przeprowadzone przez
przedstawicieli Związku Miast Polskich,
z którym PTO podjęło współpracę.
Niestety mimo przesłanych zaproszeń nie
uczestniczył żaden z milanowskich radnych
ani organizacji pozarządowych. Mam nadzieje, że będą na następnych spotkaniach.

10.04 – wręczyłam nagrody siedmiu
laureatom i ośmiu wyróżnionym uczestnikom III Konkursu Matematycznego, organizowanego przez Milanowskie gimnazjum
społeczne.
14.04 – Spotkałam się z grupą "Przedsiębiorczych Pań", które wspólnie organizowały dzień kobiet. Tym razem grupa pojawiła
się w nieco zmienionym składzie. Panie zachęcone sukcesem imprezy z 8 marca przyszły z propozycją wspólnego zorganizowania
dnia dziecka 30.05.
W skład grupy weszły już tradycyjnie: dyrektor naszego przedszkola, Milanowskie
Centrum Kultury oraz Referat Komunikacji
UM. Zmiana nastąpiła w składzie przedsiębiorczyń.
Jestem przekonana o sukcesie projektu,
widząc tak duże zaangażowanie grupy inicjatywnej. Już dziś zapraszam wszystkich państwa do udziału w imprezie w dniu 30.05.
l Trwa audyt w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, który zakończy się w ostatnich dniach
kwietnia. Dlatego pierwsze wyniki przedstawię państwu w następnym sprawozdaniu.
W tym miesiącu zakończy się również
podsumowywanie wniosków związanych
z efektami audytu kadrowego. Szczegóły
przedstawię w następnym sprawozdaniu, po
wprowadzeniu zmian w życie.
***
Od 19 stycznia do 2 marca 2015 r. prowadzony był, przez Pana Macieja Jastrzębskiego – Audytora Wewnętrznego Urzędu
Miasta audyt w zakresie funkcjonowania
polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Miasta Milanówka.
Ze względu na fakt, iż przedmiot audytu
i ujęte w sprawozdaniu informacje dotyczą

l W marcu w Urzędzie Miasta odbyła się
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Przedmiotem działań inspektora były „wybrane
zagadnienia z prawnej ochrony stosunku
pracy, w szczególności pod kątem oceny
zgodności aktów prawa wewnętrznego
z przepisani powszechnie obowiązującymi,
jak również określenia warunków zatrudnienia wybranych pracowników w zgodności
z tymi przepisami.” W trakcie kontroli „podjęto działania zmierzające do ustalenia czy
w zakładzie pracy dochodziło lub dochodzi
do zachowań mających znamiona mobbingu
czy też dyskryminacji.”
Z ankiet przeprowadzonych przez inspektora oraz jego ustaleń formalnych „wynika,
że do władz miasta nie wpłynęło żadne pisemne oficjalne zawiadomienie o występowaniu” mobbingu na terenie Urzędu Miasta.
Inspektor w protokole co prawda stwierdził, że Urzędzie Miasta nie było i nie ma
procedur antymobbingowych, a pracodawca nie ustalił obowiązków zarówno pracodawcy jak i pracownika w zakresie kształtowania relacji pracowniczych, środków
prewencyjnych oraz metod działania w przypadku zgłoszenia zjawiska mobbingu. Natomiast jak podkreślił się informacje o równym
traktowaniu w zatrudnieniu” I jak zaznaczył
„zapoznanie się z ich treścią pracownicy potwierdzają podpisem”.
Konsekwencją tej kontroli będzie przeprowadzenie szkolenia z tematyki mobbingu.
l Otrzymałam informację z OPS, że w miejscowości Rybaki na Warmii przebywają
uchodźcy z Donbasu, którym trzeba pomóc.
Ci ludzie mają zgodę na pobyt stały w Polsce
(art. 195 ustawy o cudzoziemcach), co oznacza, że mają takie same prawa jak obywatele
polscy z wyłączeniem biernego i czynnego
prawa wyborczego.
Najistotniejszym zadaniem gminy jest zapewnienie mieszkania, nie chodzi oczywiście
o własność ale np. najem na czas nieokreślony. A także pomoc w znalezieniu zatrudnienia. (pomoc PUP).
Uchodźcy mają bardzo różne kwalifikacje,
ale wszyscy deklarują gotowość do podjęcia
pracy. W chwili obecnej, wszystkie lub prawie wszystkie rodziny z dziećmi otrzymały
już zaproszenia od samorządów, dlatego
zaproszenie dotyczyłoby przede wszystkim
osób samotnych lub małżeństw bez dzieci.
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ogłoszenia

Wybory uzupełniające
do Rady Miasta Milanówka
W niedzielę 17 maja br. odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta Milanówka w
okręgu wyborczym nr 2. Granice okręgu przedstawia mapka obok, a szczegółowy spis ulic
w okręgu znajduje się na stronie miasta www.milanowek.pl w zakładce Wybory uzupełniające
do Rady Miasta oraz na miejskich tablicach informacyjnych.

S

iedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa Nr 2 przy
ul. Literackiej 20.
W dniu wyborów lokal wyborczy będzie
otwarty w godzinach 7.00–21.00.
Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała
i nadała numery listom kandydatów na radnych z 3 komitetów wyborczych, ponieważ
jeden z kandydatów wycofał się, ostatecznie
wybierać będziemy spośród dwóch osób:

Okręg wyborczy nr 2
MILANÓWEK

X Jerzy Wysocki z KW Stowarzyszenie
Milanówek Dziś i Jutro (lista nr 1)

X Ewa Galińska z KWW Ewy Galińskiej,
(lista nr 3)

Numery list poszczególnych komitetów
wyborczych i nazwiska kandydatów na radnych podane są w Obwieszczeniu Miejskiej
Komisji Wyborczej na stronie miasta i tablicach ogłoszeniowych.
Głosujemy poprzez postawienie znaku
„X” w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata. Oddanie głosu na większą liczbę
kandydatów lub nie zaznaczenie żadnej kratki
powoduje nieważność głosu.
Wyborcy niepełnosprawni do 27 kwietnia
mogli zgłosić w Urzędzie zamiar głosowania
korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a.
Wyborcy niepełnoprawni oraz wyborcy,
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Termin składania w Urzędzie wniosków
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa
w dniu 8 maja.
Anna Zajączkowska
Urzędnik wyborczy
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Lokal wyborczy
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Literacka 20

Szanowni Mieszkańcy Milanówka

Uwaga!

Informujemy, iż wnioski
w sprawie wydania orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności
do Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim
można otrzymać w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41
lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka.

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych
/ zmieszanych w czerwcu 2015 r. w rejonie 7.

W przypadku trudności z wypełnieniem oferujemy pomoc
pracownika socjalnego. Istnieje także możliwość przesłania
wypełnionych dokumentów za
pośrednictwem Ośrodka.

Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
Elżbieta Ciesielska

Uprzejmie informujemy, że
ze względu na Boże Ciało, które wypada 4 czerwca zmianie
ulega termin odbioru odpadów w rejonie 7.
Odbiór odpadów zmieszanych odbędzie się 1 czerwca
2015 r. (poniedziałek), a nie

4 czerwca 2015 r.
Prosimy o udostępnienie
worków z odpadami / pojemnika od wczesnych godzin rannych (przed 7.00 rano).

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

Wybory prezydenckie
W niedzielę 10 maja br. wybierać będziemy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W

dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00–21.00.
Głosowanie przeprowadzi siedem obwodowych
komisji wyborczych zlokalizowanych w dotychczasowych siedzibach (adresy lokali zaznaczone są na
mapie obok).
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu, a jest ujęty w spisie wyborców, może otrzymać
zaświadczenie o prawie do głosowania, najpóźniej
na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja
(do godz. 15.00). Z zaświadczeniem tym można głosować w dowolnym obwodzie głosowania
w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50%
poparcia, zostanie ogłoszona druga tura wyborów
– na dzień 24 maja i wybierać będziemy spośród
dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów.

Siedziby obwodowych
komisji wyborczych

Obwody głosowania
MILANÓWEK

I

II
IV

III

Obwód I

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Literacka 20

Obwód II

Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema, ul. Wójtowska 3

Obwód III

Zespół Szkoł Gminnych Nr 3, ul. Żabie Oczko 1

Obwód IV

Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Warszawska 18

Obwód V

Siedziby obwodowych
komisji wyborczych

V

Obwód I
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Literacka 20

Klub G.S.M. w Milanówku, ul. Skargi 7

Obwód II
Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema, ul. Wójtowska 3

Obwód VI

Zespół Szkoł Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69

Obwód VII

VI

Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej
w Milanówku, ul. Okrzei 1

Obwód III
Zespół Szkoł Gminnych Nr 3, ul. Żabie Oczko 1
Obwód IV
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Warszawska 18

VII

Obwód V
Klub G.S.M. w Milanówku, ul. Skargi 7

Anna Zajączkowska
VI
Urzędnik wyborczyObwód
Zespół Szkoł Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69
Obwód VII
Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Okrzei 1

M

ilanówek bierze udział w konkursie „Podwórko NIVEA”.
Taznana firma wybuduje w 40
miejscach w Polsce place zabaw na
których rodzice i dzieci będą mogły
spędzić czas w aktywny sposób w towarzystwie rówieśników.

Chcielibyśmy, aby taki plac zabaw powstał w Milanówku przy ul. Sportowej
w pobliżu basenu. Dlatego zachęcamy
wszystkich Państwa, aby głosować na
nasze miasto. Głosować można do końca maja na witrynie internetowej: nivea.
pl/podworko.
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samorząd

VI Sesja Vii Kadencji

Rady Miasta Milanówka
– 20 marca 2015 r.
W piątek 20 marca br. odbyła się
VI Sesja Rady Miasta Milanówka.

Na sesji podjęto
następujące uchwały:
U
 chwała Nr 24/VI/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2015-2021.
Radni poparli ją jednogłośnie (14 głosów „za”);
 Uchwała Nr 25/VI/15 w sprawie zmian
budżetu Miasta Milanówka na 2015 rok.
Radni przyjęli ją jednogłośnie 14 głosami;
 Uchwała Nr 26/VI/15 w sprawie zmiany
uchwały Nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19.02.2015 radni przyjęli
jednogłośnie;
 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Milanówek. Radni przyjęli
uchwałę jednogłośnie (14-za);
 Uchwała Nr 27/VI/15 w sprawie
wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Milanówka w 2015 r. Została
przyjęta przez wszystkich 14 radnych
jednogłośnie;
 Uchwała Nr 28/VI/15 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Milanówka do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim, którą radni
poparli jednogłośnie (14 za). Wybrany
został radny Jarosław Paćko;
 Uchwała Nr 29/VI/15 w sprawie zwrócenia skargi skarżącemu ze wskazaniem
właściwego organu, którą radni przyjęli
w głosowaniu 13-za, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 30/VI/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną w głosowaniu 12-za, 1-wstrzymujący, 1-niegłosujący.
 Uchwała Nr 31/VI/15 w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza
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Miasta Milanówka, którą radni uznali za
zasadną w głosowaniu 7-za, 4-przeciw,
3-wstrzymujące.
Między Sesjami złożone zostały następujące interpelacje w sprawie:
Radny Jarosław Paćko w imieniu klubu
Milanówek Dziś i Jutro:
nw
 szczęcia procedur administracyjnych

dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości w przymusowym zarządzie
Miasta Milanówka
n koncepcji i planów Urzędu Miasta
związanych z zagospodarowaniem
nieruchomości willa „Waleria” i Zespołu
willowo-parkowego „Turczynek”.
n działań jakie zamierza podjąć Urząd

Miasta w sprawie weryfikacji i zmniejszenia obszaru zalewowego rzeki Rokitnicy
w południowej części miasta.

Przewodnicząca Rady Małgorzata Trębińska
i Radny Jarosław Paćko w imieniu klubu
Milanówek Dziś i Jutro w sprawie zlecenia
trudnych spraw sądowych – w ściśle pojętym interesie miasta – kancelarii prawnej.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Trębińska
i Radny Witold Rytwiński w sprawie budowy SUW przy ul. Na Skraju.
Radna Janina Moława w sprawie usprawnienia pracy przychodni AWEMED przy
ul. Piasta 30 w Milanówku.
Na Sesji w dniu 20 marca br. Radni złożyli
następujące interpelacje:

Radna Elżbieta Kubek w sprawie utworzenia zatoczki parkingowej w ulicy Leśny Ślad.
Radna Janina Moława w sprawie niewłaściwego potraktowania radnej Janiny Moławy przez Burmistrza Miasta i nieudzielenie

jej odpowiedzi na zadane w imieniu mieszkańców pytanie.

Radna Hanna Młynarska w sprawie
zamontowania lampy oświetleniowej
na ul. Sowiej, ustawienie lustra na rogu
ul. Słowików i Wylot, utwardzenie wejścia
do placu zabaw przy ul. Wylot i zamontowanie tam stojaka na rowery.
Radny Waldemar Parol w sprawie:
nu
 regulowania stanu prawnego nieruchomości, które znajdują się w dyspozycji
gminy,
nw
 ykonania ekspertyz budowlanych
nieruchomości administrowanych przez
ZGKiM,
np
 odania terminu ukończenia modernizacji dróg – Wesołej, Wiśniowej, Makowej,
Konopnickiej, Brwinowskiej,
na
 ktualnego wykazu budynków mieszkalnych:
1. będących własnością Gminy,
2. k tórymi dysponuje Gmina
– nie posiadających właściciela,
3. p
 rywatnych w zarządzie gminy
– posiadających właściciela.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek
„B” - tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15.
Treści uchwał dostępne są na stronie bip.
milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

VII Sesja Vii Kadencji
Rady Miasta Milanówka
– 16 kwietnia 2015 r.
W czwartek 16 kwietnia br. odbyła się
VII Sesja Rady Miasta Milanówka.

Na sesji podjęto
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 32/VII/15 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Milanówku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Milanówek, którą radni
przyjęli w głosowaniu jednogłośnie
– 13 głosów za;
 Uchwała Nr 33/VII/15 w sprawie
regulaminu otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego
oraz kryteriów wyboru ofert, którą
radni przyjęli w głosowaniu 12-za oraz
1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 34/VII/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka, którą radni uznali za zasadną oraz podtrzymali swoje stanowisko
wyrażone w poprzednich uchwałach
w głosowaniu 6-za, 5-przeciw, 2-wstrzymujące.
Na Sesji w dniu 16 kwietnia br. Radni
złożyli następujące interpelacje:

Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata
Trębińska w sprawie dokończenia modernizacji ulicy Leśny Ślad na odcinku Krasiń-

skiego – Podgórna oraz wyrównanie ulicy
Orzeszkowej.

Radna Aleksandra Krystek w sprawie
włączeniu do planu inwestycji budowy
chodnika w ulicy Staszica na odcinku ulic
Królewska- Kady.
Radny Henryk Dąbek w sprawie bezpieczeństwa na ulicach Projektowana i Ślepa
oraz zwiększenie liczby latarni przy ulicy
Ślepej.
Radny Waldemar Parol w sprawie przeznaczenia kwoty 50 000 zł na bezpłatne badania przesiewowe w kierunku rozpoznania
nowotworów złośliwych u osób powyżej
40 roku życia.
Radny Krzysztof Wiśniewski w sprawie
objęcia monitoringiem miejskim terenów
stacji kolejowej Brzózki WKD oraz Kazimierówka WKD.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta
Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek
„B” – (22) 758 34 21, faks (22) 758 35 15.
Treści uchwał dostępne są na stronie
www.bip.milanowek.pl.

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek
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wydarzenia
Zdrowie i dobre samopoczucie
dzieci jest podstawowym
elementem ich prawidłowego
rozwoju. A milanowskie
przedszkole „Pod dębowym
listkiem” jest placówką
tworzącą warunki do tego, aby
dzieci wykorzystując swoją
naturalną ciekawość świata
zdobywały nowe wiadomości,
umiejętności oraz odpowiednie
postawy prozdrowotne.

Zdrowie to mój przyjaciel

W

tym roku szkolnym w naszej placówce
w ramach uczenia dzieci świadomej
dbałości o siebie i otoczenie realizowany jest program pt.: „Zdrowie to mój przyjaciel”, który został napisany przez nauczycielki naszego przedszkola. W jego ramach są
podejmowane różne cykliczne działania, takie
jak zajęcia dydaktyczne, pogadanki, spotkania
okazjonalne. Bierzemy również udział w konkursach m. in. bicia rekordu w jednoczesnym
myciu zębów w akcji walki z próchnicą pod hasłem „Dzieciństwo bez próchnicy”. Nawiązaliśmy także kontakty z dietetykiem. W planach
mamy jeszcze organizację warsztatów kulinarnych dotyczących prawidłowych nawyków
żywieniowych. Włączyliśmy się również w obchody Światowego Dnia Zdrowia pod opieką
Państwowej Inspekcji Sanitarnej rekomendo-

Stwórzmy muzeum
					jedwabiu
Milanówek ma wiele pięknych kart
w swej historii. Jedną z nich jest
Centralna Doświadczalna Stacja
Jedwabnicza. Bez rodzeństwa
Henryka i Stanisławy Witaczków
nie byłoby jedwabiu w Polsce,
a Milanówek nie stałby się jego
stolicą.

P

ewnie nie wszyscy mieszkańcy wiedzą,
że we wrześniu 2014 powstało Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa
Milanowskiego. Inicjatywa zrodziła się na
fali emocji, wspomnień, poczucia wyjątkowości a także w efekcie zdarzenia jakim była
wystawa „Wspomnienia pisane jedwabiem”,
Biennale i Otwarte Ogrody. Nie ulega wątpliwości, że najwyższa pora wskrzesić tradycję,
zachować i przywołać pamięć. Nie możemy
zaprzepaścić takiego dziedzictwa.
Marzy nam się muzeum interaktywne,
narracyjne, multimedialne z warsztatami
tkackimi, malowania na jedwabiu ,hodowli
jedwabników. Koncepcja na miarę standardów europejskich. Milanówek znów byłby
„jedwabny”.
Pierwsze rozmowy zostały przeprowadzone z pracownią projektową Kłaput Project,
współtwórcami Muzeum Powstania Warszawskiego. Realna szansa na realizację to
2017 r., a więc mamy czas aby poszukać odpowiedniego budynku oraz zdobyć fundusze
i eksponaty .
12

Liczymy na pomoc i wsparcie władz miasta oraz mieszkańców. W dobie pozyskiwania środków unijnych, uda się stworzyć muzeum. Mocno w to wierzymy.
Drodzy Mieszkańcy Milanówka i okolic,
chcemy wszystkich zaprosić do współpracy. Szukamy osób, historii z życia i pracy Jedwabnika, cennych pamiątek, zdjęć, mebli,
ubrań, książek a także dobrych pomysłów na
pozyskanie funduszy do realizacji muzeum.
Liczę na waszą pomoc, niech Muzeum będzie naszym wspólnym zadaniem i wyrazem
lokalnego patriotyzmu.
Bardzo dziękuję p. Ewie Noińskiej, Stanisławie Kustosz, Dorocie Szeląg za przekazanie cennych dokumentów i pamiątek.

Honorata Kuraszkiewicz

Kontakt ze stowarzyszeniem:

Honorata Kuraszkiewicz, tel. 791 909 191,
mail: honoratakuraszkiewicz@gmail.com.
Strona internetowa Stowarzyszenia jest w trakcie tworzenia, szukajcie nas na Facebook.

wanego przez WHO. Udało nam się nawiązać
współpracę z jedną z aptek z terenu naszego
miasta. Przedszkolaki systematycznie odwiedzają aptekę, gdzie mogą poznać z bliska pracę
farmaceutów, zapoznać się z pomieszczeniami
na co dzień niedostępnymi dla klientów. Największą atrakcją wizyt w aptece jest możliwość
samodzielnego wykonywania przez dzieci różnych mikstur. Każde spotkanie ma określony
temat przewodni wpisujący się w ogólne założenia programu zdrowotnego. Z każdej wizyty
dzieci wracają uśmiechnięte z kolorowym balonikiem w dłoni.
Dorota Malarska
Dyrektor Przedszkola Dorota Malarska, Nauczyciele i przedszkolaki serdecznie dziękują za
pomoc i wsparcie p. Ewie Dębowskiej z apteki
Cosmedica w Milanówku

Fakty i mi
sterylizacji
KAŻDA SUKA (KOTKA) PRZYNAJMNIEJ RAZ W ŻYCIU MUSI URODZIĆ. JEŚLI JUŻ STERYLIZOWAĆ, TO
PO PIERWSZEJ CIĄŻY.
FAŁSZ: Sterylizację zaleca się przeprowadzać NIE po pierwszej ciąży, ale po pierwszej cieczce lub rui. Wykonany wtedy
zabieg korzystnie wpływa na stabilizację
psychiczną i zapobiega włóczęgostwu.
U suk kastrowanych przed osiągnięciem
dojrzałości płciowej ryzyko wystąpienia guzów sutka wynosi tylko 5%,
podczas gdy po drugiej cieczce
jest ono wyższe już pięciokrotnie.

PO STERYLIZACJI ZWIERZĘTA
ROBIĄ SIĘ OSPAŁE I TYJĄ.

Trochę FAŁSZ, a trochę PRAWDA: Po
sterylizacji nasz pupil powinien zjadać
o 1/4 mniej tego, co do tej pory. Nasze
zwierzaki generalnie są przekarmione –
psy aż trzykrotnie, a koty pięciokrotnie
– i właśnie to jest przyczyną ich tycia!
Zastąpmy smakołyki wysoko tłuszczowe i ciasteczka (także psie),

Niećpa 2015
Jak co roku 5 marca uczniowie Gimnazjum w ZSG nr 3
w Milanówku, razem z Milanowską Grupą Pat i Klubem
Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, uczestniczyli w imprezie
profilaktycznej Niećpa w Arenie Ursynów w Warszawie. NIEĆPA
to cykliczna impreza organizowana w różnych miastach Polski.
Jej celem jest aktywne działanie na rzecz profilaktyki uzależnień.

P

ierwsza część imprezy poświęcona
jest profilaktyce. W tym roku uczniowie gimnazjum ZSG nr 3 pod opieką
i z udziałem pani Ewy Zalewskiej – pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki, Pani
Anny Piekarskiej – pedagoga szkolnego ZSG
nr 3 oraz Pani Aleksandry Seliwiak – nauczycielki zajęć artystycznych przygotowali
spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Labirynt”, który szczególnie był skierowany do
rodziców, opiekunów i wychowawców. To,
co zostało przedstawione w „Labiryncie”, to
nie był teatr – ale życie. Przesłaniem spektaklu było zwrócenie uwagi osób dorosłych

na często niewłaściwe relacje z dziećmi,
brak czasu dla nich, lekceważenie ich problemów, brak szczerej rozmowy. Dorośli
mówią do dzieci – a powinni z nimi rozmawiać. Młodzież pokazała, że rodzice często
przekładają na dzieci swoje niespełnione
marzenia i ambicje, mają wobec nich duże
oczekiwania, którym dzieci nie mogą podołać. Musimy pamiętać, że dorosły to drogowskaz dla dziecka – ono uczy się życia od
niego.
Od organizatorów milanowska młodzież
otrzymała propozycję wystawienia spektaklu we wrześniu b.r. na programie profi-

do Przedszkola nr 1
w Milanówku trwa

zwierząt

TO JEST OKALECZENIE ZWIERZĘCIA. PO ZABIEGU MOGĄ WYSTĄPIĆ KOMPLIKACJE.

FAŁSZ – to jest rutynowy, prosty zabieg.
Jądra usuwa się bez rozcinania powłok
brzusznych, suczka opuszcza gabinet z niewielkim szwem, dostaje osłonowo antybiotyki po
kilku dniach wraca do zdrowia.

Anna Piekarska – pedagog ZSG nr 3

Rekrutacja

ty na temat
produktami o niskim indeksie glikemicznym. Pamiętajmy, że przeciętny pies
potrzebuje ok. ¾ kubka suchej karmy
lub 2,5 kubka wilgotnego jedzenia na
10 kg masy ciała. W to należy wliczyć
także przekąski. Kotu wystarczy pół filiżanki suchej karmy i jedna saszetka
lub mała puszka dziennie. Aby zapobiec
żebraniu, można jedzenie rozłożyć na
kilka mniejszych posiłków i podawać je
w sposób interaktywny, np. w kuli smakuli, schowane w pudełku albo w różnych zakamarkach, aby nasz pupil musiał „zapolować” na posiłek, tak jak to
miało miejsce w naturze.

laktycznym w województwie pomorskim.
W kwietniu planowany jest specjalny pokaz
dla rodziców uczniów ZSG nr 3.
Następnie przedstawiciel organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania narkomanii
opowiadał o zagrożeniach, jakie niesie zażywanie narkotyków oraz o tym, gdzie można
uzyskać pomoc w przypadku, jeżeli sami
jesteśmy uzależnieni lub problem dotyczy
członka naszej rodziny.
Tegoroczny program był połączony
z „Kampanią przeciw pijanym kierowcom”.
Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczne
wchodzenie młodzieży w dorosłość, promowano modę na życie wolne od uzależnień.
Druga część imprezy to koncert gwiazd.
Jako pierwszy wystąpił Piotr Nagiel z Zespołem Sto%. Wokalista zespołu Piotr Nagiel
sam przeszedł przez piekło uzależnienia, ale
pokonał je. Dziś jest nie tylko muzykiem, ale
i terapeutą uzależnień z wieloletnim stażem.
Finał imprezy to występ zaproszonego zespołu z najwyższej półki – gwiazdą wieczoru
był zespół ENEJ.

Sterylizacja istotnie zmniejsza ryzyko ropomacicza, na które choruje co czwarta
suczka i kotka, i które często prowadzi
do zgonu. U samców zapobiega rozrostowi prostaty. Już u czteroletnich psów
obserwuje się rozrost gruczołu krokowego, który w wieku dojrzałym dotyczy
ponad połowy psów niekastrowanych.
Zabieg jest podstawową formą leczenia
tego schorzenia.

WYKASTROWANEGO KOTA INNE
KOTY BĘDĄ BIŁY, A ON NIE BĘDZIE
UMIAŁ SIĘ BRONIĆ
FAŁSZ – Wykastrowany kot dla reszty
samców jest „niewidzialny”, obojętny.
Kastraty trzymają się blisko domu i rzadko wdają się w bójki. Bronią swojego terytorium, ale go nie poszerzają. Zachowanie kastrowanego kota zależy od jego
wcześniejszych nawyków oraz od tego,
ile uwagi mu poświęcimy.

Elżbieta Bazgier,
TOZ, Milanówek

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW – 12 maja br.
zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych do Przedszkola nr 1 w Milanówku. Z obecnie uczęszczających
dzieci chęć pozostania w naszej placówce zadeklarowało ponad 130 objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Wpłynęło
40 wniosków o przyjęcie pięciolatków, 25 dzieci
czteroletnich, 105 trzylatków oraz ponad sto dzieci
czteroletnich.
Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną dla dzieci cztero i pięcioletnich. Zgłoszenia
pokryły prawie całkowicie możliwości lokalowe
dwóch budynków przedszkolnych tj. budynków przy
Fiderkiewicza i przy Podgórnej.
Pragnąc zaspokoić potrzeby najmłodszych mieszkańców miasta Pani Burmistrz podjęła decyzję
o przyjęciu jeszcze ponad 80 trzylatków. Jest to jednak możliwe jedynie przy wykorzystaniu lokali w Zespole Szkoł Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.

Szczególnie zainteresowani rodzice organizację nowego roku przedszkolnego będą mogli
poznać na spotkaniu z Panią Burmistrz Wiesławą Kwiatkowską, które odbędzie się 11 maja
(poniedziałek) w budynku Przedszkola nr 1 przy
ul Fiderkiewicza 43 o godzinie 18.00.

Dyrektor Przedszkola nr 1
Dorota Malarska
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Komunikacja autob
Szanowni Państwo,

cały czas monitorujemy to jak działa nasza komunikacja miejska. Są już
pierwsze korekty dotyczące godzin kursów. Nie wykluczamy kolejnych
– jeśli tylko będzie taka potrzeba.
Dlatego będę wdzięczna za wszystkie uwagi i sugestie dotyczące
rozplanowania tras przejazdów, a także godzin kursów.
Wszystkie proszę przekazywać do Referatu Technicznej Obsługi Miasta
na adres mailowy tom@milanowek.pl lub telefonicznie tel. 22 758 30 61,
758 30 62 wew. 244.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

A

Szpital
Biedronka
Jedwabnik
Warszawska
PKP
Zaciszna
Piasta
Spacerowa
Ludna
Chopina
Lasek Pondra
Cmentarz
Parkowa
Żytnia
Leśny Ślad
Piasta
Wspólna
Modrzewiowa
Przyszłości
Gospodarska
Dom Pomocy
Kościuszki
Żukowska

A

Żukowska
Kościuszki
Dom pomocy
Gospodarska
Przyszłości
Modrzewiowa
Wspólna
Piasta
Leśny ślad
Żytnia
Parkowa
Cmentarz
Lasek pondra
Chopina
Ludna
Spacerowa
Słowackiego
Pkp
Zaciszna
Piasta
Warszawska
Jedwabnik
Biedronka
Szpital
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TRASA A

kursuje od poniedziałku do piątku
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2015.
9:20 10:00
10:20
10:21
10:22
10:24
10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35
10:36
10:37
10:38
10:39
10:40
10:42
10:44
10:45

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

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

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

17:15
17:16
17:17
17:19
17:20
17:21
17:22
17:24
17:25
17:26
17:27
17:28
17:29
17:30
17:31
17:32

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

12:29 15:15 16:55 17:33 18:16
12:30 15:16 16:57 17:34 18:17

TRASA A

kursuje od poniedziałku do piątku
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2015.
6:20 7:07 8:28 10:56 12:35
6:21 7:08 8:30 10:57 12:37
12:38
6:22 7:10 8:32 10:58 12:40
6:23 7:11 8:33 10:59 12:41
6:24 7:12 8:34 11:00 12:42
6:25 7:13 8:35 11:01 12:43
6:26 7:14 8:36 11:02 12:44
6:27 7:15 8:37 11:03 12:46
6:28 7:16 8:38 11:04 12:47
6:29 7:17 8:39 11:05 12:48
6:30 7:19 8:40 11:07 12:50
6:32 7:21 8:43 11:09 12:52
6:33 7:23 8:44 11:10 12:53
6:34 7:25 8:45 11:11 12:54
6:36 7:27 8:46 11:12 12:55
6:37 7:28 8:47 11:13 12:56
6:38 7:29 8:48 11:14 12:57
6:39 7:30 8:49 11:15 12:58
6:40 7:31 8:50 11:16 12:59
7:35 8:53 11:19 13:02
7:37 8:55 11:20 13:03
7:39 8:57 11:21 13:05
7:55 9:17 11:40 13:25

15:18 16:59 17:39
15:19 17:00 17:40
15:21
15:22
15:23
15:24
15:25
15:26
15:27
15:28
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
15:37
15:38
15:41
15:42
15:44
16:05

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

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

usowa w Milanówku

B

PKP
Warszawska
Brzozowa
Okólna
Skośna
Książenicka
Łąkowa
Kazimierzowska
Kazimierzowska WKD
Wierzbowa
Szkolna
Wiatraczna
Nadarzyńska
Grudowska WKD
Biedronka
Podwiejska
PKP
Warszawska
Jedwabnik
Okólna
Szpital

TRASA B

Rozkład jazdy ważny od 01.04.2015
Kursuje od poniedziałku do piątku
7:00
7:02
7:04
7:05
7:09
7:11
7:13
7:15
7:16
7:19
7:21
7:24
7:26
7:27
7:29
7:32
7:34
7:35
7:37
7:39
7:55

9:38
9:40
9:41
9:43
9:48
9:50
9:52
9:59
10:01
10:04
10:06
10:09
10:11
10:12
10:14
10:17
10:19
8:53 10:20
8:55 10:22
8:57 10:24
9:17

10:43
10:45
10:46
10:48
10:53
10:55
10:57
10:59
11:00
11:03
11:05
11:08
11:10
11:11
11:13
11:16
11:18
11:19
11:21
11:23

12:19
12:21
12:22
12:24
12:29
12:31
12:33
12:35
12:36
12:39
12:41
12:44
12:46
12:47
12:49
12:51
12:53
12:54
12:56
12:58

14:57
14:58
14:59
15:01
15:06
15:08
15:10
15:12
15:13
15:16
15:18
15:21
15:23
15:24
15:26
15:29
15:31
15:32
15:34
15:36

Z uwagi na fakt, że na trasie powrotu z przystanku przy
Szpitalu Zachodnim nie odnotowano zainteresowania
mieszkańców powrotem do Milanówka trasą wyznaczoną w rozkładzie jazdy , kierowca powraca do początku
trasy tj. do przystanku PKP Milanówek najkrótszą trasą
przejazdu. Istnieje możliwość skorzystania z powrotu
z przystanku przy Szpitalu Zachodnim z zatrzymaniem się
na jednym z przystanków trasy powrotnej „na żądanie”.

A

TRASA A

Rozkład jazdy w soboty
ważny od 01.04.2015
Żukowska
7:30 9:50
Kościuszki
7:31 9:51
Gospodarska
7:32 9:52
Przyszłości
7:33 9:53
Modrzewiowa
7:35 9:54
Wspólna
7:36 9:55
Piasta
7:38 9:57
Leśny Ślad
7:40 10:00
Żytnia
7:41 10:01
Parkowa
7:42 10:02
Cmentarz
7:44 10:04
Lasek Pondra
7:45 10:05
Chopina
7:47 10:07
Ludna
7:49 10:09
Spacerowa
7:54 10:14
Słowackiego
7:55 10:15
PKP
7:57 10:17
Zaciszna
7:58 10:18
Piasta
7:59 10:19
Warszawska
8:00 10:20
Jedwabnik
8:01 10:21
Biedronka
8:03 10:23
Szpital
8:23 10:43

A

TRASA A

Rozkład jazdy w soboty
ważny od 01.04.2015
Szpital
8:50 11:10
Biedronka
9:10 11:35
Jedwabnik
9:11 11:36
Warszawska
9:13 11:38
PKP
9:18 11:43
Zaciszna
9:19 11:44
Piasta
9:20 11:45
Spacerowa
9:22 11:47
Ludna
9:23 11:48
Chopina
9:24 11:49
Lasek Pondra
9:25 11:50
Cmentarz
9:26 11:51
Parkowa
9:27 11:52
Żytnia
9:29 11:54
Leśny Ślad
9:30 11:55
Piasta
9:31 11:56
Wspólna
9:33 11:58
Modrzewiowa
9:34 11:59
Przyszłości
9:35 12:00
Gospodarska
9:36 12:01
Kościuszki
9:37 12:02
Żukowska
9:38 12:03
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wydarzenia

Poradnictwo specjalistyczne
dla mieszkańców Milanówka
Szanowni Państwo.

Tak jak w latach ubiegłych tak i w 2015 r. Gmina Milanówek prowadzi poradnictwo specjalistyczne skierowane
do mieszkańców naszej gminy. Specjaliści przyjmują w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób
Uzależnionych i Ich Rodzin oraz w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Obydwa Punktu mieszczą się w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej).
Wszystkie udzielane porady i konsultacje są bezpłatne. Na konsultacje można zapisywać się osobiście lub
po numerem tel. (22) 724 94 69, kom. 690 800 330. W ramach poradnictwa przyjmują:
nA
 dam Maziewski – certyfikowany

specjalista psychoterapii uzależnień

(indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, DDD)
– poniedziałki 13.00-17.00
– ś rody 9.00-13.00
n Jolanta Daleszyńska – instruktor terapii uzależnień, specjalista pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie (pracownik
pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, DDD, doświadczających przemocy, prowadzi Klub
Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”)
– poniedziałek - piątek 8.00-16.00 (godziny
popołudniowe po uzgodnieniu z pracownikiem)

nM
 arta Dubielis – prawnik, mediator
sądowy (udzielanie porad prawnych, pisanie wniosków do sądu, mediacje rodzinne)
– czwartki 15.00-19.00
n Janina Filcek – psycholog, certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie, mediator sądowy (indywidualne konsultacje dla osób doświadczających
przemocy domowej, mediacje rodzinne)
– czwartki 12.00-19.00
n Katarzyna Krawczyk – psycholog dla
dzieci i młodzieży, certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
specjalista terapii rodziny (indywidualne

konsultacje dla dzieci, młodzieży, rodziców). Psycholog pełni dyżury w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym oraz w budynku Przedszkola Nr 1 w Milanówku przy
ul. Fiderkiewicza 43
– środy 15.00-19.00
– piątki 15.00-19.00

1) inicjowanie działań ujętych w formie
gminnego programu, w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

cyjnym są prowadzone także grupy
wsparcia:

2) podejmowanie czynności zmierzających
do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu lub obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

Punkcie Konsultacyjno-InformanW


3) opiniowanie wydawania zezwoleń na
sprzedaż alkoholu lub podawanie napojów alkoholowych pod względem
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami rady gminy (limitu i lokalizacji punktów, w których sprzedawane
i podawane są napoje alkoholowe);

n W Punkcie Konsultacyjno-Informa-

– grupa wsparcia dla osób współuzależnionych poniedziałki 17.00-19.00
– grupa dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych wtorki 17.00-19.00
– grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy środy 18.00-21.00

cyjnym spotyka się także Klub Rodzin
Abstynenckich „Quo Vadis”:
– poniedziałek-czwartek 8.00-16.00
– piątek 8.00-16.00, 17.00-19.00

nW
 Punkcie Konsultacyjno-Informacyj-

4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych
(na podstawie upoważnienia wydanego
przez burmistrza).

nym ma swoją siedzibę Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przyjmuje interesantów

Serdecznie zapraszamy do korzystania z porad naszych specjalistów.

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

Pełnomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień

w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz.
16.00-18.00.

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień serdecznie zaprasza sprzedawców oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych z terenu Milanówka na bezpłatne szkolenie dotyczące prawidłowych zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napój
alkoholowych. Zależy nam na obecności, jak największej grupy osób, dlatego też niniejsze zaproszenie kierowane jest zarówno do
właścicieli sklepów, jak i osób zatrudnionych w punktach sprzedaży alkoholu, które mają bezpośredni kontakt z klientami.

S

zkolenie jest częścią działań podejmowanych przez Urząd Miasta Milanówka
na rzecz ograniczenia dostępu osób
nieletnich do substancji psychoaktywnych
i ma Państwu pomóc w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym. Ponadto szkolenie obejmować będzie m.in. porady dla sprzedawców, zasady
16

sprzedaży alkoholu zgodnie z przepisami
oraz konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa
w sali obrad Rady Miasta Milanówka w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Kościuszki 45
w dn. 27 maja 2015 r. Dwugodzinne szkolenie rozpoczyna się o godz. 11.00. Dla osób

z punktów które nie będą uczestniczyły
w szkoleniu zostanie wyznaczony kolejny
termin szkolenia.
Bliższych informacji dotyczących szkolenia udziela Pełnomocnik Burmistrza ds.
profilaktyki i uzależnień, tel. (22) 724 94 69,
504 067 067.
Pełnomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień

W tym roku dzień kobiet w Milanówku trwał aż dwa dni!
Frekwencja na targach „przedsiębiorczość jest kobieca”
przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorek, więc
wszystko wskazuje na to, że impreza w tej formule wejdzie
już na stale do miejskiego kalendarza uroczystości.

Przedsiębiorczość jest kobieca,
czyli dzień kobiet w Milanówku

Ś

więto pań czyli 8 marca – w zupełnie
nowej formule zorganizowały dwie businesswoman prowadzące firmy: Akademia Szczęśliwych Kobiet Katarzyna Gruk
oraz Pawlikowska Photography wspólnie z Milanowskim Centrum Kultury, Przedszkolem
Publicznym nr 1 oraz referatem komunikacji
społecznej urzędu miasta. Dzięki ich wspólnym wysiłkom 7 i 8 marca miały miejsce pokazy mody, koncerty, a także warsztaty i wykłady.
Mieszkanki Milanówka, choć w imprezie
z okazji dnia kobiet uczestniczyli również panowie, miały okazję wysłuchać serii 13 wykładów dotyczących różnych aspektów życia
kobiet. Wszystkie cieszyły się sporym zainteresowaniem, jednak szczególnie wysoka frekwencja była m.in. na prelekcji Klaudii Pingot
dotyczącej dziesięciu strategii na odniesienie
sukcesu, Anny Witowskiej o tym jak zostać
szefową własnego życia oraz burmistrz Milanówka Wiesławy Kwiatkowska, która radziła
jak napisać dobry biznesplan. Po wykładach,
część prelegentów udzielała zainteresowanym także indywidualnych szczegółowych
rad. W ciągu dwóch dni odbyło się w sumie
10 tego rodzaju warsztatów.
Największe zainteresowanie odwiedzających wzbudziła debata pod tytułem: „Być
kobietą w Polsce” prowadzona przez autorki
książki „Energia Kobiet” – Grażynę Borkowską, Monikę Chodyrę oraz Agnieszkę Kublik.
Panie radziły między innymi w jakich sytuacjach warto walczyć o stawiane sobie cele,
a kiedy i dlaczego należy odpuścić. Mówiono
także jak ważne jest dbanie o własny komfort
psychiczny oraz fizyczny i o tym jak przydaje
się w życiu asertywność, po to żeby nie zgubić
w życiu siebie i robić rzeczy zgodne ze sobą.
Targi były także okazją, aby pomóc innym.
W trakcie imprezy odbyła się licytacja kuferka
Fundacji Piękniejsze Życie. Podopiecznymi fun-

dacji są kobiety z nowotworami, panie którym
trzeba pomóc zamaskować zmiany będące
efektem choroby. Wolontariusze fundacji uczą
podczas warsztatów makijażu jak korzystając
zróżnych sztuczek ukryć skutki choroby. Tym samym pomagają odzyskać chorym wiarę w siebie w sytuacji gdy kobiecość jest wystawiona
na próbę i trzeba o nią zawalczyć. To również
motywuje pacjentki do walki z chorobą.
Zarówno 7 jak i 8 marca odbyło się losowanie nagród dla uczestniczek targów. Można
było wygrać ufundowane przez partnerów
i wystawców nagrody takie jak: kosmetyki,
udział w darmowych warsztatach poza targami, itp. Główną nagrodą był weekendowy
pobyt w SPA Afrodyta oraz w hotelu Carpatia,
a także tygodniowy pobyt w Krynicy Górskiej
ufundowany przez Apartamenty z klasą.
Pierwszy dzień imprezy zakończył się pokazem mody i koncertem zorganizowanym przez
Agnieszkę Foręc z DNS-STUDIO. Widzom zaprezentowano kolekcję na sezon 2015 przygotowaną z kreacji dostępnych w milanowskich
butikach oraz prac autorskich projektantów
z naszego miasta. Pokaz mody prowadziła
dziennikarka Ewelina Kopic, redaktor portalu
Dobrze być sobą.
Drugi dzień i jednocześnie całą imprezę zakończył niesamowity koncert Miki Urbaniak
i Victora Davisa.
Według organizatorów przez dwa dni do
Przedszkola nr 1, gdzie odbywały się targi,
przyszło ponad 500 osób. Niemal 90 procent
uczestników imprezy to były panie, od małych
dziewczynek przychodzących wspólnie z mamami, po seniorki które brały udział w warsztatach i znalazły ofertę dla siebie. Nie zabrakło
oczywiście panów, pojawiali się bardzo często
w roli… opiekunów dzieci, choć panowie występowali również jako wykładowcy, a także
jako słuchacze na widowni.

Podczas targów swoje wyroby i usługi
prezentowało 50 pań prowadzących firmy
w Milanówku i okolicach. A w czasie przerw
można było się posilić w kawiarni zorganizowanej i prowadzonej przez Dorotę Szeląg
z Tortilla-Servis oraz w punkcie prowadzonym
przez milanowski Smart Sushi.
Sponsorzy wydarzenia:
Alior Bank Partner, Bank Spółdzielczy
w Białej Rawskiej, TARET, Hotel Carpatia,
Mercurion
Partnerzy:
Energia Kobiet, Laboratorium Zmieniacza,
Powielarnia MADAS, ORIFLAME, Wax Angielski Pilomax Laboratorium Pilomax, Iksel
Adwertising, Hotel Afrodyta Business & SPA,
Fundacja Be Procative, Fundacja Piękniejsze
Życie, Lange Coaching Zdrowia, Magdalena
Fedor, Kobiecy Punkt Widzenia, Klub Przedsiębiorczych Mam, Graftech, Prografsg.
Partnerzy medialni:
Dobrze Być Sobą, Radio Kolor 103 FM, Business Woman & Life, TuGrodzisk.pl, GPR24.
pl, Głos Pruszkowa, Madame, Radio Bogoria,
Pruszków.ipowiat.pl
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Mistrzowie ortografii
wyłonieni
VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Starosty Grodziskiego” został
rozstrzygnięty. W zmaganiach uczestniczyło 31 uczniów (22 ze szkół gimnazjalnych
i 9 z placówek ponadgimnazjalnych) przygotowanych przez 19 nauczycieli.

W

kategorii „szkoły gimnazjalne”:
pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Antonina Smolik,
uczennica Gimnazjum Społecznego Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Drugie
miejsce i tytuł Wicemistrza Ortografii zajął
Kacper Mińkowski, reprezentant Gimnazjum
w Międzyborowie. Trzecie miejsce uzyskał
Konrad Pajączek, uczeń Gimnazjum nr 1 w Milanówku.
W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne”
pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zajęła Katarzyna Woźniak, uczennica Zespołu
Szkół nr 1 w Grodzisku Maz. Drugie miejsce
i tytuł Wicemistrza Ortografii zdobył Jarosław
Sieczka, uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku. Trzecie miejsce zajęła Małgorzata Kruszyna
z Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Jak wyłanialiśmy mistrzów

Zgodnie z regulaminem uczniowie po zarejestrowaniu się otrzymali kody, które umieścili
na ostemplowanych kartkach, na których pisali
dyktando. Punktualnie o godz. 10.00 Agnieszka Zegarłowicz, dyrektor Zespołu Szkół im gen.
Bema, w którym odbywały się mistrzostwa,
powitała uczestników, ich opiekunów, media
(Radio Bogoria) oraz zaproszonych gości. Tym
samym rozpoczęła konkursowe zmagania.
Uczestnicy rozeszli się do sal, w których
pisali dyktando dyktowane przez polonistki:
Annę Pańczyk i Magdalenę Głażewską. Tekst,
który przysporzył uczestnikom niemałych
trudności, przygotował dr Jarosław Łachnik,
pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie musieli zmierzyć się z wieloma pułapkami językowymi takimi jak: „Ta
Białostoczanka spod Białegostoku (wszakże
w samym Białymstoku nigdy nie mieszkała),
która – jako fanka prac domowych – ciągle
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pierze w vizirze i prasuje Philipsem, przeprowadziła się z ziemi lubuskiej na Nizinę
Szczecińską i wyspę Wolin, potem mieszkała
w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie zajmowała się domokrąstwem i poślubiła pewnego
ciemiężcę, a w końcu osiedliła się w Warszawie-Włochach, skąd codziennie dojeżdża do
Pałacu Staszica i pałacu Pod Blachą, a czasem
także w okolice ogrodu Krasińskich”.

Mistrzowskie warsztaty

Po zakończeniu dyktanda, około godziny
11.00 biorący udział w mistrzostwach uczniowie, wraz z opiekunami, zostali poproszeni na
warsztaty przygotowane i prowadzone przez
doktora Łachnika. Zajęcia związane były z tematem: „Fashionistka całkiem glamour w stroju smart casual jechała na kebabing, ale hejtersko zastopowali ją frankowicze. Najnowsze
zjawiska w języku polskim” .
W tym czasie komisja konkursowa złożona z nauczycielek polonistek : Elżbiety Dziarczykowskiej, Magdaleny Głażewskiej, Anny
Pańczyk, Wiesławy Oziemkiewicz, pod przewodnictwem dyrektora ZS nr 2 w Milanówku,
pracowały nad sprawdzeniem poprawności ortograficznej dyktand. Poszło bardzo sprawnie,
bo już około godziny 12.30 pani Lidia Abramczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu Starostwa Grodziskiego, pani Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz Miasta Milanówka oraz pani Agnieszka Zegarłowicz – dyrektor
ZS nr 2 w Milanówku wręczyły nagrody – Złote,
Srebrne i Brązowe Pióro Starosty Grodziskiego,
a także dyplomy dla zwycięzców VIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego.

Mistrzowie poprawią kulturę języka?

Mimo, że w ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele tego rodzaju konkursów,

to Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote
Pióro Starosty Grodziskiego” nadal cieszy się
popularnością wśród uczniów. Liczba uczestników daje nadzieję, że w dobie komputerów
i telefonów oraz bagatelizowania polskiej
pisowni są nadal pracowici i oczytani młodzi
ludzie, którzy znają zasady polskiej pisowni,
stosują je, nie robią rażących błędów i w przyszłości będą krytycznie odbierali błędy pojawiające się coraz częściej w mediach.
W tym roku swoich uczestników do konkursów zgłosiło 11 szkół Powiatu Grodziskiego
– dziewięć szkół gimnazjalnych (PG nr 1, PG
nr 3 z Grodziska Mazowieckiego, Milanówka
– PG nr 1, Gimnazjum Społeczne MTE, Międzyborowa, Jaktorowa, Józefiny, Podkowy
Leśnej) i 3 szkół ponadgimnazjalnych (ZS nr 2
w Milanówku, ZS nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ZSTiL nr 2 w Grodzisku Mazowieckim).
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy
imponującej wiedzy w dziedzinie ortografii.
Dziękujemy panu Markowi Wieżbickiemu, staroście grodziskiemu, pani Wiesławie
Kwiatkowskiej, burmistrz Miasta Milanówka
za sprawowanie patronatu nad konkursem,
wydawnictwu OPERON oraz Radiu Bogoria.
Serdecznie dziękujemy doktorowi Jarosławowi Łachnikowi za profesjonalnie przygotowany i porywający uczestników wykład.
Dziękujemy również paniom Agnieszce Zegarłowicz i Elżbiecie Łachnik – dyrekcji ZS nr 2
w Milanówku oraz paniom z obsługi sekretariatu i obsługi szkoły za pomoc w organizacji imprezy, członkom komisji konkursowej,
a także uczniom zaangażowanym w organizację naszego przedsięwzięcia.

Magdalena Głażewska

III bieg Sto-nogi
Niska temperatura wynosząca 4,5 stopnia Celsjusza
i padający deszcz nie zniechęciły uczestników milanowskiego
III biegu STO-nogi. W niedzielę, 19 kwietnia 2015 r., trasą
liczącą 10 km dystans przebiegło 365 zawodników
z 421 osób, które odebrały pakiety startowe. Zawody objęte
były Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Milanówka,
Wojewody oraz Marszałka Województwa.

W

śród startujących awodników
nie zabrakło utytułowanych
sportowców, na starcie pojawili się m.in. Piotr Łobodziński (Mistrz
Polski w Biegach Górskich, Mistrz Europy
w Bieganiu po Schodach), Michał Kaczmarek (multimedalista Mistrzostw Polski
na dystansach 5 000 i 10 000 m), Izabela
Zaniewska-Parszczyńska (ubiegłorocznej
triumfatorki, reprezentantki KS Podlasie
Białystok), Agata Pietraś i Maciej Sąsiadek
(Mistrz Polski Pilotów i Personelu Pokładowego z 2014 r.) oraz Iwona Szumacher
i Robert Szewczyk (Mistrzów Świata Geografów). W biegu wzięli także udział goście z Ukrainy oraz Hiszpanii.
Pogoda, wyjątkowo niesprzyjająca dla
widzów, okazała się dobra dla biegaczy.
Wielu z nich podczas III biegu STO-nogi
ustanowiło rekordy życiowe.
Zawody oprócz rywalizacji służyły również zabawie oraz rekreacji. W kategorii

„STO-noga” zawodnicy mieli biec trwale
ze sobą połączeni. W jaki sposób – to już
zależało od ich pomysłowości. Na trasie
mogliśmy spotkać pary połączone sznurkiem, trzymające się przez cały czas za
ręce. Szczególną uwagę kibiców i innych
zawodników przykuwała siedmioosobowa (!) pomarańczowa sto-noga…
Po zakończeniu biegu na 10 km wystartowała XVIII Mila Milanowska, czyli bieg
na 1600 metrów (do końca ul. Fiderkiewicza i z powrotem), w którym wzięli udział
przede wszystkim najmłodsi zawodnicy.
Na tym dystansie biegło 97 zawodników.
III bieg STO-nogi organizowało: Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Milanówku, przy współpracy Milanowskiego
Centrum Kultury oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku

Leszek Janasik

Wyniki III Biegu STO-nogi
W kategorii open mężczyzn

I Miejsce Michał Kaczmarek – 00:30:30
II Miejsce Piotr Łobodziński – 00:30:36
III Miejsce Tomasz Walerowicz – 00:32:29

W kategorii open kobiet

I Miejsce Izabela Parszczyńska – 00:35:57
II Miejsce Anna Szyszka – 00:36:45
III Miejsce Anna Łapińska – 00:37:36

Bieg na 10 km – Mistrzostwa Polski
Pilotów i Personelu Pokładowego
 istrzem Polski Pilotów został
M
Maciej Sąsiadek – 00:36:08
Mistrzynią Polski Pilotów została
Elżbieta Ferenc – 00:45:23

Mistrzostwa Świata Geografów

 istrzem Świata Geografów został
M
Łukasz Syska – 00:38:42
Mistrzynią Świata Geografów została
Joanna Tekień – 00:39:16

Mistrzostwa Mieszkańców Milanówka
wśród mężczyzn I Miejsce:
Piotr Sprengel – 00:38:04
wśród kobiet I Miejsce:
Barbara Rosińska – 00:43:20

Wyniki XVIII Mili Milanowskiej
2002 i młodsi

1. Eliza Galińska
2. Alicja Faderewska
3. Julia Uziak
1. Miłosz Ośko
2. Michał Kopacz
3. Jakub Greiff

1999-2001

1. Katarzyna Włodarska
2. Anna Zawadzka
3. Anna Przybysz
1. Daniel Nosażewski
2. Kacper Wierzbicki
3. Borys Żyto

Open

1. Eliza Galińska
2. Alicja Faderewska
3. Julia Uziak
1. Przemysław Zych
2. Paweł Kurkowski
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Plac zabaw od nowa
Wiosna w pełni, a milanowskie dzieci mogą wreszcie korzystać
z palcu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Gospodarskiej oraz Przyszłości.
Od 18 kwietnia, po prawie trzymiesięcznej przerwie, to miejsce stało
się ponownie dostępne dla mieszkańców. Nowa burmistrz miasta
doprowadziła do zalegalizowania inwestycji…

W

grudniu 2014 roku, tuż po wyborach
samorządowych, do Urzędu Miasta
wpłynęła informacja z nadzoru budowlanego dotycząca placu zabaw przy ul. Przyszłości.
Okazało się, że poprzednie władze nie dopilnowały
inwestycji i nie zgłoszono prowadzonych prac budowlanych. W związku z tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie.
W tej sytuacji Burmistrz Wiesława Kwiatkowska,
nie czekając na ostateczną decyzję Inspektora Budowlanego nakazującą rozebranie obiektu, podjęła
decyzję o zdemontowaniu zabawek. Plac przestał
istnieć 26 stycznia b.r., notabene decyzja z Nadzoru
została dostarczona do Urzędu 29 stycznia 2015 r.
Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 16 lutego 2015 r. plac zabaw został
zgodnie z prawem zgłoszony do starostwa. Tym
razem nie było żadnych zastrzeżeń, wobec czego
można było przystąpić do zamontowania urzą-

dzeń, które zostały uprzednio wyremontowane.
Zabawki skończono ustawiać 15 kwietnia br. i jednocześnie zlecono do wykonania inspekcję. Okazało się, że plac spełnia wszystkie wymagania i ku
radości najmłodszych mieszkańców Milanówka
został przekazany do ich dyspozycji.

Chopin przyciągnie turystów
do Milanówka

Milanówek został pierwszą stacją szlaku chopinowskiego,
który będzie wiódł z Warszawy do Żelazowej Woli i dalej do
Brochowa, czyli miejsca chrztu Fryderyka Chopina. Burmistrz
Miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska podpisała umowę
z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, która
przygotowuje tę atrakcję turystyczną.

S

zlak chopinowski powstaje w ramach programu MROT pod nazwą:.
„Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza”. Jego celem jest
zwiększenie liczby turystów odwiedzających najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym obiekty znajdujące sie
na terenie województwa Mazowieckiego.

20

Umieszczenie Milanówka na tej trasie
oznacza, że informacje o naszym mieście
znajdą się w specjalnie przygotowanym
przewodniku. W Milanówku zostaną również ustawione specjalne tablice informacyjne opisujące historię przechowywania
serca wielkiego kompozytora w kościele
pod wezwanie świętej Jadwigi Śląskiej.

Straż Miejska

Tylko w zeszłym roku w kilkunastu miastach w Polsce organizowane były referenda dotyczące
likwidacji Straży Miejskiej. Co jakiś czas pojawiają się również pytania czy ta forma jest
potrzebna w naszym mieście. Na wszelkie wątpliwości najlepszą odpowiedzią są liczby i fakty.

O

sens istnienia Straży Miejskiej w naszym mieście można było zadawać
sobie pytania jeszcze niedawno.
Jednak dziś Straż Miejska to jedyna w Milanówku formacją przeznaczoną do ochrony
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymywania porządku publicznego, która działa
całą dobę siedem dni w tygodniu przez 365
dni w roku. Wszystko dlatego, że komisariat
w Milanówku pracuje jednie od godziny 8 do
20. Po godzinie ósmej wieczorem budynek
komisariatu jest zamykany, a telefon przełączany automatycznie do Komendy Powiatowej w Grodzisku Mazowieckim. Dlatego
w razie wezwania trzeba czekać na przyjazd
patrolu z Grodziska. Natomiast Straż Miejska
dyżuruje non stop na terenie Milanówka.
Milanowską Straż Miejską, od podobnych
formacji w innych miastach odróżnia fakt,
że na swoim wyposażeniu nie posiada fotoradaru i nie planuje również zakupu tego
urządzenia. Oznacza to tyle, że nie będzie
poprawiać swojego budżetu z pieniędzy kierowców.
Warto natomiast podkreślić, że z roku na
rok rośnie skuteczność działania milanowskiej Straży Miejskiej. W 2009 roku strażnicy
podjęli 1870 interwencji, dwa lata później
było ich 4640m natomiast w 2014 odnotowano 9 105 działań funkcjonariuszy. Z tego
2 563 odbyło się na podstawie zgłoszeń
mieszkańców. Zatem rośnie także zaufanie
mieszkańców wobec Straży Miejskiej.

Kto zgłasza i zleca interwencje
Straży Miejskiej:
n Zlecenia mieszkańców – 2 563
n Interwencje własne – 3 548
n Zlecenia Policji – 632
n Zgłoszenia innych instytucji – 209
n Inne zgłoszenia – 63
n Zlecenia dyżurnych Straży Miejskiej – 2 090
Efektem działań funkcjonariuszy Straży
Miejskiej w 2014 roku było: 31 wniosków
o ukaranie skierowanych do Sądu Rejo-

nowego przeciwko 37 osobom, nałożono
112 mandatów, a także pouczono lub zastosowano środki oddziaływania wychowawczego wobec 1 196 osób.
Jak wynika ze statystyk alkohol jest jedną
z głównych przyczyn zakłócania spokoju i porządku publicznego, a także szeregu innych
wykroczeń, które miały miejsce w naszym
mieście. W 2014 roku Straż Miejska odnotowała 426 zdarzeń, dotyczących spożywania
alkoholu w miejscach zabronionych. Mandatami karnymi zostały ukarane 62 osoby
nieprzestrzegające przepisów wynikających
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To stanowiło
około 56 procent wszystkich nałożonych
w 2014 roku mandatów.
Na poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie porządku na ulicach Milanówka znaczący wpływ ma system monitoringu, który
prowadzi Straż Miejska. System składa się
obecnie z 52 kamer.
Na podstawie zdarzeń zarejestrowanych
przez kamery w 2014 roku podjęto 123
interwencje, w efekcie których nałożono
20 mandatów, opiewających na łączną sumę
2 150 zł, a także pouczono 95 osób. Natomiast przeciwko czterem osobom skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.
Oprócz interwencji oraz coraz większego
zakresu obowiązków, znaczne siły i środki
Straży Miejskiej zostały zaangażowane w zabezpieczenie uroczystości i imprez, które odbywały się na terenie miasta.

Działania Straży
Miejskiej przy zabezpieczaniu
imprez masowych w Milanówku:
n Uroczystości państwowe – 5
n Uroczystości kościelne – 17
n Uroczystości szkolne – 6
n Imprezy sportowe – 9
n Imprezy kulturalno-rozrywkowe – 16
Bohdan Okniński
Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

Z NOTATNIKA
KOMENDANTA
STRAŻY
MIEJSKIEJ:
20.02.2015 r. o godzinie 2.35
operator monitoringu wizyjnego
zauważył mężczyznę, który malował farbą w spreju ściany tunelu
PKP. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol Straży Miejskiej, który po krótkim, pościgu na
ul. Krakowskiej, ujął mieszkańca
Milanówka Piotra S. Sprawcę przekazano policji.
22.02.2015 r. o godzinie 21.05
na ul. Piłsudskiego 14 patrol SM
zauważył rowerzystę, który jechał
ulicą od krawężnika do krawężnika. Funkcjonariusze natychmiast
podjęli interwencję. U kierującego
rowerem Krystiana W, alkorensor
wskazał wynik – 1,23 mg alkoholu na litr wydychanego powietrza.
Zatrzymanego przekazano policji.
1.03.2015 r. o godzinie 18.20 po
zgłoszeniu od mieszkańca patrol
Straży Miejskiej udał się na skrzyżowanie ulic Smoleńskiego i Kościelnej, gdzie samochód marki
Mazda wjechał w barierę ochronną i ogrodzenie Willi Borówka. Na
miejscu strażnicy zastali pusty rozbity pojazd. Na podstawie relacji
świadków ustalono, że kierowca
i pasażer uciekli w stronę ul. Kościuszki. Po pościgu funkcjonariusze SM ujęli nietrzeźwych: kierowcę Arkadiusza D. zam. Milanówek
(1,29 mg/l) i pasażera Pawła R.
zam. Milanówek (1,01 mg/l). Obu
mężczyzn przekazano policji.
16.03.2015 r. o godzinie 23.05 na
ul. Królewskiej patrol Straży Miejskiej podjął interwencję po tym jak
zauważył mężczyznę, który spożywał alkohol w miejscu zabronionym. Podczas działań funkcjonariuszy mężczyzna zachowywał się
bardzo agresywnie i dopuścił się
gróźb karalnych wobec strażników.
Zatrzymanego przekazano policji.
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wydarzenia

Współpraca Podwarszaws
Dzięki współpracy z Brwinowem i Podkową Leśną uda się sfinansować
m.in. dokumentację projektową rozbudowy skateparku oraz toru do
dirty jumpu na Turczynku, nowych ścieżek rowerowych w Milanówku
czy odwodnienia zlewni ul. Ludnej. Działania będą realizowane w ramach
projektu: „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności
obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę
w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej,
gospodarki wodnej i komunikacji" dofinansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i środków budżetu państwa.

B

urmistrz Brwinowa w imieniu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, czyli
swojej gminy oraz, Milanówka i Podkowy Leśnej podpisał 19 marca 2015 r. umowę
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na
dofinansowanie wspólnego projektu dotyczącego poprawy spójności obszaru tych trzech
miast. Chodzi o kwotę wynoszącą w sumie
358 245 euro, czyli 60 proc. wartości planowanej inwestycji. Całkowity koszt projektu przygotowywanego przez PTO wynosi
597 075 euro, z czego 953 339,13 zł przypada
na inwestycje Milanówka.
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to
wspólna inicjatywa trzech gmin zawiązana
formalnie w 2010 roku. W marcu 2013 r. na
podstawie podjętej już współpracy władze
miast podpisały umowę o partnerstwie dla
realizacji projektu pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej,
gospodarki wodnej i komunikacji”. Do udziału
w tym projekcie przystąpiło również 52 partnerów publicznych, pozarządowych i prywatnych. Tak liczne grono partnerów ma na celu
zapewnienie optymalnej reprezentatywności
lokalnym interesariuszom oraz włączenie ich
do wspólnego działania.

Cele Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów:

Podczas konferencji, która miała miejsce
17 kwietnia 2015 r. podkowiańskim „Pałacyku Kasyno”, burmistrzowie wszystkich trzech
gmin zaprezentowali cele, które będą wspólnie zrealizowane w ramach PTO:
l wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego PTO,
l uregulowania gospodarki wodnej,
l zwiększenie intermodalności połączeń
komunikacyjnych oraz poprawę dostępności
do Warszawy i głównych tras krajowych,
l rewitalizację kluczowych terenów zielonych,
l współpraca w dziedzinie świadczenia
usług społecznych dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz lepsze do-
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stosowanie usług w tym zakresie do zmian
demograficznych.
W kwietniu i w maju w celu wypracowania
wspólnych kierunków rozwoju Brwinowa, Milanówka oraz Podkowy Leśnej burmistrzowie
tych miast, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i partnerzy projektu będą
uczestniczyli w specjalnych warsztatach. Ich
efektem będzie wspólny dokumentu strategiczny dla PTO dotyczący uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i transportowych
oraz rozwoju społecznego i gospodarczego.
Następnie ta strategia zostanie oficjalnie
uchwalona przez trzy rady miasta.

Działania dla Milanówka.

Zakończyły się już konsultacje społeczne dotyczące założeń do wykonania koncepcji oraz
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ulicy Turczynek w Milanówku, które
odbyły się w dniach od 1–14.04.2015 r. Po
rozpatrzeniu wniesionych uwag i opinii zostanie opracowany przedmiot opisu zamówienia oraz ogłoszony przetarg na wykonanie
dokumentacji. Projektowany skatepark ma
być miejscem wyposażonym w profesjonalne przeszkody, które umożliwią naukę
rozpoczynającym swoją przygodę z jazdą na
deskorolkach, rolkach i rowerach BMX a miłośnikom sportów ekstremalnych realizowanie
swoich pasji. Cały opis założeń oraz wyniki
konsultacji społecznych można znaleźć na
stronie internetowej miasta pod adresem:
www.milanowek.pl.
Pozostałe działania dotyczące bezpośrednio
Milanówka, które będą realizowane w ramach PTO to:
lW
 ykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni
ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie
Milanówek,
lW
 ykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu
R-4 na kanalizację deszczową z retencją
wód przed odprowadzeniem do rzeki
Rokitnicy Starej w gminie Milanówek,

lW
 ykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Plany na przyszłość

Oprócz dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną również opracowane dokumenty strategiczne dla obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów:
lK
 oncepcja programowo-przestrzenna
całościowego uregulowania i ochrony
stosunków wodnych na terenie gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów,
l S tudium komunikacyjne obejmujące
wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów,
lO
 pracowanie strategii rozwoju terenów
zieleni na obszarze Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń,
l Z integrowana strategia rozwiązywania
problemów społecznych oraz wspierania
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
(w skrócie: Zintegrowana Strategia Społeczna PTO).
Z wypracowanych dokumentów władze Milanówka będą mogły korzystać w przyszłości, aby
poprawić jakość życia w mieście oraz zacieśnić
współpracę z Brwinowem i Podkową Leśną.
Informacje dotyczące projektu jak i realizowanych w jego ramach działań można znaleźć
na stronach Milanówka, Brwinowa i Podkowy
Leśnej oraz stronie projektu pod adresem:
www.trojmiasto-ogrodow.eu.
Katarzyna Fitz
Koordynator projektu

kiego Trójmiasta Ogrodów
Zdiagnozowano wspólne uwarunkowania rozwoju
społecznego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
24 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka zebrali się licznie,
po raz kolejny, uczestnicy warsztatów reprezentujący urzędy, instytucje
i organizacje pozarządowe, a także radni i partnerzy społeczni trzech gmin
– Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej na czele z burmistrzami miast:
Arkadiuszem Kosińskim, Wiesławą Kwiatkowską i Arturem Tusińskim.

P

odczas warsztatów grupy robocze moderowane przez ekspertów, panów
Grzegorza Dziarskiego oraz Mirosława
Olczaka zajęły się „Diagnozą wspólnych uwarunkowań rozwoju społecznego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.
Efektem były żywe dyskusje wypracowujące wspólny pogląd na temat rozwoju społecznego obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów, który po analizie stanie się częścią
wypracowanego zgodnie dokumentu strategicznego obejmującego tematy polityki spo-

łecznej, kształtowania przestrzeni publicznej
oraz gospodarki wodnej i komunikacji.
Przed nami ostatnie spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 8 maja w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie, przy
ul. Żwirowej 16. Tym razem przeanalizujemy
i opracujemy wspólne stanowisko w kwestii
uwarunkowań rozwoju gospodarczego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Dawid Puszcz
Referat Komunikacji Społecznej

Środki unijne

na zagospodarowanie Amfiteatru
oraz promocję turystyczną naszej gminy

Gmina Milanówek 13.03.2015 r. podpisała umowę na realizację projektu: „zwiększenie
atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013. Tym samym uzyskaliśmy dofinansowanie wynoszące do 749 980,51 zł. Całkowita
wartość projektu wynosi 1 573 275,67 zł.

U

zyskane dofinansowanie pozwoli
zagospodarować teren Amfiteatru
przy ul. Fiderkiewicza w sposób
umożliwiający odpoczynek oraz atrakcyjne spędzanie wolnego czasu w otoczeniu
parkowo – ogrodowym: dzieciom, młodzieży, dorosłym, a także seniorom, naukę przez zabawę, interakcję z naturalnymi elementami środowiska, aktywizację
sportowo – rekreacyjną, włączając w to
sporty specjalistyczne.
Zagospodarowanie terenu uwzględniające m.in. budowę placu zabaw, siłowni
napowietrznej, wykorzystanie elementów żywej architektury zintegrowanej
z otoczeniem zostanie wykonane z za-

chowaniem ekologicznego charakteru na
płaszczyźnie estetycznej oraz stosowanych materiałów. W ramach projektu
stworzymy miejsce przyjazne i atrakcyjne
dla wszystkich użytkowników, także z okolicznych gmin.
Zakres rzeczowy projektu obejmie także działania mające na celu promocję
turystyczną naszej gminy, a mianowicie
stworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta, opracowanie przewodnika „Spacer po Milanówku – Wille
Milanowskie”, folderu prezentującego
atrakcje turystyczne miasta, wykonanie
tablic informacyjnych z QR kodami przedstawiających zabytkowe wille Milanówka,

stworzenie aplikacji na telefon – mobilnego przewodnika turystyczno-edukacyjnego oraz platformy internetowej „Lokalny
Przewodnik Turystyczno-Historyczny”.
Realizacja projektu pozwoli na wzbogacenie oferty turystycznej gminy, promocję
Milanówka poprzez upowszechnienie informacji o walorach przyrodniczych, turystycznych i historycznych Gminy, wzrost
aktywności i komfortu życia społeczności, a przede wszystkim wzrost turystyki
weekendowej.

Aleksandra Żuraw
Referat Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
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KULTURA

Co niedziela w telewizji
grała Kapela
Stół przykryty białym obrusem czekał na nas gdy wracaliśmy z kościoła.
Mama rozwałkowywała olbrzymie placki ciasta na makaron do obowiązkowego
w niedzielę rosołu. Tata na górze zajęty jakimiś rachunkami. Siadaliśmy razem
przed ekranem, gdy zaczynał się niedzielny koncert Polskiej Kapeli pod dyrekcją
Feliksa Dzierżanowskiego nadawany na całą Polskę.

P

rzed oczami mam ten obraz: na ekranie telewizora Kapela w pełnej krasie, wszyscy w czarnych garniturach,
przed nimi pulpity z nutami. Na czele stał
dyrygent obowiązkowo w czarnej muszce,
z szerokim uśmiechem na twarzy, energicznymi ruchami batuty zagrzewał Kapelę do
grania. Muzyka była zadziorna, pełna życia
i wigoru. Całość przerywało potrójne, psotne pogwizdywanie niczym przytupywanie
obcasem roztańczonej młodzieży.
Zarówno Dyrygent, jak i Kapela świetnie
się bawili przekazując sobie uśmiechy i podrygując w rytm granych obertasów. Ten
nastrój udzielał się widzom W takim nastroju Polska zasiadywała do stołu i takie wspomnienia zapewne są ciągle żywe w sercach
starszego pokolenia.
Feliks Dzierżanowski był związany z Milanówkiem od 1922 r. Spośród wielu Miast
w Polsce wybrał to właśnie miasto na swój
dom pozostawiając wiele znaczących wspo-
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mnień w sercach kilku pokoleń Polaków.
Wnuk, zesłanego na Syberię powstańca
styczniowego z 1863 r., sam walczył w szeregach Wojska Polskiego przeciwko bolszewikom. Dopiero po traktacie w Rydze 1921 r.
wrócił do Polski. Mając dyplom Konserwatorium Moskiewskiego w klasach skrzypiec
i kompozycji, poświęcił się polskiej muzyce
ludowej. Była to kontynuacja walki o Polskę.
Po latach zaborów sprawa umacniania tożsamości narodowej i ocalenia dziedzictwa
narodowego były sprawami nadrzędnymi.
Feliks Dzierżanowski wykonywał tę misję
z pełną świadomością, nie szukając sławy.
Swoją pracą służył młodej Polsce i wraz z rodakami cieszył się jej wolnością.
W miarę upływu lat Feliks Dzierżanowski wyraźnie tracił siły. Pojawiał się na ekranie na krótko po czym znikał, by odpocząć.
Nie umniejszało to jakości granej muzyki,
jednak trudno było się pogodzić ze słabnącymi siłami Dyrygenta. Niestety nie wiem

kiedy Feliks Dzierżanowski po raz ostatni
wystąpił przed kamerami telewizji.
W roku 2014 Milanowskie Centrum Kultury wraz z pracownikami Referatu Komunikacji Społecznej, Andrzejem Paszke oraz niżej podpisaną opracowało plan obchodów
125 rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci
dyrygenta. Tak powstała inicjatywa obchodów Roku Feliksa Dzierżanowskiego w Naszym Mieście. Mam nadzieję na współpracę
całego społeczeństwa miasta Milanówek.
Bo przecież wciąż żyją tu uczniowie i sąsiedzi Pana Feliksa. Ludzie, którzy mijali go
spieszącego się do pracy ulicą Piasta.
Zachęcam wszystkich którzy przechowują
wspomnienia o naszym słynnym mieszkańcu
oraz ogólnonarodowym bohaterze aby przekazywali wszelkie dostępne informacje na
adres: promocja@milanowek.pl.

Elżbieta Lesiak

Kalendarz wydarzeń

kulturalnych i sportowych
8 maja 2015 (piątek)

16 maja 2015 (sobota)

19.30 – K
 oncert Blues Junkers
L’amour Maison, ul. Piłsudskiego 33,
wejście od ul. Warszawskiej

9 maja 2015 (sobota)

9.00 – W
 yprzedaż Garażowa
Organizator: Milanowski Klub Mam oraz Rada Rodziców
Przedszkola nr 1. Przedszkole Nr 1, ul. Fiderkiewicza 43

19.00 –Koncert charytatywny.
L’amour Maison, ul. Piłsudskiego 33,
wejście od ul. Warszawskiej
Od 21 kwietnia do końca czerwca zapraszamy na boisko piłkarskie Orlik 2012, gdzie rozgrywane będą mecze w ramach XV
edycji Młodzieżowej Milanowskiej Ligi Siódemek. Każdy wtorek
i czwartek w godzinach 16.00–19.00.

17.00 – K
 oncert w ramach cyklu Młodzi Klasycznie 2.0
Prowadzi Michał Bruliński
Organizator: Milanowskie Centrum Kultury
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

10 maja 2015 (niedziela)

10.15 – N
 iedziela na dwóch kółkach. Wycieczka rowerowa dla
dorosłych Gassy nad Wisłą – Fliss Festival dystans ok. 80
km.
Organizator: Sekcja Turystyki Rowerowej, Adam Matusiak
Start pod Milanowskim Centrum Kultury, ul. Kościelna 3

13 Maja 2015 (środa)

9.30 – Otwarty

Dzień Emeryta
Organizator: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– oddział w Milanówku. Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
17.00 – w
 ykład – ORMIANIE. Spotkanie z cyklu „Nauki społeczne” z Maciejem Bohosiewiczem – Fundacja Ormiańska.
Organizator: Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Sala Konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4

15 maja 2015 (piątek)

7.00 – O
 gólnopolski Zlot Aktywu Turystyki Kolarskiej
do 17.05. Smerzyn k. Bydgoszczy (wymagane wcześniejsze
zapisy). Organizator: Sekcja Turystyki Rowerowej, Adam
Matusiak start pod Milanowskim Centrum Kultury,
ul. Kościelna 3

Archiwum zdjęć
w milanowskiej bibliotece

C

yfrowe archiwum tradycji lokalnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej powstało przy pomocy
Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
w celu gromadzenia, opracowania i udostępniania dokumentów związanych z historią Milanówka i okolic.
W zbiorach archiwum znajdują się między innymi kolekcja 1000 zdjęć pana Szymona Wdowiaka, znanego
himalaisty i podróżnika oraz dokumenty przekazane
przez rodzinę pana Feliksa Dzierżanowskiego.
Cyfrowe zbiory są dostępne na stronie:
www.milanowek.archiwa.org.
Z. Pawlak-Szymańska

Biuletyn
Miasta Milanówka
Adres redakcji:
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 224
e-mail: biuletyn@milanowek.pl
www.milanowek.pl

Tablety w bibliotece

W

ramach Programu Rozwoju Bibliotek organizowanym przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego (FRSI) biblioteka
w Milanówku otrzymała trzy tablety firmy Apple z oprogramowaniem
i dodatkowym wyposażeniem.
FRSI jak napisano w preambule
Umowy darowizny „realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma
ułatwić polskim bibliotekom publicznymdostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju

Redaktor naczelny:
Jan Osiecki
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Skład: Ling Brett
Al. Spacerowa 104
05-825 Książenice
Druk:
db PRINT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Bibliotek w Polsce jest wspólnym
przedsięwzięciem Fundacji Billa
i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”.
Tablety przekazane bibliotece łączą się z Internetem za pomocą sieci
Wi-Fi. Są one wyposażone w aplikacje o charakterze edukacyjnym
i użytkowym. Korzystanie z urządzeń jest bezpłatne i dostępne w godzinach pracy biblioteki. Zapraszam.

Nakład: 6500 egz.
Zastrzega się prawo skracania
i redagowania tekstów oraz
zmiany tytułów.

Redakcja nie odsyła niezamówionych artykułów, a także
nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń, listów
i podziękowań.

Z. Pawlak-Szymańska

70%

Produkt certyfikowany
przez PEFC

Użyty papier pochodzi z lasów
gospodarowanych zgodnie
z najwyższymi standardami
ochrony środowiska i poszanowaniem wartości społecznych
www.pefc.org
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UKS ,,3” Milanówek i ZSG nr 3
po raz czwarty z rzędu najlepszy

Łyżwiarze Uczniowskiego Klubu Sportowego 3 Milanówek zakończyli na początku kwietnia sezon zimowy 2014/15.
Reprezentowali nasze miasto w zawodach krajowych i na arenie międzynarodowej. Dwie zawodniczki poszły w ślad
Luizy Złotkowskiej i rozpoczęły treningi i naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Joanna Hajduk
została wicemistrzynią Polski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kat. jun. B, a Klaudia Szymańska reprezentując
Milanówek w Mistrzostwach Polski Młodzików – zajęła 6 miejsce. Obie zawodniczki osiągnęły I klasę sportową.

L

iczna grupa reprezentowała Milanówek w Ogólnopolskich Zawodach
Dzieci w łyżwiarstwie szybkim, z cyklu:
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM”. Chłopcy,
już czwarty rok z rzędu, zdecydowanie wygrali klasyfikację generalną klubów i szkół
(ZSG 3 Milanówek). Natomiast dziewczęta
uplasowały się na trzecim miejscu.
Odbyło się pięć edycji zawodów z cyklu
Ogólnopolskie Zawody Dzieci na torach łyżwiarskich w Warszawie, Lubinie Zakopanem
i Sanoku – podczas nich miejsca w reprezentacji Polski na zawody rangi mistrzostw
Europy dzieci Viking Race w Heerenveen
(Holandia) wywalczyli Igor Masalski (12
lat) i Maciej Wolniewicz(13 lat)- 8–9
miejsce.
Zawodnicy z Milanówka odnosili sukcesy we wszystkich zawodach OZD w Polsce. /www.pzls.
pl/ Uzyskali czasy, które plasują ich

w czołówce światowej w swoich kategoriach
wiekowych. /speedskatingresults.com/
W Ogólnopolskich Zawodach Dzieci wystartowało 15 dziewcząt i 20 chłopców
z Milanówka. 1 miejsca indywidualnie zajmowali Igor Masalski, Maciej Wolniewicz,
Michał Kopacz, Marcin Słowik, Klaudia
Szymańska, 2 miejsca Alicja Faderewska,
Maciej Kwiecień. Na podium zawsze były
sztafety 4 x 400 m. Wysokie miejsca zajmowali również: Dominik Karasiewicz, Mateusz
Śliwka, Jan Kawa, Filip Maliszewski, Patryk
Maciejewski, Filip Połukord, Jakub Kawa,
Grzegorz Skrzydlewski, Urszula Chryciuk,
Julia Uziak, Zuzanna Kawa, Wiktoria
Szustek i Ewelina Kozerska. Wśród
najmłodszych startujących na
wyróżnienie zasługują Maja
Waszczuk, Róża Uziak,
Tymoteusz Królak i Rafał Skrzydlewski.

Systematyczna praca daje efekty. Promujemy nasze miasto, Milanówek jest potęgą
łyżwiarską w Polsce od lat! Może komuś
z młodych łyżwiarzy uda się pójść w ślady
Luizy Złotkowskiej i Sławomira Chmury…
Najbardziej cieszy nas rozwój dyscypliny
i większe zainteresowanie łyżwiarstwem
po sukcesach olimpijczyków. Na Mazowszu
pojawiło się więcej klubów i sekcji łyżwiarstwa szybkiego, powstały nowe lodowiska.
W planach jest budowa krytego toru lodowego na Stegnach w Warszawie.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, umożliwiają treningi i starty w zawodach, na czele z władzami miasta Milanówka. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za
pomoc. Od lat z milanowskimi panczenistami pracują trenerzy: Krzysztof Filipiak, Artur
Parchan i Joanna Staszkiewicz.

Joanna Staszkiewicz

Dział Sportu MCK zaprasza:
SEKCJA SIATKÓWKI dla dzieci
czwartek g. 15.00 Zajęcia dla
klas III – IV SP, w ZSG nr 1,
ul. Królewska 69, godz. 17.00.
Zajęcia dla klas V – VI SP, czwartek, w ZSG
nr 1, ul. Królewska 69.
Arkadiusz Ciborowski
SEKCJA STRZELECKA
wtorek, piątek godz. 17.00
–19.00 – Strzelnica MCK,
ul. Piasta 12. Zbigniew Kubek
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SEKCJA WSPINACZKOWA
piątek godz. 14.30. Zajęcia
w ZSG nr 1, ul. Królewska 69
Grzegorz Gawryszewski
SEKCJA SZACHOWA
sobota godz. 9.20 –11.20
– MCK, ul. Kościelna 3
Jarosław Kowalewski

SEKCJA ŁUCZNICZA
Zajęcia dla dzieci.
sobota godz. 12.30 – Zajęcia
w ZSG nr 3, ul. Żabie Oczko 1
Instruktorzy łucznictwa.

SEKCJA MINI TENISA
Zajęcia Mini Tenisa
dla dzieci w wieku
od 5 do 10 lat.
Hala Sportowa Nr 2,
ul. Królewska 69
grupa I
Sobota: godz.9:00

SEKCJA NORDIC WALKING
sobota godz. 10.00 – MCK,
ul. Kościelna 3
Mariola Borowska

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

SEKCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Spotkania według kalendarza
sekcji na stronie obok.
Adam Matusiak
SEKCJA BRYDŻOWA
dla dorosłych
piątek godz. 19.00
– świetlica GSM osiedla
Jedwabnik, ul. Brzozowa 7
Włodzimierz Rutkowski
Bliższe informacje na temat sekcji sportowych MCK pod numerem tel. 790 204 254
Kierownik ds. sportu:
Włodzimierz Filipiak
Koordynator wydarzeń sportowych:
Artur Niedziński

Ankieta potrzeb zdrowotnych
mieszkańców Milanówka

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowywanym przez Urząd Miasta w Milanówku programem ochrony i promocji zdrowia
na kolejne lata zwracamy się do Państwa z prośba o wskazanie Waszym zdaniem najważniejszych obszarów,
które powinny zostać objęte działaniami profilaktycznymi. Prosimy o wypełnienie ankiety, a następnie
o odesłanie jej na adres: Referat Oświaty Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
lub osobiste przekazanie do punktu obsługi interesanta w siedzibie Urzędu lub do sekretariatów: ZSG nr 1
ul. Królewska 69, ZSG nr 3 ul. Żabie Oczko 1, Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Literacka 20.

1. Które działania powinny znaleźć się w przygotowywanym przez Urząd Miasta w Milanówku programie ochrony i promocji
zdrowia? Proszę wybrać maksymalnie trzy
odpowiedzi.
Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób
układu krążenia;
Szczepienia przeciw grypie (dla osób powyżej 65 roku życia);
Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego;
Program szczepień przeciw pneumokokom
(dla dzieci do 5 roku życia);
Badania mammograficzne dla kobiet poniżej 50 roku życia;
Badanie wad postawy u dzieci i młodzieży;
Badania i poradnictwo z zakresu dietetyki
i zdrowego odżywiania;
Profilaktyka stomatologiczna (w tym fluoryzacja) dla dzieci do lat 9;
Profilaktyczne badania słuchu;
Pomoc geriatryczna;
Profilaktyka onkologiczna, wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych u osób powyżej 40 roku życia;
Inne (jakie?) ……………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………….

2. C
 zy korzystał/a Pan/i dotychczas z działań
prowadzonych w ramach programu ochrony zdrowia finansowanego przez Gminę
Milanówek?
tak
nie
3. Płeć:
K
M
4. Wiek:
18 – 24
25 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66 – 75
76 – 85
 > 85
5. Czy posiada Pan/i meldunek w Milanówku?
Tak
Nie
6. Po której stronie Milanówka – Pan/i mieszka?
Północna
Południowa

e

NZOZ Milanmed

zaprasza mieszkańców Milanówka
do korzystania z bezpłatnego programu zdrowotnego „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu
krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku”,
z wyłączeniem osób będących w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia.
Bezpłatny program zdrowotny obejmuje:
n badania biochemiczne krwi: stężenie we krwi cholesterolu
całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów,
poziomu cukru,
n pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
n konsultację lekarską.
Badania krwi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.30.
Konsultacja lekarska po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Informacje i zapisy: NZOZ Milanmed Milanówek, ul. Niezapominajki 10
(od ul. Łąkowej), pod nr. tel. 517 428 918. www.milanmed.pl.
Możliwy dojazd komunikacją miejską – linia B.

Przychodnia Biovena serdecznie zaprasza

mieszkańców Gminy Milanówek do udziału w bezpłatnym programie zdrowotnym „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób
układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku”.
Więcej informacji można uzyskać w przychodni przy ul. Mickiewicza 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00 bądź
pod numerem telefonu 22 724 90 90.
BIOVENA Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 1 , 05-822 Milanówek
tel.(22) 722 38 08; ( 22 ) 722 38 29, (22 ) 722 38 69
www.biovena.com.pl
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30 maja 2015
1400 - 2100
Amfiteatr i Przedszkole
ul. Fiderkiewicza 43

Gry
Konkursy

Sport

Taniec

KONCERT

HIP-HOPOWY

Pokaz
mody
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