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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

W Milanówku mieszka wiele osób osamotnionych z powodu niedołężności spowodowanej wiekiem, 
chorobą czy niepełnosprawnością. To m.in. do nich był kierowany pilotażowy projekt Ośrodka Pomocy 
Społecznej polegający na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających 
w domach pacjentów. Projekt ten już odmienił życie wielu mieszkańców, a to dopiero początek. 

Usługi opiekuńcze usprawniające 
to nasz sukces lokalny 

Od sierpnia do grudnia 2017 roku dzięki 
usługom opiekuńczym usprawniającym 

wykonywanym w domach podopiecznych, 
udało się dotrzeć do 60 najbardziej potrzebu-
jących tego typu wsparcia mieszkańców Mi-
lanówka. Głównie były to osoby starsze, które 
z uwagi na swoją niedołężność nie mogły pójść 
o własnych siłach na rehabilitację prowadzoną 
w stacjonarnej placówce, do lekarza, a często 
nie mogły nawet wykonywać samodzielnie co-
dziennych czynności życiowych. 
Usprawnianie, czyli co?

Dzięki regularnej pracy z fizjoterapeutą, 
sprawność większości tych osób już uległa po-
prawie i co za tym idzie, poprawiła się ich ja-
kość życia. Osoby usprawnione cieszą się, że 
mogą wyjść do ogrodu i na wiosnę zasadzić 
kwiatki, mogą wyjść na targ, na którym nie 
byli od wielu lat, zrobić coś usprawnioną ręką, 
którą nie mogli wcześniej poruszyć. 

Potocznie usprawnianie nazywa się rehabi-
litacją, jest to bardzo szerokie pojęcie, dające 
możliwości poprawy jakości życia człowieka 
w każdym schorzeniu. Nasze usługi uspraw-
niające poległy na wykorzystaniu fizjoterapii, 
której podstawą jest kinezyterapia, czyli po-
prawa funkcji pacjenta ruchem i technikami 
manualnymi powszechnie nazywanymi ma-
sażem w schorzeniach narządu ruchu – tłu-
maczy zaangażowana w projekt lekarz, spe-
cjalista rehabilitacji medycznej Magdalena 
Piórkowska. 

To zupełnie inne usługi niż te dostępne 
w stacjonarnej placówce w Milanówku (patrz. 
str. 5). Tam zabiegi opierają się na fizykotera-
pii, czyli terapii z użyciem zjawisk fizycznych, 
chemicznych czy substancji naturalnych.
Usługi logopedyczne

Drugą grupą usług świadczonych w do-
mach podopiecznych w ramach pilotażowego 
projektu były usługi logopedyczne. Okazało 
się, że jest w Milanówku ogromne zapotrze-
bowanie na tego typu usługi wśród dzieci 
z różnymi wadami wymowy i wśród dzieci 
niepełnosprawnych. Z pomocy 5 logopedów, 
którzy odwiedzali małych  pacjentów w do-
mach skorzystało 25 najmłodszych. Wykona-
no 433 treningi logopedyczne mające pomóc 
w usunięciu zaburzeń mowy i w stymulacji 
rozwoju mowy.
Projekt „od kuchni”

Projekt trwał 5 miesięcy. W jego realizację 
zaangażowało się 8 pracowników socjalnych 
prowadzących sprawy w rejonach opiekuń-
czych, 5 fizjoterapeutów, 5 logopedów oraz 
jeden lekarz specjalista rehabilitacji. Wykona-
no 1236 zabiegów w zakresie specjalistycz-
nych usług opiekuńczych usprawniających 

w tym 608 usług kinezyterapii i 628 usług 
masażu. Łącznie wykonano 1669 zabiegów. 
Najstarszy usprawniony pacjent ma 95 lat, 
a najmłodszy 3 lata. 

Usługi były przyznawane na podstawie 
decyzji administracyjnej, na wniosek osoby 
zainteresowanej lub rodzica (opiekuna) i wy-
wiadu środowiskowego przeprowadzonego 
przez pracownika socjalnego wraz z lekarzem 
specjalistą rehabilitacji medycznej w domu 
podopiecznego. Wszystkie osoby objęte 
wsparciem musiały przedstawić skierowanie 
od lekarza prowadzącego na potrzebę sko-
rzystania z usług usprawniających. Doktor 
Magdalena Piórkowska weryfikowała skiero-
wanie w odniesieniu do bieżących schorzeń 
ograniczających sprawność podopiecznego. 
Następnie, wspólnie z pracownikiem socjal-
nym, ustalano, jakie usługi usprawniające 
należy dopasować do konkretnego przypadku 
oraz jaki powinien być ich wymiar. Jednorazo-
wo usługa trwała od 15 do 45 min w zależno-
ści od kondycji chorego i rodzaju schorzenia. 
Po kilku miesiącach prowadzenia projektu, 
zespół realizujący działania, wspólnie z Wy-
konawcami (tj. NZOZ MILANMED Radosław 
Grzywacz z siedzibą w Milanówku oraz Vital 
Plus Ewa Lechowska z siedzibą w Warszawie) 
ocenił, iż uzyskane efekty są bardzo zadowa-
lające. Opinię realizatorów potwierdzają sami 
świadczeniobiorcy.

Najważniejszym sukcesem tego projektu 
jest to, że poczucie samodzielności, radości 
życia, przydatności u takiego usprawnionego 
człowieka wzrasta. To jest niezwykłe dla tych 
osób, które przez swoją niesprawność czują, 
że są na równi pochyłej życia. To są często 
bardzo ciekawi ludzie, którzy wychodząc po-
nownie do społeczeństwa po usprawnieniu, 
mogą się jeszcze dzielić swoimi wartościami 
i mądrością życiową – dodaje dr Piórkowska. 
To dopiero początek

Projekt już nazywamy lokalnym sukce-
sem, bo widzimy ogromy sens tych działań 
i nie wolno tego zaprzepaścić – mówi pomy-
słodawczyni projektu, pani Krystyna Kott, kie-
rownik milanowskiego OPS.

Zamysł naszych działań jest taki, by na 
tyle usprawnić te osoby, aby były one samo-
dzielne, albo chociaż częściowo samodzielne 
i mogły też uczestniczyć w życiu społecznym. 
To m.in. dla nich uruchomiliśmy kolejne dzia-
łania projektowe w postaci Milanowskiej 
Szkoły Aktywnego Seniora, dla nich będzie-
my otwierać Kluby Seniora, Ośrodek Wspar-
cia Dziennego Senior Plus, wypożyczalnię 
sprzętu ortopedycznego. To, co się zadziało w 
końcówce tego roku to tylko początek dobre-
go działania na rzecz Milanowian potrzebują-

cych szczególnej troski i oparcia społecznego, 
które będzie kontynuowane w kolejnych la-
tach – zdradza Pani Krystyna Kott. 

Wszystko wskazuje bowiem na to, że pro-
jekt będzie miał swoją kontynuacje aż do 2021 
roku i to w dużo szerszym zakresie. Wniosek 
o dotację unijną w wysokości ok. 2 900 000 zł 
przeszedł pozytywnie ocenę formalną i mery-
toryczną. Środki finansowe zostaną przekaza-
ne w okresie od lutego do lipca 2018 r. 

Chciałabym bardzo podziękować za spra
wną, skuteczną współpracę pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkim fi-
zjoterapeutom uczestniczącym w tym pro-
gramie. Cieszę się, że został dostrzeżony te-
mat roli rehabilitacji w procesach leczniczych 
przez instytucję samorządową i publiczną 
placówkę jaką jest Ośrodek Pomocy Społecz-
nej – mówi dr Magdalena Piórkowska. 

O dojrzałości społeczeństwa świadczy to, 
jak się opiekujemy ludźmi starszymi, schoro-
wanymi, upośledzonymi i niepełnosprawny-
mi. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanów-
ku dostrzegł ten ważny aspekt szacunku dla 
mijającego pokolenia – dodaje. 

Z przyjemnością przedstawiamy syl-
wetki kilku mieszkańców Milanówka 
usprawnionych w ramach projektu.

Pan Władysław Moroz, lat 95 
Przeżył 3,5 roku ciężkiej pracy na Sybe-

rii, posiada imponującą kolekcję medali 
i odznaczeń wojskowych. Po upadku z ro-
weru i złamaniu kości biodrowej nie mógł 
przemieszczać się samodzielnie, ale siła 
charakteru i wola walki Pana Władysława 
sprawiły, że po 3 miesiącach regularnych 
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n Ogłosiłam pierwszy z kilku planowanych 
przetargów na budowę ulic. Ogłoszony prze-
targ dotyczy budowy wraz z uzbrojeniem ulic 
Przyszłości, Żytniej, Bartosza i Leśny Ślad oraz 
Przebudowy ul. Pięknej. Przedmiot zamó-
wienia został podzielony na pięć części. Każda 
z nich przewiduje budowę nawierzchni oraz 
odprowadzenia wód opadowych. Termin skła-
dania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2018 r. 
o godzinie 10:15. Zapraszam wszystkich zain-
teresowanych Wykonawców do złożenia ofert 
i realizacji zaplanowanych inwestycji. Szczegóły 
na stronie www.milanowek.pl. 
n Na prośby mieszkańców i przedsiębiorców 
wynegocjowałam zmiany w trasach autobu-
sów komunikacji zastępczej linii ZG. Autobu-
sy nie będą już omijać ulicy Warszawskiej. 
Stanęły tam dwa nowe przystanki. Więcej na 
stronie 4.
n 17 grudnia odbyłam spotkanie z władzami 
PKP w sprawie budowy dworca w Milanówku. 
Dworzec kolejowy jest na etapie projektowa-
nia przez właściciela tej nieruchomości, czyli 
przez PKP. Projekt, który został przygotowany 
przez poprzednie władze Milanówka nie jest 
brany pod uwagę do realizacji. Dworzec będzie 
budowany z budżetu PKP. 
n Po odwołaniu zarządu MPWiK (13.11.17) 
i odwołaniu przez Radę Nadzorczą z funkcji 
Prezesa Zarządu Spółki Pana Sebastiana Bu-
dziszewskiego (29.11.17), nowa Pani Prezes, 
Jolanta Mądrzejewska podpisała umowę z wy-
braną zgodnie z procedurami firmą audytorską 
w celu wykonania audytu w Spółce. Po wstęp-
nych wynikach audytu już wiem, że moja de-
cyzja o zmianie Rady Nadzorczej i decyzja rady 
o odwołaniu Prezesa były słuszne. W lutym, po 
zakończeniu audytu, podam szczegóły. 

n W dniu 13 grudnia Wojewoda Mazowiecki 
wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nada-
nia nazw ulic w Milanówku. W związku z tym 
dotychczasowa nazwa ulicy 9 Maja uzyskała 
nazwę 8 Maja 1945 r., natomiast dotychcza-
sowa nazwa ulicy Alfreda Fiderkiewicza zo-
stała zmieniona na Zbigniewa Herberta. 4.01 
br. spotkałam się z mieszkańcami dawnej 
ul. Fiderkiewicza, a 8.01 br. z mieszkańcami 
dawnej ul. 9 Maja. Mieszkańcy dawnej ul. 
Fiderkiewicza postanowili o nieodwoływaniu 
się od decyzji Wojewody, m.in. ze względu 
na wiążące się z tym koszty, które musieliby 
ponieść. Poprosili o umieszczenie na ulicy 
tabliczek z nową nazwą Zbigniewa Herber-
ta i dopiskiem „dawna Fiderkiewicza”, na co 
przystałam. Więcej na stronie 5.
n Bezpłatne usługi dla Mieszkańców Mi-
lanówka z zakresu rehabilitacji leczniczej 
będą kontynuowane w 2018 roku. Łączna 
kwota przeznaczona na usługi to 180 000 zł. 
Więcej na stronie 5.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

Wybrane działania  
Burmistrza Miasta Milanówka

grudzień 2017/styczeń 2018

 Burmistrz Miasta informuje  q

ćwiczeń z fizjoterapeutą pacjent chodzi 
i jak mówi jego żona „czasem nie można 
go dogonić”. 

Pani Janina Goździkowska, lat 92
Po złamaniu kości udowej w skutek 

upadku w domu, Pani Janina była unie-
ruchomiona w łóżku. Pacjentka była jed-
ną z pierwszych zakwalifikowanych do 
projektu i zastosowano u niej leczenie 
alternatywne w stosunku do operacyj-
nego. Udało się uruchomić chorą na tyle, 
że porusza się po domu z pomocą bal-
konika i wykonuje codzienne czynności 
życiowe (na zdjęciu z doktor Magdaleną 
Piórkowską).

Pan Stefan Wieteska, 91 lat
Dawniej aktywny członek Klubu Se-

niora. Z wiekiem jego sprawność na 
tyle spadła, że przed zabiegami uspraw-
niającymi ledwo dochodził o kulach do 
bramy. Teraz bez problemu spaceruje 
po podwórku bez kul i codziennie dodat-
kowo ćwiczy w domu sam. Rozciąganie 
z taśmami i jazda na rowerku stacjonar-
nym to stały element jego dnia. Marzy, 
by jeszcze wsiąść na rower i pojechać np. 
na targ. 

Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska

Rada Miasta Milanówka 21 grudnia 2018 
roku uchwaliła budżet Miasta Milanów-

ka na 2018 rok. Dochody budżetu Miasta 
w 2018 rok wyniosą 83 633 079,30 zł i są 
wyższe o 5 715 004,31 zł niż na począt-
ku 2017 roku. Najwyższe środki miasto 
otrzyma w postaci wpływów z podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT), 
będzie to kwota wpłacana na konto miasta 
przez Ministerstwo Finansów w wysokości 
39 158 651 zł. Wydatki określono na kwotę 
86 383 079,30 zł, podczas gdy na początku 
2017 roku planowano wydać 79 013 091,97 
zł. W 2018 roku zaplanowano spłatę kredy-
tów na łączną kwotę 3 910 766,73 zł. Aby 
zrównoważyć  tegoroczny budżet Miasto 
Milanówek planuje zaciągnąć  kredyt i po-

życzkę w łącznej kwocie 4 660 766,73 zł 
oraz wyemitować obligacje na kwotę  
2 000 000 zł. W związku z tym planuje się, 
że zadłużenie miasta na koniec roku 2018 
wyniesie 19 182 091,29 zł.

Umożliwi to realizację inwestycji w wy-
sokości 13 192 828,33 zł tj. 15% wydatków 
ogółem. Najwięcej środków planuje się 
wydać na przebudowę ulic – 6 235 000 zł 
i na uregulowanie gospodarki opadowej 
na terenie gminy Milanówek – 2 950 000 zł 
oraz na  kolektor umieszczony w ulicy Kra-
kowskiej w Milanówku – 2 000 000 zł.

Wraz z uchwałą budżetową na 2018 rok zo-
stała uchwalona Wieloletnia Prognoza Finan-
sowa Miasta Milanówka na lata 2018-2024. 

Skarbnik Miasta Milanówka 
Bożena Sehn

Budżet w 2018 roku 
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I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Autobusy komunikacji zastępczej ZG
w końcu pojadą ul. Warszawską
Od 20.01 br., wraz z nowym rozkładem jazdy, na ulicy Warszawskiej pojawią się nowe przystanki komuni-
kacji autobusowej. Autobusy linii zastępczej ZG będą jeździć ul. Warszawską zamiast ul. Królewską. 

Po kilku miesiącach negocjacji, udało 
się przekonać Koleje Mazowieckie, by 

uwzględniły ulicę Warszawską w trasach 
zastępczej komunikacji autobusowej. Proś-
by o usytuowanie przystanku na tej ulicy 
zgłaszali zarówno mieszkańcy, jak i przed-
siębiorcy prowadzący tam działalność.

Zgodnie z nową trasą, autobusy linii za-
stępczej ZG jadące do i z Warszawy zamiast 
ul. Królewską i ul. Piłsudskiego będą je-
chały ul. Podwiejską i ul. Warszawską. 
Centrum przesiadkowe ZM i ZG będzie się 
znajdować na ul. Dębowej, na której stanie 
przystanek przeniesiony z ul. Piłsudskiego. 

Nowy rozkład jazdy komunikacji zastęp-
czej będzie dostępny na przystankach oraz na 
stronie internetowej miasta pod adresem: mi-
lanowek.pl. Do nowego rozkładu linii ZG do-
stosowany będzie rozkład busów miejskich.
Poniżej mapka przedstawiająca lokalizację 
nowych przystanków.

Podczas mrozów strażnicy 
pomogą uruchomić auto

Nie możesz odpalić silnika? Rozładował się 
akumulator? Co robić? Wystarczy zadzwonić 
do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatny 
numer telefonu 986 i poprosić o pomoc przy 
uruchomieniu samochodu.

Dzięki temu, że działamy przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu, kierowcy o każdej 
porze mogą skorzystać z pomocy w zimo-
wych problemach z odpaleniem samochodu.

Tak, jak w poprzednich latach, strażnicy 
przy pomocy specjalnego startera pomaga-
ją uruchomić auta mieszkańcom Milanów-
ka. Usługa jest darmowa.

Bezpieczne Mikołajki i Dzień 
Odblasków 2017

6 grudnia, na ulicach Milanówka 
została przeprowadzona wspól-
na akcja Straży Miejskiej, Policji i Ośrodka 
Pomocy  Społecznej. Podczas swoich czyn-
ności funkcjonariusze sprawdzali trzeźwość 
kierowców, jednocześnie uczulając ich, 
aby zwracali szczególną uwagę na niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego. 
Pieszych i rowerzystów informowano, jak 
ważne jest noszenie odblasku. Odpowie-
dzialni za przeprowadzenie akcji zadbali 
o świąteczny nastrój – każdej osobie wrę-
czane były prezenty: odblaski i informatory, 
poruszające problematykę nadmiernego 
spożywania alkoholu. 

Z Dziennika Miejskiego Strażnika
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Usługi dla Mieszkańców Milanówka z zakresu rehabilitacji leczniczej 
w 2018 roku świadczy, na koszt Gminy, przychodnia BIOVENA Sp. z o.o. 
Milanówek przeznaczył na ten cel w tym roku 180 000 zł.

W dniu 13 grudnia Wojewoda 
Mazowiecki wydał zarządzenia 
zastępcze w sprawie nadania  
nazw ulic w Milanówku. W związku 
z tym dotychczasowa nazwa ulicy 
9 Maja uzyskała nazwę 8 Maja 
1945 r., natomiast dotychczasowa 
nazwa ulicy Alfreda Fiderkiewicza 
została zmieniona  
na Zbigniewa Herberta. 

Ulica Fiderkiewicza ulicą Herberta,  
ulica 9 Maja ulicą 8 Maja 1945 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że przed 
wydaniem aktów prawnych, Burmistrz 

Miasta Milanówka przedstawiła stanowisko 
mieszkańców ulic i lokalnych stowarzyszeń, 
sugerując niedokonywanie zmian ich nazw, 
a w przypadku tej konieczności dokonania na-
stępujących zmian: Alfreda Fiderkiewicza na 
„Żwirową” (poprzednia nazwa), a „9 Maja” 
na „8 Maja”.

Na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) 
„Pisma oraz postępowania sądowe i admini-
stracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia 

w księgach wieczystych oraz uwzględnienia 
w rejestrach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych zmiany nazwy dokonanej na pod-
stawie ustawy są wolne od opłat”,  a „Zmia-
na nazwy dokonana na podstawie ustawy nie 
wpływa na ważność dokumentów zawierają-
cych nazwę dotychczasową.”

Po rozmowach z przedstawicielami Sta-
rostwa Powiatowego w Grodzisku Mazo-
wieckim ustalono, że aby nie angażować 
indywidualnie wszystkich właścicieli, bądź 
wieczystych użytkowników nieruchomości 
do składania wniosków do Starosty Gro-
dziskiego i Sądu Rejonowego w Grodzisku, 
zmiana danych w ewidencji gruntów nastąpi 
na skutek zawiadomienia wykonanego przez 
Panią Burmistrz do Starosty Grodziskiego. 
Dokonując zmiany w ewidencji gruntów, 
Starosta Grodziski zawiadomi Sąd Rejono-

wy w Grodzisku w celu dokonania odpo-
wiednich zmian w księgach wieczystych. Na 
indywidualny wniosek zainteresowanych 
będą dokonywane zmiany danych adre-
sowych w dokumentach takich jak Prawo 
jazdy, czy dowód rejestracyjny pojazdu. 
Wzory wniosków są dostępne w Starostwie 
Powiatowym w Grodzisku. Dla ułatwienia 
mieszkańców wzory wniosków dostarczymy 
wszystkim zainteresowanym.

Wszelkich dodatkowych informacji 
w tej sprawie udziela Pan Piotr Sobucki 
– Kierownik Referatu Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miasta Milanówka;  
tel. 22/758 30 61 wew. 243; piotr.sobucki@
milanowek.pl

Kierownik Referatu  
Gospodarki Nieruchomościami

Piotr Sobucki 

180 000 zł na rehabilitację  
leczniczą dla mieszkańców 

Do ogłoszonego w grudniu konkursu 
ofert na świadczenie gwarantowanych 

usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla 
mieszkańców Milanówka zgłosił się 1 pod-
miot leczniczy – BIOVENA Sp. z o.o., który 
przedstawił, zaakceptowaną przez Bur-
mistrz Miasta ofertę.

Usługi rehabilitacji leczniczej są świad-
czone do 21 grudnia 2018 r., od ponie-
działku do piątku w siedzibie przychodni 
przy  ul. Mickiewicza 1 w Milanówku w na-
stępujących godzinach:

Poniedziałek 12:00 – 18:00 
Wtorek – Piątek 10:00 – 16:00

Miesięczny limit na wykonanie usług  
to 15 000 zł.

I. Kto jest uprawniony do skorzystania 
z zabiegów rehabilitacyjnych?

Do skorzystania z bezpłatnych usług 
w zakresie rehabilitacji leczniczej upraw-
niony jest każdy mieszkaniec Milanówka, 
który rozlicza podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gro-
dzisku Mazowieckim, ze wskazaniem ad-
resu zamieszkania na terenie Milanówka. 

Ponadto posiadający skierowanie lekarskie 
od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na 
zabiegi rehabilitacyjne oraz niekorzystający 
z rehabilitacji finansowanej przez Gminę 
Milanówek w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

II. Dokumenty niezbędne do zapisu
1. skierowanie od lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne  
(nie będą honorowane skierowania tzw. 
„prywatne”);

2. kopia pierwszej strony zeznania podat-
kowego za 2017 r. 

(W okresie rozliczeń PITów tj. styczeń-
-kwiecień 2018 r. – honoruje się PIT za 
2016 r.).

Emeryci lub renciści zobowiązani są 
przedstawić „PIT- 40A” lub jeśli uzyskują 
dochód (inny niż rentowy) muszą przedło-
żyć pierwszą stronę zeznania podatkowego 
złożonego w Urzędzie Skarbowym.

III. Jak się zapisać? 
Należy dokonać osobistego lub telefo-

nicznego zapisu w przychodni BIOVENA 
pod nr tel. 22 724 90 90. UWAGA! Przy-

chodnia BIOVENA zobowiązuje się do 
prowadzenia zapisów na zabiegi rehabili-
tacyjne z maksymalnie 3 miesięcznym wy-
przedzeniem.

IV. Obowiązki korzystającego z zabie-
gów rehabilitacyjnych

Każdy mieszkaniec korzystający z zabie-
gów z zakresu rehabilitacji leczniczej bę-
dzie zobowiązany do podpisania:
P upoważnienia do gromadzenia i prze-

twarzania danych osobowych 
P oświadczenia, w którym wykaże, że 

nie korzystał z rehabilitacji finansowanej 
przez Gminę Milanówek w ciągu ostatnich 
6 miesięcy,
P rozliczenia pacjenta z wykonanych 

świadczeń gwarantowanych usług z zakre-
su rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców 
Milanówka.

Wszelkich informacji nt. realizacji zabie-
gów rehabilitacyjnych udziela przychodnia 
BIOVENA pod nr tel. 22 724 90 90.

Referat Oświaty
Bożena Ciesielka, Agnieszka Grzanka

S P O Ł E C Z E Ń S T W O
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I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

XL sesja VII kadencji Rady 
Miasta Milanówka – 28 listopada 2017 roku

 Uchwała Nr 358/XL/17 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 
3-wstrzymujące (Ewa Galińska, Janina Mo-
ława, Krzysztof Wiśniewski), 1-niegłosujący 
(Elżbieta Kubek);
 Uchwała Nr 359/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie 
zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r., 
którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 
3-wstrzymujące (Ewa Galińska, Janina Mo-
ława, Krzysztof Wiśniewski), 1-niegłosujący 
(Elżbieta Kubek);
 Uchwała Nr 360/XL/17 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w spra-
wie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2018 rok, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 13–za, 1-wstrzymują-
cy (Ewa Galińska), 1-niegłosujący (Elżbieta 
Kubek);
 Uchwała Nr 361/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
uchylenia uchwały nr 304/XXXVI/17 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego 
– Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Milanówku, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, 1-niegłosujący (Elżbieta 
Kubek);
 Uchwała Nr 362/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla 
zakładu budżetowego, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14–za, 1-niegłosujący (Elżbie-
ta Kubek);
 Uchwała Nr 363/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie z wychowa-
nia przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, 
w prowadzonych przez Gminę Milanówek 
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz innych for-
mach wychowania przedszkolnego, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14–za, 1-niegło-
sujący (Elżbieta Kubek);

 Uchwała Nr 364/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
zmiany Uchwały nr 86/XIII/15 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 22 października 2015 r. 
w sprawie gromadzenia na wydzielonym ra-
chunku dochodów przez samorządowe jed-
nostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie o systemie oświaty, któ-
rą radni przyjęli w głosowaniu 14–za, 1-nie-
głosujący (Elżbieta Kubek);
 Uchwała Nr 365/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na części nieruchomo-
ści stanowiącej drogę wewnętrzną – na prze-
dłużeniu ul. Dalekiej w Milanówku, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14–za, 1-niegło-
sujący (Elżbieta Kubek);
 Uchwała Nr 366/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia i mieszkaniach chronionych mieszkań-
ców Miasta Milanówka, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14–za, 1-niegłosujący (Elżbieta 
Kubek);
 Uchwała Nr 367/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
programu współpracy Miasta Milanówka 
z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w art.3 ust.3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
rok 2018; którą radni przyjęli w głosowaniu 
12-za, 2-wstrzymujące (Ewa Galińska, Janina 
Moława), 1-niegłosujący (Elżbieta Kubek);
 Uchwała Nr 368/XL/17 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 listopada 2017 r w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną 
w głosowaniu 11-za, 4-przeciw (Ewa Galiń-
ska, Janina Moława, Małgorzata Trębińska, 
Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 369XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną 
w głosowaniu 11-za, 2-przeciw (Ewa Galiń-
ska,  Krzysztof Wiśniewski), 2-wstrzymujące 
(Janina Moława Włodzimierz Starościak);
 Uchwała Nr 370/XL/17 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka, którą radni uznali za zasadną w gło-
sowaniu 15-za.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Mila-
nówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek „B” 
– tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15. 
Treści uchwał dostępne są na stronie inter-
netowej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka 
Małgorzata Kurdek

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Przedsiębiorcy Milanowscy przypominają: 
płacimy za „foliówki”!
Od 1-go stycznia we wszystkich sklepach 

za popularne torebki foliowe musimy 
zapłacić opłatę recyklingową, która wynosi 
25 groszy (z VAT). Opłatę tę przedsiębiorcy 
odprowadzają do Skarbu Państwa. Ma ona 
zachęcić nas do korzystania z toreb wielo-
krotnego użytku, a tym samym ograniczyć 
zaśmiecanie środowiska, co nam, Milano-
wianom powinno szczególnie leżeć na ser-

cu. Opłacie nie podlegają jedynie najcień-
sze torebki, i tylko pod warunkiem, że służą 
bezpośredniemu zapakowaniu żywności. 
Jeśli będą zapakowane np. guziki, trzeba 
zapłacić. Sprzedawcy mogą oczywiście do-
liczyć też koszt samej torby.

Jak nie płacić? To proste – przysłowie 
mówi „kto z sobą nosi, ten się nie prosi”. 
Idąc na zakupy pamiętajmy więc, aby za-

brać ze sobą nie tylko portfel, ale też torbę 
na zakupy.

Szczegółowe informacje dla sprzedaw-
ców i klientów podajemy na stronie Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców Lokalnych  
spl.org.pl i na stronie Urzędu Miasta Mila-
nówka.

Stowarzyszenie  
Przedsiębiorców Lokalnych
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XL sesja VII kadencji Rady 
Miasta Milanówka – 28 listopada 2017 roku

W milanowskim samorządzie na liście jest 
mnóstwo takich tematów. Na czoło tych 

kluczowych wysuwają się najczęściej kwestie, 
które wymagają bardzo pilnego podjęcia. 

Należy do nich kolektor biegnący wzdłuż ul. 
Krakowskiej odprowadzający ścieki, wyma-
gający natychmiastowych decyzji i nakładów. 
Ostatnie awarie przy ul. Wspólnej pokazują tę 
konieczność. 

Kolektor ten należałoby wyremontować 
w całości, a przynajmniej te najsłabsze jego 
fragmenty, by nie dopuścić do katastrofy eko-
logicznej. Rada Miasta widząc tę palącą potrze-
bę musiała poszukać środków na jego remont. 
Kwota 2 000 000 zł pozwoli Burmistrzowi rozpo-
cząć pracę i umożliwi być może pozyskanie środ-
ków zewnętrznych. Zawsze przy takich walkach 
konieczności z potrzebami padają liczne ofiary.

Przewodnicząc działaniom Rady Miasta 
kieruję się zawsze ustawowym obowiązkiem, 
który mówi, że Rada wskazując nowe zadanie 
musi podać źródło jego finansowania. I tak 
radni na Komisji Budżetu i Inwestycji w dniu 
4-XII-2017 r. zaopiniowali pozytywnie zebrane 
przeze mnie postulaty jednomyślnie głosując 
za zdjęciem w roku 2018 z kosztów budowy ul. 

Parkowej w kwocie 2 100 000 zł. Niezasadne 
jest więc wskazywanie pojedynczej osoby jako 
„winnej” tej zmiany. 

Ze wskazanego źródła Komisja Zdrowia, Po-
mocy Społecznej i Sportu przeznaczyła kwotę 
100 000 do przeniesienia na kluby sportowe, 
(wcześniej zabezpieczona w budżecie kwota na 
dotacje dla naszych klubów sportowych była 
zbyt niska, by mogła wystarczyć dla wszystkich 
działających w Milanówku). 

Natomiast kwota 2 000 000 zł musiała być 
przeznaczona na kolektor w ul. Krakowskiej. 
Wszystkie te zmiany zatwierdziła Rada Miasta 
na Sesji w dniu 21-XII-2017 r. 

Niestety, zmusiło to Radę do przesunięcia 
budowy ul. Parkowej (tylko!) o rok to jest na 
2019 r. 

Przesunięta o rok inwestycja, da nam szansę 
na być może zweryfikowanie decyzji i odpo-
wiedź na pytanie: Czy koncepcja pani Burmistrz 
na budowę w tym kwartale ulic z tak drogiego 
materiału jakim jest kostka granitowa jest za-
sadna? Czy w to miejsce nie należałoby wyko-
nać większej ilości ulic zmieniając technologię 
na tańszą? Na te pytania będziemy musieli 
sobie odpowiedzieć przez najbliższy rok. Jest 

bowiem nadzieja, że pani Burmistrz uda się 
skończyć w 2018 roku rozpoczętą budowę ul. 
Krasińskiego. 

Rada Miasta pozostawiła w 2020 roku budo-
wę ulicy Grodeckiego, a na rok 2018 wskazała 
do realizacji zaprojektowanie ul. Górnoleśnej. 
Prace zatem dotyczące ulic w kwartale Krasiń-
skiego – Parkowa – Grodeckiego będą konty-
nuowane na miarę możliwości budżetu miasta 
w roku bieżącym jak i w latach kolejnych. Nie 
zapominając oczywiście o innych częściach mia-
sta, bo potrzeby są olbrzymie.

Kolejny temat, leżący na sercu wszystkich 
naszych mieszkańców, to budowa nowego Cen-
trum Kultury. Rada Miasta nie mogła zgodzić 
się z panią Burmistrz by całkowicie wykreślić 
budowę „Teatru Letniego” z planów naszego 
samorządu. W związku z tym wprowadziliśmy 
budowę Teatru Letniego (MCK) na lata 2019-20 
by kolejny samorząd mógł od początku kadencji 
rozpocząć intensywną pracę nad tym projektem.

Zachęcam Państwa do odsłuchania cało-
ści komisji Budżetu i Inwestycji https://www.
youtube.com/watch?v=xgX8k8Lfr4s.

Przewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata Trębińska

 

P ani Przewodnicząca użyła sformułowania 
„katastrofa ekologiczna” w kontekście 

tego, co może nastąpić w przypadku kolejnej 
awarii kolektora tranzytowego. Nie ma pod-
staw, by pisać o potencjalnej „katastrofie eko-
logicznej”, bo nie została wykonana żadna eks-
pertyza, na której podstawie można by użyć 
takiego stwierdzenia.

Muszę się też odnieść do stwierdzenia Pani 
Przewodniczącej, iż projekt budowy ulicy Par-
kowej z kostki granitowej to „koncepcja Bur-
mistrz Miasta”. Owszem, jestem zwolenniczką 
tego pomysłu, jednak projekt ten jest efektem 
konsultacji z mieszkańcami przeprowadzonych 
w lutym 2016 roku, w których zainteresowani 
mogli zgłaszać swoje sugestie i uwagi, a wypo-
wiedziało się wówczas w tej sprawie 130 osób.

Ponadto na Komisji Praworządności w dn. 
15 maja 2017 r., na której prezentowane były 

wszystkie projekty ulic planowane do moder-
nizacji, nie tylko nie były zgłaszane wątpliwości 
co do materiałów planowanych do wykorzy-
stania przy realizacji inwestycji ul. Parkowej, 
ale wręcz Państwo Radni i w tym Pani Prze-
wodnicząca popierali konieczność podkreśle-
nia szczególnego charakteru tego terenu.

Pani Przewodnicząca pisząc, że „budowa 
ulicy Parkowej została przesunięta tylko o rok”, 
określiła tym samym termin realizacji inwe-
stycji. Postulowane przez Państwa Radnych 
zmiany w projekcie ul. Parkowej, polegające 
na zmianie nawierzchni z kostki kamiennej na 
tańszy materiał, skutkują koniecznością doko-
nania zmiany w projekcie wraz z koniecznością 
uzyskania zamiennego pozwolenia na budo-
wę. Formalno-prawna możliwość przystąpie-
nia do modernizacji ul. Parkowej jest więc od-
sunięta w czasie i generuje dodatkowe koszty.

Pani Przewodnicząca, używając stwierdze-
nia „jest nadzieja że pani Burmistrz uda się 
skończyć w 2018 roku rozpoczętą budowę ul. 
Krasińskiego”, poddaje w wątpliwość kwestię 
zakończenia inwestycji w tym roku, tymcza-
sem zakończenie budowy ul. Krasińskiego 
przewidywane jest, zgodnie z umową, do 
kwietnia 2018 roku.

Nie zgodzę się też ze stwierdzeniem, że to ja 
„wykreśliłam” budowę Centrum Kultury z pla-
nów naszego samorządu. Rada Miasta nie mo-
gła się też ze mną w tej kwestii „nie zgodzić”, 
bo sama, większością głosów, zdjęła tę inwe-
stycję i dopiero na wniosek Pani Przewodni-
czącej przystała na ponowne wpisanie jej do 
realizacji na kolejne lata, odsuwając w czasie 
przebudowę ulicy Grodeckiego.

Burmistrz Miasta 
Wiesława Kwiatkowska

Parkowa, czy Grodeckiego?
Każda decyzja samorządu jest trudnym kompromisem. Rozstrzyganiem pomiędzy naciskami grup mieszkańców, 
dobrem wspólnym, niedostatkiem środków, potrzebami rozwoju, naciskiem czasu, koniecznościami technicznymi, 
ryzykami, szansami na pozyskanie dofinansowania i wieloma jeszcze problemami i zasadzkami.Każda ocena decyzji 
samorządu bez analizy tych rzeczy wywołuje uproszczenia i prowadzi do krzywdzących opinii.

Jako Burmistrz Miasta, osoba odpowiedzialna za dostarczanie mieszkańcom poprawnych 
merytorycznie informacji, nie mogę się zgodzić z kilkoma sformułowaniami, których użyła w swoim 
tekście Przewodnicząca Rady Miasta, Pani Małgorzata Trębińska.

Komentarz Burmistrz Miasta 

Informacja o nowym numerze konta dla podatników 
Informujemy, iż w celu usprawnienia ewi-

dencji wpłat dokonywanych na poczet 
podatków i opłat lokalnych od dnia 1 stycz-
nia 2018 r. dla każdego podatnika zostało 
utworzone indywidualne konto bankowe 
służące tylko i wyłącznie dokonywaniu 
wpłat z tytułu podatku od  nieruchomości, 
leśnego, rolnego, od środków transporto-

wych oraz opłaty za użytkowanie wieczy-
ste. Informacja o nowym numerze konta 
dla podatników podatku od nieruchomości, 
leśnego, rolnego (osoby fizyczne) zostanie 
umieszczona w treści decyzji podatkowej 
na 2018 r., natomiast podatnicy podatku 
od nieruchomości, leśnego, rolnego (oso-
by prawne), od środków transportowych 

(osoby fizyczne i prawne) oraz użytkownicy 
wieczyści gruntów o nowym numerze kon-
ta zostaną poinformowani pisemnie.

Jednocześnie informujemy, iż numery 
indywidualnych kont bankowych z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie uległy zmianie.

Referat Podatków  i Opłat Lokalnych
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Każdego roku z budżetu Miasta 
Milanówka jest przeznaczona określona 
kwota na wspieranie działań na rzecz 
milanowskiej społeczności, organizacji 
pozarządowych i klubów sportowych. 
Pieniądze przekazywane są podmiotom, 
które zgłaszają się do konkursów 
ogłaszanych przez Urząd Miasta.

W 2018 roku zrealizowane będą 2 projekty: Bezpieczny Ratownik 
2018 - zakup umundurowania i sprzętu ratowniczego, modernizacja 
ogrodzenia Ochotniczej Straży Pożarnej, a także projekt Modernizacja 
placu zabaw przy Boisku ORLIK.

Pierwsze konkursy w tym roku zostały już 
rozstrzygnięte. Nabór wniosków na do-

finansowanie rozwoju sportu wyłonił trzech 
grant biorców. Środki otrzymają kluby działa-
jące na terenie naszego miasta. Klub Sporto-
wy „MILAN” kwotę w wysokości 375 000 zł, 
Uczniowski Klub Sportowy „3” w wysokości 
110 000 zł oraz Uczniowski Klub Sportowy 
Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 
kwotę w wysokości 45 000 zł. 

Druga pula środków, przeznaczonych na 
wspieranie różnych form wypoczynku zimo-
wego dla dzieci i młodzieży z Milanówka trafi 
do Komendy Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego 
w Milanówku w wysokości 13 000,00 zł, Sto-
warzyszenia „STOSPOTKAŃ”, które otrzyma 
kwotę 5 000,00 zł oraz do Fundacji Toto Ani-
mo w wysokości 4 000,00 zł.

Wszystkie milanowskie dzieci i młodzież 
zapraszamy do korzystania z oferty miejskich 
klubów sportowych oraz oferty naszych orga-
nizacji pozarządowych.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Katarzyna Stelmach

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
w Milanówku na 2018 rok zostało 

zgłoszonych 16 projektów, spośród których, 
po weryfikacji formalnej i merytorycznej, 
pod głosowanie Mieszkańców oddanych zo-
stało 9 z nich. 

W dniach od 7 do 21 grudnia Mieszkań-
cy Milanówka mieli okazję oddać swój głos 
na jeden projekt. Zagłosować można było za 
pośrednictwem formularza online lub wrzu-
cając papierową kartę do głosowania do 
urny. Po zliczeniu oddanych głosów i zwery-

fikowaniu ich pod kątem poprawności zwy-
ciężyły 2 powyższe projekty. 

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, któ-
rzy zgłosili swoje projekty, a także tym, którzy 
dokonali wyboru poprzez oddanie swojego 
głosu. Cieszymy się, że Budżet Obywatelski 
cieszy się dużym zainteresowaniem i chętnie 
włączają się Państwo w działania, za pośred-
nictwem których Mieszkańcy mogą realnie 
wpływać na zmiany w naszym mieście.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

Rowerowy Milanówek 2018

Wsparcie finansowe  
dla klubów sportowych  
i na wypoczynek zimowy

Zwycięskie projekty w kolejnej 
edycji Budżetu Obywatelskiego

Trasy rowerowe oraz piesze 
to pomysł mieszkańca na-

szego miasta na rozwój tury-
styki rowerowej i rekreacyjnej. 
Jako trzeci ze zwycięskich pro-
jektów Budżetu Obywatelskie-
go 2017 doczekał się realizacji 
i  już w nadchodzącym sezonie 
mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z przewodników tury-
stycznych wydanych w ramach 
tego projektu. Trasy wyciecz-
kowe zostały opracowane przy 
współpracy z sekcją Turystyki 
Rowerowej działającą przy 
MCK. Powstało ich 5, a wśród 
najciekawszych znajduje się 
trasa po Podwarszawskim 

Trójmieście Ogrodów oraz tra-
sa zabytkowa po Milanówku. 
„Spacerowniki”, bo tak na-
zwane zostały trasy piesze, to 
pomysły  na zwiedzanie zabyt-
kowych części Milanówka oraz 
jego przyrodniczych zakątków. 
Materiały poligraficzne będą 
do pobrania w Milanowskim 
Centrum Kultury. Będziemy 
informować Państwa o ofi-
cjalnym otwarciu tras. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się na 
którejś z nich w sezonie rowe-
rowym 2018. 

Dyrektor Milanowskiego  
Centrum Kultury 

Aneta Majak

I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Projekt Wartość projektu Ilość głosów

„Bezpieczny Ratownik 2018” – Zakup 
umundurowania i sprzętu ratowniczego, 
modernizacja ogrodzenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej

150 000,00 zł 322

Modernizacja placu zabaw przy Boisku ORLIK 150 000,00 zł 163

Grawerowane adresatki dla psów 10 000,00 zł 66

Budowa systemu monitoringu zapylenia 
powietrza w mieście 25 000,00 zł 42

Muzyczna salka prób 45 000,00 zł 25

Zewnętrzna ściana LED w centrum  
Milanówka 150 000,00 zł 21

Zwiększenie dostępności czasowej ścianki 
wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 1 20 000,00 zł 12

Ciemnia fotograficzna 22 000,00 zł 7

Budka Nietelefoniczna – informacje  
w telefonie 18 000,00 zł 3

Prosimy o kontakt 
zainteresowanych 
wymianą starego 
pieca na nowy

W związku z ogłoszonym przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie kalen-
darium naboru wniosków o dofinansowanie 
ze środków Funduszu na 2018 rok w dzie-
dzinie Ochrony powietrza, przewiduje się  
dofinansowanie zadań polegających m.in. 
na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Analizując Program zeszłorocz-
ny, dofinansowanie będzie prawdopodob-
nie udzielane również na wymianę pieców. 
Jeśli są Państwo zainteresowani wymianą 
starego pieca na nowy zwracamy się z proś-
bą o kontakt telefoniczny z pracownikiem 
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Zielenią, tel. 22 758 30 61, wew. 204 do dnia 
30.01.2018 r. W przypadku pojawienia się 
regulaminu Programu oraz zasad udzielania 
dotacji skontaktujemy się z Państwem, by 
ustalić szczegóły realizacji zadania.

Kierownik Referatu  
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Aleksandra Żuraw 
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W siedzibie Powiatowego Zespołu moż-
na już odbierać nowe legitymacje, 

dla osób które złożyły do dnia 17 listopada 
2017 r. wniosek o jej wydanie.  Osoby, które 
wnioskowały po tym terminie mogą dowia-
dywać się telefonicznie o dacie odbioru. Po-
wiatowy Zespół sukcesywnie wysyła zamó-
wienia na realizację nowych legitymacji, ale 
dystrybucja blankietów uzależniona jest od 
Wytwórni Papierów Wartościowych, która 
realizuje zamówienia w przeciągu miesiąca. 
Jednak do czasu uzyskania nowych legity-
macji, osoba posiadająca ważną, wcześniej 
wydaną legitymację, ma pełne prawo posłu-
giwać się nią wszędzie tam, gdzie jest doku-
mentem uprawniającym do korzystania z ulg 
i uprawnień. Wszystkie legitymacje wysta-
wione do dnia 31 sierpnia 2017 r. zachowują 
swoją ważność na czas w nich określony.

W przypadku osób, które nie posiadają 
legitymacji, a chciałyby korzystać z okre-
ślonych ulg, mają prawo posługiwać się 
ważnym orzeczeniem potwierdzającym 
niepełnosprawność. Orzeczenie dokumen-
tuje status osoby jako niepełnosprawnej, 
natomiast legitymacja jest dokumentem 
potwierdzającym wydanie przedmioto-
wego orzeczenia. W szczególności dotyczy 
się to korzystania z ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbio-
rowego PKP i PKS. W świetle powyższych 
wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Grodzisku Mazowieckim wydaje dodat-
kowo odpisy orzeczeń w celu okazania od-
powiednim organom, do czasu uzyskania 
nowych legitymacji.

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Anna Świątkowska

        Nowe  
legitymacje osób  
niepełnosprawnych 

Projekt „Q-współPRACY”  
– szansą na zdobycie zatrudnienia

„Złote Gody” – Medale  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

Wszystkie osoby zainteresowane 
zmianą swojego dotychczasowego 

sposobu życia w tym uzyskaniem przydat-
nych na lokalnym rynku pracy kwalifikacji 
zawodowych prowadzących do zdobycia 
zatrudnienia, samodzielności i wolności 
ekonomicznej, mogą skorzystać z działań 
prowadzonych w Projekcie. 

45 osób, które zakwalifikują się do pro-
gramu skorzysta ze szkoleń zawodowych, 
z warsztatów o charakterze edukacyjnym, 

społecznym i psychologicznym takich, jak 
np.: warsztaty rozwoju osobistego, nauka 
umiejętności zarządzania sobą w czasie, 
rozwój umiejętności społecznych, a także 
z indywidualnych porad psychologicznych. 

Dla wszystkich zainteresowanych po-
dajemy dane teleadresowe, gdzie można 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku 
ul. Zbigniewa Herberta 41. Koordynatorem 
Projektu „Q-współPRACY” jest Grzegorz 

Kamiński, specjalista pracy socjalnej tel. 
22 724 97 92. Zapraszamy!!! 

Projekt trwa do 31 grudnia 2019 roku 
i jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi prio-
rytetowej IX „Wspieranie włączenia spo-
łecznego i walki z ubóstwem”. Działania 
9.1 „Aktywizacja społecznozawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wy-
kluczeniu społecznemu”. Całkowita war-
tość Projektu wynosi 552 531,25 zł.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie i wy-
jątkowe święto, które obchodzi się po 

50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 
Jest to Jubileusz jakim może pochwalić się 
niewiele par małżeńskich.  

Jako wyraz uznania i podziękowania za 
wszystko, co tworzyli i budowali jako mał-
żeństwo i rodzina, Jubilaci zostali odznaczeni 
medalami przyznawanymi przez Prezydenta 
RP. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP 
dokonała Burmistrz Miasta Milanówka Pani 
Wiesława Kwiatkowska, która również wrę-
czyła Jubilatom słodkie upominki, kwiaty 
oraz dyplomy gratulacyjne. 

Wśród uhonorowanych par znaleźli się 
Państwo: Danuta i Zbigniew Mysińscy, Gra-

żyna Graszczenkow-Ratajewicz i Mieczysław 
Ratajewicz, Jadwiga i Jerzy Tokarzowie oraz 
Jadwiga i Zenon Urbankowie.

Wręczenie Medali dla Państwa Marianny 
i Henryka Michalaków odbyło się w ich domu        
w dniu 11.12.2017 r.

Jubilatom gratulujemy i życzymy wielu ko-
lejnych spędzonych wspólnie lat w zdrowiu 
i miłości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Adriana SiłkaLesiakowska

Od początku stycznia 2018 roku trwa rekrutacja osób do Projektu „Q-współPRACY”  realizowanego 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Celem głównym Projektu, jest podniesienie kompetencji 
społeczno-zawodowych oraz zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

5 grudnia 2017 r. w Urzędzie 
Miasta Milanówka pięć par 
uhonorowanych zostało 
MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. 

Grażyna Graszczenkow-Ratajewicz i Mieczysław Ratajewicz Jadwiga i Jerzy Tokarzowie

Marianna i Henryk Michalakowie

Jadwiga i Zenon Urbankowie Danuta i Zbigniew Mysińscy
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Milanowianki  
tom II – herstorie

Bohaterkami II tomu są: Stefania Błońska, 
Lucy Markowska i Helena Czyżewicz, 

Sabina Dembowska, Iwona Dornarowicz, 
Maria z Rudzińskich Froelichowa, Barbara 
Kaszycka, Agnieszka Lasocka, Alina Mamont, 
Ludwika Myślicka, Leokadia Noińska, Jadwi-
ga Maria Orłowska, Irmina Suknarowska-
-Drzewiecka, Aleksandra Rogowska, Aniela 
Tatur oraz Halina Truskolaska.  

W pracy nad poprzednią publikacją nie 
zawsze jeszcze radziłyśmy sobie z wdru-
kowanym w nas przez kulturę nawykiem 
przedstawiania ojców, mężów i synów jako 
osoby dodające wartości kobiecym życiory-
som. Często trudno było wydobyć kobietę 
i jej życie spoza tych rodzinnych opowieści 
o jej dzielnych mężczyznach. Uczyłyśmy się 
dopiero, na czym polega podmiotowe trak-
towanie bohaterki w pisaniu o jej losach. 

Mam wrażenie, że w drugim tomie wyszło 
nam to znacznie lepiej – napisała we wstępie 
Agata Markiewicz. I faktycznie kolejne nasze 
bohaterki są wyraziste, charakterystyczne 
i silne.

Za nami wiele spotkań, wywiadów, emo-
cji. Wiele zeskanowanych i przeglądniętych 
zdjęć. Dlatego serdecznie dziękujemy ro-
dzinom i przyjaciołom naszych bohaterek 
za poświęcony czas, opowiedziane historie 
i udostępnione zdjęcia, co pozwoliło nam na 
stworzenie kolejnych milanowskich herstorii.

Zapraszamy do obserwowania nas w in-
ternecie: milanowianki.pl oraz Facebook: 
fb.me/milanowianki. Książka została wyda-
na ze środków Urzędu Miasta Milanówka, 
w ramach grantu Milanowianki, tom II.

Hanna MusurBzdak
prezeska Stowarzyszenia Milanowianki

W styczniu oficjalną premierę 
będzie miał drugi tom 
Mialnowianek, czyli 16 historii 
o kobietach związanych 
z Milanówkiem.

Drodzy czytelnicy, rozpoczynamy cykl artykułów, w którym będziemy Wam polecać książki 
w naszej opinii ciekawe, inspirujące, po prostu warte wypożyczenia. Zapraszamy do Biblioteki  
po poniższe pozycje i wiele, wiele innych.

 iblioteka poleca:  
   Top 5 książek na styczeń

„Dziewczyna z Bro-
oklynu” – Guillaume 
Musso, Wyd. Alba-
tros.  
Mocny, wstrząsający 
thriller, który całkowi-
cie każdego zaskoczy. 
Genialna pozycja, peł-
na napięcia, emocji, 
znaków zapytania. Od 
pierwszych rozdziałów 
porywa w wir akcji, momentami bulwersuje 
i przeraża.

„Black out: najczar-
niejszy scenariusz 
z możliwych” – Elsberg 
Marc, Wyd W.A.B.
Sieć to wspaniałe 
miejsce, ale również 
wielkie niebezpieczeń-
stwo. W skutek ataku 
hakerskiego Europa 
pogrąża się w chaosie 
i zaczyna się walka 
o przetrwanie.

„Kontener” – Kata-
rzyna Boni i Wojciech 
Tochman, Wyd. Ago-
ra SA

Reportaż, który jest 
przenikliwym, bezkom- 
promisowym obrazem 
największej operacji hu-  
manitarnej współczes-
nego świata. Książka 
choć niewielka, to nie da się jej bezrefleksyj-
nie przeczytać i zapomnieć. Historie intym-
nych dramatów ofiar wojny domowej w Syrii 
na długo zapadają w pamięć.

„Zanim wstanie dla 
nas słońce” – Ga-
briela Gargaś, Wyd. 
Filia

Książka pełna emo-  
cji, poruszająca trud-
ne tematy: konfliktu 
między pracą, a ży-
ciem rodzinnym, ru-   
tyny w związku, dzia-
łania pod wpływem 

impulsu i konsekwencji złych wyborów. Lek-
tura z mocnym zakończeniem i z przesła-
niem. Na długo zapada w pamięć. 

Książka dla dzieci: 
„Zły kocurek. Szko-
ła” – Nick Bruel, 
Wyd. Mamania

Do sięgnięcia po 
tę książkę w ogóle 
nie trzeba nama-
wiać dzieci. Dla-
czego? Bo kochają 
koty. Wychowanie 
kota i szczeniaka 
sprawiają dorosłym 
nie lada problemy. Ciągłe walki, hałasy, pry-
chania budzą małe dziecko. Czas na szkolnie 
z dobrych manier. Czy kocurek podporząd-
kuje się zasadom panującym w szkole? Tego 
dowiecie się z tej zabawnej, ale także po-
uczającej lektury. 

Serdecznie polecamy,
Dyrekcja i pracownicy Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 

K U LT U R A

W Milanówku nie zostawiamy bezdom-
nych zwierząt samych sobie. Coraz 

popularniejsze, często w ramach budżetu 
partycypacyjnego, jest budowanie i rozsta-
wianie budek, domków dla wolno żyjących 
kotów. Oprócz uczestnictwa w akcji „Uchyl 
kotkowi okienko” (chodzi o piwnicę), do 
której milanowski TOZ serdecznie nama-
wia, możemy stworzyć ocieplony styro-
pianem, drewniany, wypełniony słomą 
wspaniały koci domek. Na zdjęciu "jesien-
no-zimowy hotelik" dla wolno żyjących 
dwóch kotów: pana Buraska oraz Pani Sza-
roci (wysterylizowane z pomocą ROŚ przed 
dr Albina), które już czwartą zimę spędzają 
w jego wnętrzu. Oczywiście są dokarmiane 
przez mieszkańców domu przy ulicy Piłsud-
skiego 31 A. Zachęcamy do naśladowania, 
kocia wdzięczność gwarantowana. 

Ewa Drapińska
miłośniczka kotów

Dbajmy o koty
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 iblioteka poleca:  
   Top 5 książek na styczeń Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego przedstawia 

dalszy ciąg wspomnień o pracownikach fabryki jedwabiu. 

Jedwabna Rodzina (cz. 3)

Nazywam się Barbara Mrugalska, z domu 
Wronkowska, i właśnie o rodzinie Wron-

kowskich chciałabym Państwu opowiedzieć.
Byliśmy drugą po Państwu Bąkach (ich dzie-
je opisane były w Biuletynie nr 8/2017) tak 
liczną rodziną pracującą w fabryce jedwabiu. 
Sześć osób. Pięcioro z nas rozpoczęło pracę 
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych, a ja już jako następne pokolenie, w la-
tach siedemdziesiątych.

Pierwsza żona stryja, Władysława, była 
malarką. Zmarła w 1955 r. Druga żona Jadwi-
ga była zastępczynią głównej księgowej. Stryj 
Jan pracował jako główny elektryk. Udzielał 
się też społecznie. Praca zawodowa przyno-
siła im dużą satysfakcję, natomiast w życiu 
prywatnym przeżywali wielką tragedię. Mieli 
dwoje dzieci, ale niestety pierworodny syn 
urodził się całkowicie niepełnosprawny. Kie-
dy Maciek odszedł, stryjenka w niedługim 
czasie przedwcześnie zmarła. Stryj pracował 
do emerytury. Niestety też już nie żyje. 

Moja mama Stefania rozpoczęła pracę 
w pięćdziesiątym roku. Na początku praco-

wała na różnych działach, aż w końcu trafiła 
na konfekcję. Był to dział zajmujący się ga-
lanterią. Obszywano tam apaszki, szyto kra-
waty (z prawdziwego, tkanego w Milanówku 
jedwabiu), prasowano, pakowano, itd. Po kil-
kunastu latach została kierownikiem i pełniła 
tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę. 
Odeszła po przepracowaniu ponad 40 lat. 
Czynnie uczestniczyła w życiu społecznym 
i sportowym (za swą postawę była wielo-
krotnie odznaczana). Do tej pory cieszy się 
znakomitą formą fizyczną i psychiczną. 

Siostra mojego ojca, Irena Wąsikowska, 
pracowała na malarni. Była uroczą, bardzo 
ładną kobietą (zresztą malarnia słynęła z ład-
nych kobiet). Malowała apaszki i szale. Two-
rzyła wzory kwiatowo-geometryczne, a po-
tem przepiękne pastelowe tzw. cieniówki. 
Ciocia już nie żyje. 

Kiedy ja po maturze nie bardzo wiedzia-
łam co dalej robić w życiu, ciocia Irenka (tak 
ją potem też nazywały młodsze malarki) 
podpowiedziała, abym może spróbowała 
pracy na malarni. I to był strzał w dziesiątkę. 

Oczywiście ja, jako tzw. „fabryczne dziecko”, 
znałam malarnię i dużo pań malarek, ale i tak 
byłam pełna zachwytu, widząc jak tworzy się 
te przepiękne rzeczy.

Oczywiście na razie wszystkiego dopiero 
się uczyłam, a szczególnie dużo zawdzięczam 
mojej świetnej „nauczycielce”, wybitnej ma-
larce, pani Basieńce Zabłockiej. Bardzo jej za 
to dziękuję!

Potem ja też przekazywałam wiedzę młod-
szym koleżankom. Moją wychowanką była, 
między innymi, znakomita Ela Duch.

W 1980 r. odeszłam z fabryki na urlop 
macierzyński i już nie wróciłam, ale z jedwa-
biem jestem zawodowo i emocjonalnie zwią-
zana do tej pory.

Dla całej mojej Rodziny praca w fabryce 
jedwabniczej była źródłem wielkiej satys-
fakcji i dumy, że tak niewielki zakład (wręcz 
manufaktura) produkuje tak piękne wyroby, 
pożądane w kraju i za granicą.

A potem powiał wiatr historii… i pozostała 
tylko nostalgia. 

Barbara Mrugalska

Jan Wronkowski Stefania Wronkowska w biurze
Pierwsza z prawej siedzi Irena Wąsikowska nad nią 
pochylona Stefania WronkowskaKonfekcja

W okresie ferii zimowych można 
skorzystać z ciekawych atrakcji  
dla dzieci i młodzieży  
dostępnych w Milanówku. 

Milanówek na ferie 

Pomiędzy 13-28 stycznia warto wybrać 
się na lodowisko. Wstęp i wypożyczenie 

łyżew dla dzieci i młodzieży z Milanówka 
są w tych dniach BEZPŁATNE za okazaniem 
legitymacji lub karty przedszkolaka. 16, 19, 
23 oraz 25 stycznia na lodowisku odbędą się 
gry, zabawy i zawody sportowe, a 20 stycz-
nia zabawa karnawałowa – przebrania mile 
widziane. 

W drugim tygodniu ferii (w dniach 22-  
26 stycznia) w szkole przy ulicy Piasta będą 
mieć miejsce płatne półkolonie dla dzieci 
w wieku 6-11 lat organizowane przez stowa-
rzyszenie StoSpotkań. W programie: nauka 
i doskonalenie jazdy na łyżwach, gry i zajęcia 
rozwojowe, integracyjne, warsztaty plastycz-

ne i inne. Więcej szczegółów pod nr. telefo-
nu: 517 610 410.

Na czas ferii atrakcje dla dzieci i młodzie-
ży przygotowała też Biblioteka Miejska. 
23 stycznia (wtorek) o godz. 16.30 bibliotekę 
odwiedzi aktorka i „głos” wielu dziecięcych 
audiobooków czyli Edyta Jungowska, która 
wcieli się w postać Pippi Langstrump. Czytane 
fragmenty książek szwedzkiej autorki, prze-
platane będą interaktywną zabawą oraz roz-
mową aktorki z dziećmi. Spotkanie przezna-
czone jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat.

22 stycznia i 26 stycznia o godz. 13.00  
Lokalne Centrum Kompetencji działające 
przy Bibliotece Miejskiej zaprasza dzieci 
w wieku od 7 do 12 lat na zajęcia z pro-
jektowania 3D. W ruch pójdą pióra 3D oraz 
drukarka. Uczestnicy będą mogli stworzyć 

własne, przestrzenne projekty, a także je 
wydrukować.

W dniach 24-25 stycznia Lokalne Centrum 
Kompetencji zaprasza na bezpłatne warsz-
taty dziennikarskie „z torby reportera”. 
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży 
od 13 roku życia. Pierwszego dnia uczestni-
cy warsztatów poznają zasady redagowania 
tekstu do prasy i do Internetu, dowiedzą się 
też czym jest redagowanie wizualne treści. 
Drugiego dnia warsztaty będą poświęcone 
tajnikom dziennikarstwa radiowego, uczest-
nicy będą m.in. poznawać takie formy, jak 
wywiad i relacja.

Zapisy na zajęcia i warsztaty pod adresem 
lck.milanowek@gmail.com.

Stare Kino wspólnie z Milanowskim Cen-
trum Kultury w dniach 21, 28 stycznia oraz 
4,11 lutego zapraszają na Kinoranki dla 
dzieci, czyli ambitne kino dla dzieci w wieku 
szkolnym i wczesnoszkolnym. Miejsce: Stare 
Kino, ul. Piłsudskiego 33. Wstęp wolny.

Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska
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Centralnym punktem wystawy jest gipsowy 
projekt pokrywy sarkofagu Marszałka Józe-

fa Piłsudskiego autorstwa Jana Szczepkowskie-
go - artysty, który żył i tworzył w Milanówku.

Poza sarkofagiem w Muzeum Wojska Pol-
skiego można też obejrzeć inne rzeźby i prace 
artysty wypożyczone z Milanówka m.in. maskę 
pośmiertną Józefa Piłsudskiego oraz ekspona-
ty ze zbiorów Muzeum Narodowego w War-
szawie i Muzeum Narodowego w Krakowie – 
w tym trzy kompletne mundury Marszałka, czy 
prezenty, które dostał od znanych osobistości. 
Warto też wspomnieć, że wejście na wysta-
wę zdobi powiększony graficznie projekt Łuku 
Triumfalnego autorstwa Szczepkowskiego, 
który także pochodzi ze zbiorów z Milanówka. 
Wystawa zajmuje dwa piętra muzeum. Jest do-
stępna dla zwiedzających do 15 lutego br.

Uroczystość otwarcia rozpoczęto odśpiewa-
niem Hymnu Narodowego. Następnie prze-
mawiali dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, 
dr Adam Buława, Dyrektor Departamentu 
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa 
Obrony Narodowej Sławomir Frątczak, kurator 
wystawy i kustosz działu historii wojskowości 
muzeum, Wojciech Krajewski oraz Burmistrz 
Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska. 
Wśród zgromadzonych gości zjawiła się liczna 
delegacja z Milanówka.

Burmistrz Miasta podkreśliła w swoim prze-
mówieniu, że dzięki dziełom, które pozosta-
wił po sobie w Milanówku Jan Szczepkowski, 
postać Marszałka Piłsudskiego stale wzbu-
dza w naszej społeczności poczucie patrioty-
zmu. Kurator wystawy przypomniał, że Jan 
Szczepkowski był związany z Milanówkiem 

i zaznaczył, że to dzięki współpracy z Mila-
nowskim Centrum Kultury oraz z Burmistrz 
Miasta Milanówka wystawa ta była możliwa 
do zrealizowania. 

Po przemówieniach i modlitwie odmówionej 
przez Bp Polowego Wojska Polskiego, Józefa 
Guzdka oraz Ewangelickiego Biskupa Wojsko-
wego Mirosława Woli, miał miejsce krótki, ale 
bardzo wzruszający koncert Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ar-
tyści, ubrani w uroczyste mundury, odśpiewali 
m.in. pieśń I Brygady Legionów Polskich „My, 
Pierwsza Brygada”.

Potem nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi 
przy wejściu na wystawę, którego dokonała 
m.in. Burmistrz Milanówka. Wypożyczeniem 
od Gminy Milanówek prac Jana Szczepkow-
skiego są zainteresowane inne muzea, m.in. 
Muzeum na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Jan Szczepkowski osiedlił się w Mila-
nówku wkrótce po I wojnie światowej, 
zamieszkał w Willi Waleria – domu rodzin-
nym swojej małżonki Marii Morozowicz. 
To właśnie w Milanówku artysta pracował 
nad najbardziej znanymi projektami, które 
zachowały się w jego pracowni. Szczep-
kowski mieszkał w Milanówku do śmierci 
w 1964 roku i zostało tu po nim sporo prac 
w drewnie, glinie, gipsie. W 2007 r., Miasto 
odkupiło od rodziny Jana Szczepkowskiego 
Willę Waleria i przejęło na własność kolek-
cję jego rzeźb w tym słynny gipsowy pro-
jekt sarkofagu Józefa Piłsudskiego. 

Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska

7 grudnia 2017 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie otwarta 
została wystawa „Józef Piłsudski. 150. rocznica urodzin”. W wystawie tej 
ogromną rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe Milanówka. 

Dzieła Jana Szczepkowskiego  
na wystawie w Muzeum  
Wojska Polskiego

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Niecodzienny gość  
na Piłsudskiego

9.12.2017 r. do dyżurnego Straży Miej-
skiej zadzwonił mężczyzna, który poprosił 
o przyjazd patrolu na ul. Piłsudskiego 33. 
Treść zgłoszenia była nietypowa - w miesz-
kaniu matki zgłaszającego pojawił się wąż. 
Zszokowana kobieta nie wiedziała skąd 
wziął się u niej gad i do kogo zwrócić się 
o pomoc. Funkcjonariusze niezwłocznie 
udali się pod wskazany adres. 

Z ustaleń Straży Miejskiej wynika, że 
około metrowej długości wąż błąkał się 
po kamienicy przez dłuższy czas. Kilkana-
ście dni wcześniej, wąż wraz z właściciel-
ką odwiedzili pobliski salon kosmetyczny, 
skąd w nieznanych okolicznościach, po-
zostawiony bez opieki wąż opuścił lokal.  
Wąż został odłowiony i przewieziony do 
siedziby Straży Miejskiej, skąd odebrała go 
właścicielka.

Apelujemy o właściwe sprawowanie 
opieki nad tego typu zwierzętami. Zwra-
camy się z prośbą o niepodejmowanie 
prób odłowienia węży samodzielnie.

W podobnych sytuacjach prosimy 
dzwonić pod całodobowy numer alarmo-
wy Straży Miejskiej 986.

Kolejna edycja „nie bądź  
bezbronna – obroń się 
sama”

W związku z dużym zainteresowaniem 
mieszkanek naszego miasta, Straż Miej-
ska w Milanówku informuje, że kolejna 
edycja programu „nie bądź bezbronna – 
obroń się sama” odbędzie się już w przy-
szłym miesiącu. 

Szczegółowe informacje dostępne 
będą w biuletynie luty 2018, na stronie 
www.milanowek.pl oraz pod adresem 
www.strazmiejska.milanowek.pl

Z Dziennika 
Miejskiego 
Strażnika
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Wigilia Miejska 2017
Wigilia Miejska 2017 
już za nami - było 
kolorowo, nastrojowo 
i bardzo świątecznie. 
Panującą w tym dniu 
atmosferę najlepiej 
oddają zdjęcia, dlatego 
zapraszamy do  
obejrzenia galerii. 
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„Dwójki”… spotkania  
ze słowem 
Końcówka roku to czas obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń w Szkole Podstawowej nr 2. 29 września 
obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Na lekcjach czytaliśmy książki zaproponowane przez 
bibliotekarza, nauczycieli, uczniów i ich rodziców m.in.: „Wierzbowa 13”, „Gdzie diabeł mówi: do usług”, „Ciumkowe 
historie”. Do akcji włączyli się  także uczniowie z klas starszych, czytając młodszym dzieciom w świetlicy szkolnej.

Dzień Głośnego Czytania, a także działają-
cy w naszej szkole kącik Bookcrossingu, 

mają na celu propagowanie czytelnictwa wśród 
uczniów. Chcąc zaszczepić miłość do książek, 
czytamy na bieżąco w świetlicy, w czasie za-
jęć z wychowawcą czy podczas doraźnych za-
stępstw. Organizujemy również konkursy opo-
wiadania, recytacji, oraz konkurs plastyczny na 
ilustrację do książki. Za nami Konkurs Pięknego 
Czytania, w którym zmierzyli się nasi najmłodsi 
uczniowie, a jury szczególnie zachwyciła Hele-
na Błachowicz z klasy drugiej oraz Zofia Kostrze-
wa z klasy trzeciej. 

Wspieramy także rodziców, oddając do ich 
dyspozycji Biblioteczkę Rodzica, a w niej inte-
resujące pozycje m.in.: „Jak mówić, żeby dzie-
ci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły?”, „10 błędów popełnianych przez do-
brych rodziców”, „Granice w życiu nastolatków. 

Nie od dziś wiadomo, że nic tak nie poprawia 
pamięci i nie wzbogaca słownictwa u dzieci jak  

czytanie, dlatego staramy się, by słowo pisane 
stało się jednym z istotnych elementów towa-
rzyszących naszym podopiecznym. Szczególną 
uwagę kierujemy do najmłodszych, którzy do-
piero co wkroczyli w szkolny świat. Pierwsza wi-
zyta w szkolnej bibliotece była niecodziennym 
wydarzeniem. Niemała w tym zasługa starszych 
koleżanek i kolegów z koła teatralnego, którzy 
pod kierunkiem pani Beaty Woźniak, w przed-
stawieniu pod tytułem „Ambaras w bajkowym 
świecie” sugestywnie przekonywali, że war-
to wyłączyć telewizor i komputer, a czytanie 
książek wzbogaci dziecięcą fantazję i rozwinie 
wyobraźnię. Także Dzień Pluszowego Misia, 
obchodzony 27 listopada, dedykowany był 
najmłodszym, ale i starsi uczniowie przynieśli 
swoich ulubieńców. Duże, małe, brązowiutkie 
i żółciutkie, a przede wszystkim miękkie i pu-
chate misie opanowały szkolne sale i korytarze.  
Wszyscy zaangażowali się we wspólną zabawę, 
a uczniowie z klasy VI b czytali dzieciom z klas 

I – III najwspanialsze misiowe opowieści, pełne 
radości i ciepła. Ten ponad stuletni pluszowy 
bohater porwał uczniów w krainę wyobraźni, 
a celem tej podróży były urocze, piękne i barw-
ne prace plastyczne. Kto był ich bohaterem, 
tego nie trzeba już mówić. Po prostu było MI-
SIOWO!

Natomiast w połowie listopada, po raz ko-
lejny doceniliśmy piękno słowa poetyckiego, 
stwarzając okazję do wspólnego śpiewania 
patriotycznych piosenek i wsłuchania się w re-
cytację wierszy w wykonaniu naszych uczniów 
podczas Listopadowej Wieczornicy „Dla Nie-
podległej”. Zarówno repertuar muzyczny jak 
i poetycki pokazał, jak ogromna może być róż-
norodność uczuć łączących się z przeżywaniem 
Polskości: było miejsce i na łzy wzruszenia, 
i chwile zadumy, i na żartobliwą swobodę mu-
zycznej opowieści o tym „Jak się leguny dostały 
do nieba”. 

Beata Woźniak, Małgorzata Jantar

W Y D A R Z E N I A

Pan Marek i Pani Katarzyna napisali 
wspólnie książkę dla dzieci zatytułowaną 

„Marek i czaszka jaguara”, którą przeczyta-
ło już wielu uczniów naszej szkoły. Zorga-
nizowaliśmy dwa spotkania: jedno krótsze 
dla uczniów klas I-II, na którym autor książki 
opowiadał o swoich wyprawach i podpisy-
wał kupione przez uczniów powieści i drugie 
dłuższe dla uczniów klas III-VII mające formę 
wywiadu. Pytania zadawali uczniowie kółka 
dziennikarskiego. 

Marek Kamiński chętnie odpowiadał na 
pytania związane z jego licznymi podróżami. 
Sam o sobie mówił, że nie jest podróżnikiem, 
a raczej „filozofem, który podróżuje”. Wybrał 
ten zawód spośród wielu innych, które wyko-
nywał po skończeniu studiów. Życie podróż-
nika było najciekawsze. Ze swoich podróży 
przywozi wspomnienia, są to dla niego naj-

cenniejsze pamiątki. Woli podróżować sam, 
bo lepiej wędrować samemu niż w nieodpo-
wiednim towarzystwie, to znaczy takim, które 
nie jest przygotowane do tego typu wypraw.  
Bardzo dobrze wspomina wyprawę polarną 
z Jankiem Melą. Nikt nie wierzył w powodze-
nie tego projektu, a nie dość, że udał się on, 
to jeszcze zmienił życie wielu ludzi będących 
w podobnej sytuacji życiowej, co Mela i nie 
wierzących w to, że mogą realizować swo-
je marzenia. Zapytany o to, za czym, czy za 
kim tęskni w czasie podróży, odpowiedział, 
że odkąd ma dzieci, to tęskni właśnie za 
nimi. Wcześniej nie tęsknił za niczym, bo jeśli 
człowiek jest w miejscu, w którym chce być, 
to nie tęskni. Przed każdą podróżą Kamiński 
sporządza plan wyprawy, dzięki któremu wie, 
co będzie mu potrzebne, a także trenuje fi-
zycznie i psychicznie, aby zamierzony cel móc 
osiągnąć. 

Zapytany o najważniejsze wartości, Marek 
Kamiński stwierdził, że nie wartości są ważne, 
a raczej postawa człowieka wobec nich. Same 
wartości to tylko słowa. Dla niego ważne są 
Miłość, Prawda i Bóg. Poznanie i możliwość 
rozmowy z Markiem Kamińskim obudziły 
w niejednym uczniu ducha podróżnika i kto 
wie, czy któryś z nich nie pójdzie jego śladem. 

Nauczyciel języka polskiego 
 Dorota Łempicka

7 grudnia Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa miała okazję gościć Marka 
Kamińskiego – podróżnika, polarnika, zdobywcę biegunów i pisarkę Katarzynę 
Stachowicz-Gacek. 

Znany podróżnik w Prywatnej  
Szkole Podstawowej

Sprostowanie 
W nr. 10/2017 Biuletynu Miasta Milanówka 
były dwa błędy, za które odpowiedzialność 
ponosi redakcja Biuletynu. Serdecznie prze-
praszamy autorki tekstów, w których poja-
wiły się błędy, czyli Panią Dorotę Malarską 
oraz Panią Małgorzatę Kurdek.

Redakcja
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Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00  
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pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00 
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Szkoła Podstawowa Nr 1  
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24  
e-mail: sekretariat@zsg1.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85 
 e-mail: sp2milanowek@wp.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60 
e-mail: zsg3@tlen.pl,  
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1 
ul. Fiderkiewicza 43, tel. 22 758 35 92  
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl 
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,  
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com 
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00  
śr. 12.00–18.00, czw. 12.00–16.00,  
sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury,  
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34,  
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Fiderkiewicza 41, tel. 22 724 97 92  
e-mail: ops@ops.milanowek.pl 
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl 
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32  
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986  
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl 
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji SP. z o.o.  
 ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33   
e-mail:  mpwik@mpwik-milanowek.pl  
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

KONTAKT  
Z PLACÓWKAMI 
I URZĘDEM MIASTA

18 stycznia 
godz.16.00

Rusza Klub Miłośników Planszówek!  n  Kurnik, ul. Piasta 14 
n Wstęp wolny n mile widziane własne planszówki

18, 25 stycznia  
godz. 20.00

Taneczne czwartki. Kurs tańca użytkowego, n Stare Kino, 
ul. Piłsudskiego 33 n Wydarzenie płatne n Zapisy i informa-
cje w Milanowskim Centrum Kultury

25 stycznia 
godz. 10.30

Turniej piłki nożnej n Miejska Hala Sportowa, ul. Żabie 
Oczko 1 n Zgłoszenia drużyn w Milanowskim Centrum Kultu-
ry do 24.01

28 stycznia 
godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna i Milanowskie Towarzystwo 
Letnicze zapraszają na promocję książki Niny Gąsowskiej 
„Express "Moskwa - Milanówek” n Sala konferencyjna, 
ul. Spacerowa 4

3 lutego 
godz. 18.00

Koncert Młynarski plays Młynarski feat. GABA KULKA! 
n Bilety wstępu 30 zł n Miejska Hala Sportowa, ul. Żabie 
Oczko n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl

4 lutego 
godz. 18.00

Stowarzyszenie „Milanowianki” i Miejska Biblioteka Publicz-
na zapraszają na  promocje książki „Milanowianki tom II” 
n Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4

9 lutego 
godz. 18.00-23.00

„Twórcza Noc” artystyczne wydarzenie dla młodzieży: 
warsztaty, pokazy, spotkania z artystami. n Zespół Szkół 
nr 2 im. Józefa Bema, ul. Wójtowska 3 n Szczegóły na www.
mckmilanowek.pl

10 lutego 
godz. 12.00

Akademia Talentów – „Fraktale” wykład o matematyce. 
n Poprowadzi Paweł Jaskólski, Współpracownik Centrum 
Nauki Kopernik n Wstęp wolny

10 lutego
Bal Karnawałowy w Starym Kinie – Gwiazdy Hollywood! 
Impreza kostiumowa, której motywem przewodnim będzie 
Hollywood n Wydarzenie płatne. Bilety i informacje:  
514 036 608 n Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33 

17  lutego 
Koncert Walentynkowy: piękny soulowy głos Anny Krysiak 
w repertuarze m.in. Sade, George Michael, Ewa Bem, Edyta 
Bartosiewicz n Wydarzenie płatne 10 zł. Bilety i informacje: 
514 036 608, n Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33 

KALENDARZ WYDARZEŃ  
STYCZEŃ – LUTY 2018

Choć nie leży w polskiej naturze chwalić się 
głośno osiągnięciami, miło nam podzielić się 

z Państwem naszą radością i dumą. W tegorocz-
nym rankingu Perspektyw osiągnęliśmy 
historyczną, tj. najwyższą jak do tej 
pory lokatę: 17. miejsce wśród najlep-
szych liceów województwa mazowiec-
kiego, 27. w ogólnopolskim rankingu 
maturalnym i 39. wśród najlepszych 
liceów w Polsce (co oznacza kolejny 

awans, tym razem o 16 miejsc). Znaleźliśmy 
się tam w bardzo przyjemnym towarzystwie, 
zadomowiliśmy i mamy nadzieję pozostać dłu-

go. Wszystkich tych, którzy chcieliby 
z nami dzielić ten sukces, znaleźć choć 
odrobinę przyjemności w poszukiwaniu 
wiedzy, przekonać się, że myślenie nie-
koniecznie musi boleć (wbrew temu co 
twierdzą mędrcy), zapraszamy do siebie.

A.J.

Milanowskie liceum społeczne zajęło 17. miejsce wśród 
najlepszych liceów Mazowsza w rankingu Perspektyw
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