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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J EI N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Przez okres wakacyjny kontynuowaliśmy budowę odwodnień i dróg. Podpisaliśmy też kilka 
ważnych umów. Co zostało zrobione, co jest w planach na najbliższe tygodnie? 

Milanowskie inwestycje  
po wakacjach 

Inwestycje drogowe
Zakończone zostały przebudowy dróg 

Leśny Ślad, Bartosza, Krasińskiego, Żyt-
niej i Przyszłości. Na ul. Żytniej i Przyszło-
ści wybudowano ponadto skrzyżowania 
wyniesione tych dróg z ulicą Gospodarską. 
Kontynuowane są prace na ulicach Pięknej, 
Sosnowej, Granicznej, Kochanowskiego. 
Prace na ulicy Długiej z winy wykonawcy nie 
zostały rozpoczęte. Rozpoczęły się zaś roboty 
na ulicy Orzeszkowej.

Zakończono budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Grudowskiej, jeszcze w tym roku 
rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Krakowskiej (od ulicy Dworcowej 
do granicy miasta w stronę Brwinowa). 

Kontynuowane jest utwardzanie dróg pły-
tami betonowymi. W pierwszym półroczu 
w ten sposób utwardziliśmy ulice: Chopina, 
Tuwima, Północną do cmentarza, Jodłową 
i Bocianią. Aktualnie trwają prace na ulicy 
Wiatracznej, a w dalszej kolejności wyre-
montowana zostanie ulica Konopnickiej. 

Dodatkowo podpisaliśmy umowę na przy-
gotowanie projektów drogowych ulic: Gór-
noleśnej, Wąskiej i Kraszewskiego. 

Zagospodarowanie wody opadowej
Cały czas kontynuowane są prace, mające 

na celu, zlikwidowanie zalegających wód opa-
dowych na ulicach miasta. Studnie chłonne 
zostały już zbudowane na ulicach: Kościuszki 
(Krakowska-Piasta), Chrzanowskiej (przy Gro-
deckiego), Podleśnej oraz Podgórnej. Ponadto 
wybudowano studnię chłonną przy ulicy Pa-
siecznej (parking UM). W ciągu ulicy Uroczej 
został skolektorowany rów Grudowski. Rozpo-
czynamy budowę kanalizacji deszczowej, która 
odwodni obszary w rejonie ulic: Książenickiej, 
Nowowiejskiej, Łącznej, Wysockiego, Staszi-
ca, Wysokiej oraz Dembowskiej – prace będą 
prowadzone do końca 2019 roku.

Kanalizacja i wodociągi
Trwają prace projektowe dla budowy ka-

nalizacji w ulicach: bocznej od Królewskiej, 
Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego, Słowi-
ków, Moniuszki, 8 Maja, Gombrowicza. Po-
nadto prace projektowe dla budowy wodo-
ciągów w ulicach: bocznej od Konopnickiej, 
bocznej od Wiatracznej. 

Projektujemy też budowę oświetlenia 
ulicznego w ulicach bocznej od Kochanow-
skiego, Prusa i Marzeń. 

Pozostałe inwestycje
W miesiącach wakacyjnych wybudowali-

śmy skrzyżowanie wyniesione ulic Szkolnej/
Głowackiego. Pomalowaliśmy wszystkie przej-
ścia dla pieszych w ulicach gminnych, progi 
zwalniające i skrzyżowania wyniesione. Wy-
konawca rozpoczął modernizację placu zabaw 
przy boisku Orlik, a remont Miasteczka Ruchu 
Rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3 
rozpocznie się we wrześniu.  

W br. planowane jest wyłonienie wyko-
nawcy budowy toru rowerowego do dirty 
jumpu i pumptracka. Przewidywany termin 
oddania inwestycji to czerwiec 2019. W przy-
gotowaniu są projekty termomodernizacji 
Szkół Podstawowych nr 1 i 3 oraz termomo-
dernizacji i rozbudowy SP nr 2. 

Jeszcze w tym roku doczekamy się oddania 
budynku przy ulicy Warszawskiej 18 a, prze-
znaczonego na Milanowskie Centrum Kultu-
ry. W sierpniu rozpoczęły się prace wewnątrz 
obiektu. 

Główny Specjalista w Referacie 
 Technicznej Obsługi Miasta 

Łukasz Stępień

Wybory samorządowe zarządzone  
na dzień 21 października

Zgodnie z kalendarzem wyborczym:
n do dnia 8.10 wyborcy niepełno-

sprawni mogą zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego w tym przy pomocy 
nakładek na karty do głosowania, sporzą-
dzonych w alfabecie Braille'a
n do dnia 12.10 wyborcy niepełno-

sprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat, mogą 

składać wniosek o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania
n do dnia 16.10 wyborcy niepełno-

sprawni mogą składać wniosek o dopisa-
nie do spisu wyborców w obwodzie gło-
sowania dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych na obszarze gminy. 
Wnioski należy składać  w  Urzędzie Mia-
sta Milanówka w Urzędzie  Stanu Cywilne-

go (budynek B) w godz. pon. 10.00-19.00, 
wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00.

Ewentualna druga tura wyborów wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast 
odbędzie się w dniu 4 listopada 2018 roku.

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Michał Piwek

W tym dniu lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte  
w godz. 7.00 – 21.00.

ul. Przyszłości ul. Sosnowa ul. Żytnia
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n 6 sierpnia spotkałam się z mieszkańcami 
ulic Wąskiej, Kraszewskiego, Górnoleśnej 
w sprawie budowy dróg. Licznie przybyli 
mieszkańcy ulicy Kraszewskiego i Wąskiej, 
mniej było mieszkańców ulicy Górnoleśnej. 
Mieszkańcy zapoznali się z proponowanymi 
przez nas wariantami projektów. Zgłosili też 
swoje uwagi, które teraz na etapie plano-
wania inwestycji, będą brane pod uwagę. 

 n Bardzo się cieszę, że w Milanówku poja-
wiły się stacje z rowerami i skuterami. Wi-
dzę, że spotyka się to z zainteresowaniem 
mieszkańców. Ten okres badawczy traktuję 
bardzo poważnie. To, czy rowery i skutery 
zagoszczą w Milanówku na stałe, zależy 
tylko od Państwa. Mam nadzieję, że tak 
będzie. 

n W dniach 27-30 sierpnia zaprosiłam 
mieszkańców do dyskusji na temat przy-
szłości terenu „kąpieliska miejskiego”. 
W 2017 r. na moje zlecenie firma zewnętrz-
na przygotowała Studium Wykonalności 
kąpieliska z 4 koncepcjami. Studium Wy-
konalności, czyli dokument przeznaczony 

do przedstawienia możliwości realizacji 
inwestycji, która wymaga dofinansowania 
z budżetu np. gminy, a korzyści mierzone 
są efektami społecznymi. Uznałam, że wła-
śnie teraz, kiedy mieszkańcy się aktywizują, 
jest dobry czas do tej rozmowy. Znowu na 
30 lat podejmiemy decyzję, a więc podej-
mijmy ją dobrze i wszyscy wspólnie. Dysku-
sję na temat przyszłości terenu kąpieliska 
miejskiego uznałam za kluczową. Mieszają 
się tu sentymenty z faktyczną potrzebą po-
siadania miejsca wyjątkowego, jakiego nie 
ma w najbliższym otoczeniu – basenu od-
krytego, letniego. Trzeba jednak pamiętać, 
że cały teren jest doskonałym miejscem do 
spędzania czasu przez cały rok.
n Trwają rozmowy w sprawie budowy 

dworca w Milanówku. PKP S.A przychyliło 
się do naszej prośby o współpracę w zakre-
sie zaplanowania przyszłego obiektu. Obec-
nie prowadzone jest postępowanie mające 
na celu wyłonienie wykonawcy projektu. 
Termin rozpoczęcia prac projektowych prze-
widywany jest wstępnie na IV kwartał 2018 
roku, a budowa wstępnie na 2020 rok.

n Obok Milanowskiego Centrum Kultu-
ry powstaje Mural Polskiej Niepodległo-
ści. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpi 
15 września w ramach odbywających się 
Europejskich Dni Dziedzictwa. MCK zapra-
sza chętnych mieszkańców i stowarzysze-
nia do współpracy przy tworzeniu dzieła, 
które przez lata będzie ozdobą Milanówka! 
Również serdecznie zachęcam do udziału 
w akcji. To wyjątkowy projekt, Milanow-
skie Centrum Kultury znalazło się w gronie 
10 laureatów (zajmując 4. lokatę), którzy 
otrzymali na niego środki z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz miasta  
informuje

lipiec-sierpień 2018 

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

Zatłoczone drogi, a także chęć dbania 
o środowisko oraz zdrowy styl życia 

były impulsem do tego, by na całym świe-
cie, a w ostatnich latach także w Polsce, 
powstały systemy wypożyczania rowerów 
miejskich. Rowery miejskie zostały chętnie 
przyjęte nie tylko przez mieszkańców wiel-
kich aglomeracji, ale także mniejszych miast. 
Teraz dołączył do nich Milanówek. Jest to ko-
lejny element akcji Rowerowy Milanówek.

WKD Grudów, PKP ul. Warszawska, PKP 
ul. Krakowska, Orlik ul. Sportowa, UM 
ul. Kościuszki – w tych punktach naszego 
miasta znajdują się stacje rowerowe. Na 
razie jest ich 5, ale docelowo będzie 10. 
Rower można jednak zostawić w dowolnym 
miejscu za dodatkową dopłatą (szczegó-
ły w regulaminie). Trwają także rozmowy 
władzami okolicznych miast, ponieważ 
chcemy zlokalizować nasze stacje rowero-
we także w na ich terenie. W szczególności 
zależy nam, by postawić stację w Grodzisku 
Mazowieckim, w okolicach PKP. Będziemy 
informować, jeśli zapadną konkretne decy-
zje w tym temacie. Aby wypożyczyć pojazd, 
należy pobrać na swój smartfon aplikację 
Blinkee.city, szczegółowa instrukcja: 

Podczas jazdy wypożyczonym rowerem 
i skuterem zbierane będą dane dotyczące 
trasy oraz czasu i daty wynajęcia pojedyn-
czego pojazdu. Dane te określą najczęściej 
używane szlaki komunikacyjne w mieście, 
co docelowo pozwoli na opracowanie kie-

runków działań na rzecz poprawy mobil-
ności miejskiej, infrastruktury rowerowej, 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Dane te 
określą też zasadność wprowadzenia syste-
mu roweru miejskiego w Milanówku.

Zachęcamy do korzystania z pojazdów 
i jednocześnie wzięcia udziału w badaniach. 
Badanie ruchu jest elementem projektu pn. 
„DEvelopment of sustainable MObility ma-
nagement in European Cities” realizowane-
go w ramach programu Interreg Europa.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

W Milanówku wypożyczymy rower i skuter 
Od połowy sierpnia w 5 punktach Milanówka działają stacje rowerowe, 
z których można wypożyczyć rower lub skuter. 30 min jazdy na 
rowerze miejskim kosztuje 1 zł, a minuta jazdy na skuterze 69 gr.

Jak to działa??
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Pozyskaliśmy środki i podpisaliśmy umowę 
na dofinansowanie realizacji projektu pn. 

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych na terenie Gminy Milanó-
wek”. Miasto otrzyma ponad 429 tys. 

W ramach projektu zostanie zagospo-
darowany i uzbrojony teren. Ponadto wy-
budowana zostanie wiata, pod którą staną 
kontenery pozwalające na przyjmowanie 

14 frakcji odpadów. Bardzo ważnym elemen-
tem projektu będzie też utworzenie punktu 
przyjmowania rzeczy używanych w celu ich 
ponownego wykorzystania. Planowana re-
alizacja inwestycji to wiosna 2019 r.  

W ramach projektu przeprowadzona zo-
stanie też akcja edukacyjna na szeroką skalę. 

Dofinansowanie otrzymamy ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Kierownik Referatu Pozyskiwania 
 Funduszy Zewnętrznych

Aleksandra Żuraw 

Powstanie PSZOK, czyli punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu  
24 sierpnia 2018 r. Dyrektor Regional-

nego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-
szawie Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną 
taryfę dla Milanowskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 

która będzie obowiązywać przez najbliż-
sze 3 lata. 

Przyczyną skrócenia obowiązywania 
poprzedniej taryfy są nowe przepisy pra-
wa. W dniu 1 października 2017 r. weszła 
w życie nowa ustawa z dnia 27 październi-
ka 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U.2017.2180)

Taryfa wchodzi w życie z dniem 
1 września 2018 r.

Szanowni Klienci!

GRUPY TARYFOWE

1 Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych z odczytem wodomierzy

2
l  Organizacje użyteczności publicznej, w tym: ośrodki szkolne i wychowawcze, ośrodki zdrowia i opieki społecznej, urzędy  

i komendy policji, straży miejskiej itp.; 
l Odbiorcy usług na inne cele publiczne;  Odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą na terenie posesji; 
l Pozostali odbiorcy usług bez odczytu wodomierzy – rozliczenia ryczałtowe (dotyczy odprowadzania ścieków).

TARYFY ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
G 
R 
U 
P 
A

01.09.2018 - 31.08.2019 01.09.2019 - 31.08.2020 01.09.2020 - 31.08.2021

Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto Cena netto Cena brutto

zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3

Grupa 1
Bez 

dopłaty Z dopłatą Bez 
dopłaty Z dopłatą Bez  

dopłaty Z dopłatą Bez  
dopłaty Z dopłatą Bez  

dopłaty Z dopłatą Bez  
dopłaty Z dopłatą

10.34 8.41 11.17 9.08 10.61 8.68 11.46 9.37 10.67 8.74 11.52 9.44

Grupa 2 10.34 11.17 10.61 11.46 10.67 11.52

TARYFY ZA ZBIOROWE DOSTARCZANIE WODY

G 
R 
U 
P 
A

01.09.2018 - 
31.08.2019

01.09.2019 - 
31.08.2020

01.09.2020 - 
31.08.2021

Cena 
netto

Cena 
brutto 

Cena 
netto

Cena 
brutto 

Cena 
netto

Cena 
brutto 

zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3

Grupa 1 3,61 3,90 3,60 3,89 3,60 3,89

Grupa 2 3,61 3,90 3,60 3,89 3,60 3,89

Na mocy Uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 321/XXXVII/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r dopłata z budżetu Miasta Milanówka  
do 1m3 odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej wynosi 2,08 zł brutto.

Łączna opłata za 1 m3 dostarczonej 
wody i odprowadzonych ścieków dla go-
spodarstw domowych w budynkach jed-
norodzinnych i wielorodzinnych z odczy-
tem wodomierzy będzie wynosić:

01.09.2018 r. –  31.08.2019 r.   
– 12,98 zł brutto

01.09.2019 r. –  31.08.2020 r.  
– 13,26 zł brutto

01.09.2020 r. –  31.08.2021 r.  
– 13,33 zł brutto
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Do 3 września zakończą się zasadnicze prace związane z budową 
torów na trasie Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki. 
Wówczas zaczną się jazdy próbne pociągów. Dla pasażerów 
rozkładowe kursy rozpoczną się 24 września – informuje PKP PLK. 

Burmistrz Miasta Milanówka wraz z Fundacją Ronalda McDonalda zapraszają 
dzieci zameldowane w Milanówku na profilaktyczne badania USG. W dniach 
21 września (piątek) i 22 września (sobota) Fundacja Ronalda McDonalda 
będzie prowadzić w Milanówku badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku 
od 9 miesięcy do 6 lat. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

Do 24 września, czyli do przywrócenia 
ruchu pociągów na linii aglomeracyj-

nej, utrzymana zostanie dotychczasowa 
zastępcza komunikacja autobusowa i bez-
pośrednie połączenia Kolei Mazowieckich 
z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazo-
wieckiego po linii dalekobieżnej.

Od 24 września pociągi na linii grodziskiej 
będą jeździły z prędkością 80 km/h. W Mila-
nówku, Brwinowie, Piastowie, Parzniewie, 
Ursusie i we Włochach uruchomione zosta-
ną tymczasowe, bezpieczne dojścia do pe-
ronów w poziomie szyn. Rozkład jazdy bę-

dzie uwzględniał takie rozwiązanie. Pociągi 
zatrzymają się na wszystkich przystankach 
z wyjątkiem Pruszkowa, gdzie prowadzone 
będą jeszcze prace na peronie.

Jak informuje nas Karol Jakubowski z ze-
społu prasowego PKP PLK, „w Milanów-
ku większość prac mamy już za sobą. Jest 
gotowa konstrukcja peronów, a nowa na-
wierzchnia pokrywa już praktycznie całą po-
wierzchnię peronu. Zostały zamontowane 
nowoczesne słupy oświetleniowe. W tym 
momencie jesteśmy na etapie remontu za-
bytkowej wiaty oraz zaawansowanych prac 

w przejściu podziemnym. Prowadzone są 
również prace z budową odwodnienia przy-
stanku. Trwają przygotowania do odbudowy 
zadaszenia przejścia podziemnego od strony 
ul. Krakowskiej oraz prac wykończeniowych 
na przystanku”.

Zakończenie wszystkich prac na trasie 
Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki 
planowane jest, zgodnie z umową, w pierw-
szym kwartale przyszłego roku.

Redaktor naczelna 
 Agnieszka Rzewuska

We wrześniu pociągi  
wrócą do Milanówka

Bezpłatne badania USG 
dla dzieci z Milanówka

Jak ważne jest zdrowie naszego dziecka? 
Rodzice nie mają wątpliwości – najważ-

niejsze! A jak często wykonujemy naszym 
dzieciom badania profilaktyczne? – za rzadko 
lub wcale.

Celem badań USG jest dokładna ocena 
stanu narządów wewnętrznych oraz wykry-
cie ewentualnych odstępstw od normy. Ba-
dania są realizowane według standardów 
medycznych określonych dla tej grupy wie-
kowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasono-
graficzne i wykonywane przez doświadczo-
nych lekarzy – radiologów.

Aby wziąć udział w badaniu USG, należy 
zapisać dziecko, dzwoniąc pod numer tel.  
22 758 30 61,-62 wew. 186 bądź przycho-
dząc osobiście.

Zapisy będą przyjmowane  w Referacie 
Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, ul. Ko-
ściuszki 45 w dniach 12-14 września 2018 r. 
w godz. 8.30-15.00 (decyduje kolejność 
zgłoszeń).

Przy zapisie należy podać Nr PESEL oraz  
imię i nazwisko dziecka.  

Dokonując zapisu,  rodzic wyraża zgodę 
na przetwarzanie powyższych danych oso-
bowych przez Urząd Miasta Milanówka 
w celu weryfikacji miejsca zameldowania 
dziecka na terenie Milanówka.

Udział w badaniu bez rejestracji nie jest 
możliwy. Liczba miejsc jest ograniczona. 
O wcześniejszym zakończeniu zapisów poin-
formujemy na stronie internetowej miasta.

Lekarze będą przyjmować w ambulansie 
Fundacji, który stanie na Parkingu Przed-
szkola Nr 1 w Milanówku ul. Herberta 43. 

Ambulans Fundacji to unikalna, mobilna 
stacja medyczna, składająca się z poczekal-
ni – rejestracji oraz dwóch gabinetów lekar-
skich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
ultrasonograficzny. 

Czas potrzebny na badanie to około 15-18 
minut. Każde dziecko przychodzi na swo-
ją godzinę, aby wizyta była jak najbardziej 
komfortowa. Po zakończeniu, rodzice otrzy-
mują wyniki badań oraz ewentualne porady 
lekarskie.

Serdecznie zapraszamy!

Bożena Ciesielka
Główny Specjalista w Referacie Oświaty

Dzień Dawcy Szpiku  
w Milanówku 
21 i 22 września przy Przedszkolu nr 1 

w Milanówku przy ul. Herberta 43 
(dawna Fiderkiewicza) odbędzie się akcja reje-
stracji potencjalnych dawców komórek macie-
rzystych krwi lub szpiku. Akcja „Dzień Dawcy 
Szpiku z Fundacją Ronalda McDonalda” organi-
zowana jest przez Burmistrz Miasta Milanówka.

Akcja będzie prowadzona w następują-
cych godzinach: 21 września w godz. 8-16, 22 
września 9-17. Od 10 lat Fundacja DKMS, wraz 
z osobami zainteresowanymi propagowaniem 
idei dawstwa, organizuje w różnych miejscach 
Polski Dni Dawców Szpiku. Akcje pod tym ha-
słem prowadzone są przez okrągły rok i zwięk-
szają szansę na znalezienie dawców dla każde-
go pacjenta potrzebującego przeszczepienia.

Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy czło-

wiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący 
minimum 50 kg (bez dużej nadwagi). Wszyscy, 
którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze 
sobą dokument tożsamości z nr. PESEL.

Rejestracja to chwila – dosłownie 10 mi-
nut – polega na przeprowadzeniu wstępnego 
wywiadu medycznego, wypełnieniu formula-
rza z danymi osobowymi oraz pobraniu wy-
mazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony 
policzka. Po przebadaniu próbek i wprowa-
dzeniu danych do bazy, uczestnicy akcji w Mi-
lanówku staną się potencjalnymi dawcami 
komórek macierzystych.

O Fundacji
Fundacja DKMS to aktualnie największa 

baza dawców szpiku w Polsce, w której 
zarejestrowanych jest i ponad 1 361 092 
(czerwiec 2018) potencjalnych dawców 
szpiku, a już 5 449 (czerwiec 2018) osób od-
dało swoje komórki macierzyste lub szpik, 
dając szansę na życie pacjentom zarówno 
w Polsce, jak i na świecie.
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Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do uczestnictwa w Klubie 
Seniora. Znane są już lokalizacje 4 filii Klubu. Każda z nich będzie 
oferowała konkretny profil zajęć. 

Rusza Klub Seniora w Milanówku

Klub Seniora powstał w ramach projektu 
pn. „Rozwój usług społecznych w Gmi-

nie Milanówek” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. Całkowita wartość projektu wynosi 
2 954 303,78 zł. 

Wkrótce zakończą się prace remontowe 
w 4 filiach Klubu Seniora, rozmieszczonych 
w różnych częściach Miasta. Z zajęć będą 
mogli skorzystać przede wszystkim nieak-
tywni zawodowo mieszkańcy Milanówka, 
wykluczeni społecznie ze względu na wiek 
i niepełnosprawności. Aby zgłosić chęć 
przystąpienia do Klubu Seniora, należy wy-
pełnić formularz rekrutacyjny w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 58 lub 
pobrać go ze strony internetowej Urzędu 
Miasta https://milanowek.pl/ lub Ośrodka 
http://www.milanowek.naszops.pl/ .

Lokalizacje Klubu Seniora  
wraz z planowanymi zajęciami:
 Filia nr 1 ul. Piłsudskiego 33:
l  zajęcia ruchowe w tym pilates, joga, 

zdrowy kręgosłup i Nordic walking
l  zajęcia z języka angielskiego
l  zajęcia z języka angielskiego z Native 

Speakerem
l  zajęcia z języka francuskiego

l  warsztaty psychologiczne
l  warsztaty plastyczne/ rękodzielnicze

 Filia nr 2 ul. Podgórna 92:
l  zajęcia z języka angielskiego
l  zajęcia z języka angielskiego z Native 

Speakerem
l  zajęcia z języka francuskiego
l  warsztaty psychologiczne
l  warsztaty plastyczne/rękodzielnicze
l  warsztaty hortiterapii
l  warsztaty „Zdrowy + zadbany = Zadowo-

lony Senior”
l  warsztaty fotograficzne

 Filia nr 3 ul. Krakowska 11a:
l  zajęcia z języka angielskiego
l  zajęcia z języka angielskiego z Native 

Speakerem
l  zajęcia z języka francuskiego
l  warsztaty psychologiczne
l  warsztaty plastyczne/ rękodzielnicze
l  warsztaty „ Zdrowy + zadbany = Zadowo-

lony Senior”
l  warsztaty fotograficzne

 Filia nr 4 ul. Królewska 61a:
l  zajęcia z języka angielskiego
l  zajęcia z języka angielskiego z Native 

Speakerem

l  zajęcia z języka francuskiego
l  warsztaty psychologiczne
l  warsztaty hortiterapii
l  warsztaty plastyczne/ rękodzielnicze
l  warsztaty „E-Senior”

Klub Seniora będzie czynny od ponie-
działku do piątku w godz. 9:00-13:00. 
Pierwsze zajęcia rozpoczną się w pod koniec 
III kwartału 2018 r. Szczegółowych informa-
cji udzielają:  Koordynator Projektu Pani Pa-
trycja Rudź oraz pracownicy socjalni Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Milanówku przy 
ul. Kościuszki 58, Pani Justyna Łuczaj i Pani 
Lidia Wójtowicz tel. 22 724 94 69.

Milanowska Szkoła  
Aktywnego Seniora

Jednocześnie działać będzie dalej projekt 
socjalny pn. „Milanowska Szkoła Aktywnego 
Seniora”, w ramach którego, można uczest-
niczyć w zajęciach ruchowych i zajęciach 
z angielskiego. Wszystkich Uczestników jak 
i osoby zainteresowane przystąpieniem do 
udziału w projekcie serdecznie zapraszamy 
na zajęcia po przerwie wakacyjnej. Od wrze-
śnia br. zajęcia ruszają w niezmienionym 
harmonogramie. Więcej informacji udziela 
pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Pani Justyna Łuczaj tel. 22 724 94 69.

Szkoły po wakacyjnych remontach
Podczas wakacji w milanowskich Szkołach Podstawowych wykonano szereg remontów i prac, które 
poprawią komfort nauki i przebywania w placówkach. W dwóch szkołach czekają na uczniów nowe boiska!

Wybrane prace w Szkole  
Podstawowej nr 1 
l  Pomieszczenie po świetlicy podzielono 

na dwie doświetlone i przestronne sale 
lekcyjne, a nową świetlicę umiejscowio-
no w pomieszczeniach nad halą.
l  Zamontowano wykładzinę PCW na 

łączniku pomiędzy „starą częścią 
szkoły” a halą sportową oraz na dwóch 
klatkach schodowych.
l  Wyremontowano ściany na łączniku, 

dwóch klatkach schodowych i koryta-
rzu na II piętrze budynku szkoły.
l  Wymieniono drzwi wewnętrzne na 

piętrze oraz w pomieszczeniach admi-
nistracyjnych na parterze. 

l  Z sali nr 8 wydzielono pomieszczenie  
na gabinet logopedy.
l  Pomalowano trzy sale lekcyjne na 

parterze.

Wybrane prace w Szkole  
Podstawowej nr 2
l  Wymieniono nawierzchnię boiska  

wielofunkcyjnego.
l  Pomalowano sale lekcyjne nr 2, 13, 14, 

korytarz na parterze, szatnię wf oraz 
wc chłopców na I  piętrze.
l  Wymieniono oświetlenie w 3 salach 

 lekcyjnych.
l  Wykonano ogrodzenie pomiędzy  

dziedzińcem szkoły a parkingiem.

l  Wymieniono uszkodzone fragmenty 
instalacji kanalizacyjnej.

Wybrane prace w Szkole  
Podstawowej nr 3

l  Wymieniono nawierzchnię na boisku 
szkolnym. 
l  Pomalowano korytarz na dolnym holu, 

trzy sale lekcyjne, ściany w hali  
sportowej. 
l  Wykonano bramę wjazdową.
l  Wymieniono oświetlenie na LED. 
l  Zmodernizowano pracownię fizyczno-

-chemiczną.
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Przy ul. Warszawskiej 18 a, w budynku po dawnym przedszkolu, 
powstaje miejsce przeznaczone na działalność kulturalną, edukacyjną, 
coworkingową i aktywności mieszkańców – miejsce z ogromnym 
potencjałem. Co najważniejsze, projekt naszego nowego DOMU 
KULTURY opracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami. 

Sytuacja infrastrukturalna w jakiej znaj-
duje się Milanowskie Centrum Kultury 

spowodowała liczne zmiany w programie 
funkcjonowania instytucji. Postanowili-
śmy zbudować naszą działalność w oparciu 
o ideę otwartego domu kultury, integru-
jącego lokalną społeczność i realizującego 
przede wszystkim zadania z zakresu edukacji 
kulturalnej, współpracy z mieszkańcami. Po-
nieważ mieszkańcy nie mogą przyjść do nas 
– My wyszliśmy do mieszkańców. „Oswoili-
śmy” przestrzenie miejskie, stworzyliśmy 
miejsca lokalnej aktywności, daliśmy szansę 
na realizację swoich pasji lokalnym działa-
czom. Jak długo jednak można działać bez 
własnej, nawet skromnej siedziby? Czy je-
steśmy w stanie opracować program dzia-
łalności na dłuższą metę, wiedząc, że brak 
miejsca na działania to rosnący problem 
mieszkańców i organizacji pozarządowych. 
Zaczęliśmy zastanawiać się co będzie lepsze? 
Czekać czy działać? Zaczęliśmy działać. 

Zaangażowanie mieszkańców 
Rozpoczęliśmy od diagnozy potrzeb, by 

mieć wiedzę, jakie wymagania stawiają 
mieszkańcy wobec lokalnej instytucji kul-
tury. Przeszliśmy przez serię szkoleń i wizji 
lokalnych w 7 instytucjach kultury w Polsce. 
Spisaliśmy dobre praktyki, dokonaliśmy ewa-
luacji naszej pracy w minionych latach, aż 
wreszcie zbudowaliśmy Zespół. To był mo-
ment kiedy nie mogliśmy działać sami. Zebra-

liśmy kreatywnych ludzi. Oprócz animatorów 
kultury, architekta budowlanego, architekta 
wnętrz, architekta krajobrazu, Burmistrza 
Miasta, pracowników MCK – nad projektem 
pracowali mieszkańcy.  Udało nam się zaan-
gażować ludzi, którzy w dzieciństwie chodzili 
na zajęcia do MOK-u, uczęszczali do przed-
szkola na ul. Warszawskiej. Projekt „War-
szawska” nabierał kształtów w zaskakującym 
tempie i udowodnił, jak wiele można zmie-
ścić w niewielkim na pozór budynku. 

Nowoczesny, funkcjonalny projekt
Warszawska 18 a to adres obiektu po 

dawnym przedszkolu. To tu za kilka mie-
sięcy będzie można podziałać. Dwa piętra, 
które pomieszczą wiele funkcji, zostaną 
przeznaczone na działalność kulturalną, 
edukacyjną, coworkingową i po prostu ak-
tywności mieszkańców. Parter zajmą dwie 
sale konferencyjne na około 60 osób oraz 
przestrzeń do pracy, relaksu, spotkań. Ta-
kie uniwersalne, kameralne pomieszczenia 
to doskonałe miejsce także na działalność 
NGO. Obok powstaną dwie pracownie dla 
najmłodszych, wyposażone we wszystkie 
niezbędne akcesoria do działań muzycz-
nych, plastycznych, ruchowych. Całość 
parterowej przestrzeni pozbawiona będzie 
wszelkich barier dla matek z dziećmi i osób 
niepełnosprawnych.

Piętro to kolejne dwie pracownie arty-
styczne z umywalkami. Przydadzą się na 

realizację bardzo potrzebnego programu 
edukacji kulturalnej. Korytarz przedzieli 
pracownie od przestrzeni administracyjnej 
Milanowskiego Centrum Kultury, gdzie znaj-
dzie się 9 stanowisk pracy m.in. dla koordy-
natorów, animatorów, działu księgowego,  
oraz pomieszczanie socjalne. Bardzo ważne 
dla MCK, ale także dla organizacji pozarzą-
dowych są przestrzenie do magazynowa-
nia, przechowywania. Na takie potrzeby 
przeznaczona będzie piwnica budynku. 
Ogród zaś będzie miejscem spotkań, relak-
su, działań plenerowych. 

Pozostaje pytanie – czy ta przestrzeń od-
powie nam na wszystkie potrzeby? Oczy-
wiście, że nie, ale to miejsce ma ogromny 
potencjał i daje nam natychmiastową szan-
sę na rozwój działalności, na pobudzenie 
aktywności mieszkańców, zintegrowanie, 
odpowiedź na potrzebę posiadania miejsca 
spotkań. Ogromnie się cieszymy, że wspól-
nie z mieszkańcami udało się opracować 
taki projekt. Nie możemy doczekać się spo-
tkania w naszym wspólnym Domu Kultury 
przy ul. Warszawskiej 18 a, bo to będzie na-
prawdę DOM działań dla wszystkich.

Dyrektor MCK 
Aneta Majak

Nowy plac zabaw jeszcze w tym roku
Modernizacja placu zabaw przy boisku Orlik to inwestycja, która zostanie wykonana dzięki środkom z tegorocznego 
Budżetu Obywatelskiego. Z nowego placu zabaw będziemy mogli korzystać jeszcze w tym roku.

Podczas wakacji podpisano umowę z wy-
konawcami na modernizację placu za-

baw przy boisku Orlik. Wartość umowy to 
129.888,00 zł. Termin zakończenia inwestycji 
zgodnie z umową to wrzesień br. 

Jest już gotowy projekt, który zakłada wy-
mianę zabawek, nawierzchni oraz elementów 
małej architektury, jak ławki, kosze, pojawi się 
też stałe ogrodzenie. Na całej powierzchni pla-

cu zabaw zastosowana zostanie nawierzchnia 
piaszczysta na podbudowie żwirowej. 

Zainstalowane zabawki będą przeznaczo-
ne dla dzieci w różnym wieku. Będą to m.in. 
zestaw wspinaczkowy, huśtawki, domek ze 
zjeżdżalnią, cymbałki plenerowe, piaskow-
nica, tunel, tablica do malowania kredą. Po-
jawi się także ławka dla matek karmiących 
z przewijakiem.  

Agnieszka Rzewuska

Jaki będzie nasz Dom Kultury? 
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Nowatorski program nauczania  
w Szkołach Podstawowych
Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Mila-

nówka, w nowym roku szkolnym, wszy-
scy uczniowie klas czwartych ze szkół publicz-
nych z Milanówka, będą mogli wziąć udział 
w nowatorskim programie. Ogarnij Inżynierię 
to program edukacyjny dla szkół podsta-
wowych, integrujący technologię druku 3D 
z wiedzą z przyrody, matematyki, informaty-
ki i techniki. Jest to jedyny program w Polsce 
łączący elementy inżynierii, STEAM i druku 
3D w sposób umożliwiający realizację pod-
stawy programowej na regularnych lekcjach 
przyrody, matematyki, informatyki, techniki 
i plastyki. Na lekcjach uczniowie przeprowa-
dzają eksperymenty, projektują, konstruują 
i szukają nowych rozwiązań. Dzieci uczą się 
też wykorzystywać wiedzę do twórczego roz-
wiązywania problemów, poznają technologię 
druku 3D i programy do tworzenia trójwy-
miarowych modeli. Program prowadzony jest 
przez Fundację Katalyst Engineering, która 
jest niezależną fundacją non- profit i działa 
od czerwca 2015. 

Nowoczesne narzędzia  
edukacyjne

Szkoły realizujące program otrzymują dru-
karki 3D wraz z filamentem (materiał wyko-
rzystywany do druku 3D), zestawy inżynie-
ryjne do przeprowadzania eksperymentów, 
scenariusze lekcji, książkę ćwiczeń dla każ-
dego ucznia oraz techniczne i merytoryczne 
wsparcie podczas realizacji programu. Mate-
riały są tak pomyślane, by nauczyciele mogli 
dopasować je do własnych potrzeb i by mogli 
się poczuć współtwórcami programu. Fun-
dacja Katalyst Engineering zapewnia szkołom 
wsparcie w trakcie realizacji programu.

Nauczyciele realizujący program Ogarnij 
Inżynierię będą uczestniczyć w serii warsz-
tatów, na których, między innymi, poznają 
nowoczesne metody edukacyjne, program 
do trójwymiarowego modelowania, na-
uczą się obsługi drukarki 3D i dowiedzą się 
o możliwościach jej zastosowania w proce-
sie nauczania.  

Do tej pory w programie Ogarnij Inżynie-
rię wzięło udział 58 szkół, 390 nauczycieli 
i ponad 15 000 uczniów. Teraz czas na przy-
godę z inżynierią i drukiem 3D dla uczniów 
i nauczycieli ze szkół  w Milanówku.

Kierownik Referatu Oświaty 
Katarzyna Wąsińska-Jano

W tym roku Święto Miasta 
to różnorodność inicjatyw 

i realizacja pomysłów oddolnych. 
Będzie to nie tylko powrót 

do stylu retro. Spotkamy się 
z artystami z pierwszych stron 

gazet, którzy będą zachęcać do 
adopcji psów z Milanowskiego 
Schroniska.  Weźmiemy udział 

w Pikniku Naukowym z Akademią 
Talentów, a także obejrzymy 

ciekawe występy muzyczne – 
artystów operowych w koncercie 

„Przyjaciele Romualdowi 
Tesarowiczowi” oraz Katarzyny 

Pakosińskiej z grupą Makabunda. 

Spotkamy się 9 września w centralnej 
części miasta. Ulica Warszawska zosta-

nie ożywiona kolorami, stoiskami, sceną 
i ludźmi, którzy chcą działać. Rozpocznie-
my „ŚNIADANIEM NA TRAWIE”. W tym 
bloku spotkamy się z Gwiazdami, które 
odwiedzą nasze miasto, by apelować o ad-
opcję i opiekę nad zwierzętami z Milanow-
skiego Schroniska. Przyjadą do nas m.in. 
Robert Janowski, Katarzyna Skrzynecka, 
Tomasz Ciachorowski, Marzena Rogalska, 
Olga Frycz, Joanna Opozda. Usłyszą Pań-
stwo porady dla właścicieli psów, zobaczą 
pokaz tresury. W tej części wystąpią młode 
talenty i zostaną rozstrzygnięte konkursy 
artystyczne. A co najważniejsze? Będzie 
to doskonała okazja do przybycia ze swo-
im pupilem, zdobycia nagrody i przede 
wszystkim porozmawiania ze znanymi oso-
bami przy smacznym śniadaniu na trawie. 

Drugi Blok rozpocznie się o godzinie 
14:00 i będzie to popołudnie w postaci 
PIKNIKU NAUKOWEGO. Młodzi mieszań-
cy, którzy brali udział w Akademii Talen-
tów będą wiedzieli, co kryje się pod ha-
słami: WARSZTATY i EKSPERYMENTY! Moc 
wrażeń, wspaniałe pokazy, niesamowite 
doświadczenia. O godzinie 15:00 ruszymy 
w teren wraz z miejskim przewodnikiem! 
Warto zapoznać się z nowymi turystycz-
nymi trasami po Milanówku. Otrzymają 
Państwo mapki i gadżety promocyjne. Te-
goroczna impreza to po raz drugi okazja 
do wyłonienia LOKALNEGO PRODUKTU 
– tego dnia dowiemy się co tym razem 
stanie się elementem marki naszego mia-
steczka. Zapraszamy na godz. 16:00 na 
wręczenie nagród ze sceny głównej. 

Muzyczny Podwieczorek to kolejny 
blok wydarzenia. O 17:00 wystąpią dla 

Państwa artyści Teatru Wielkiego w Ło-
dzi, Teatru Narodowego w Warszawie 
oraz Teatru Wielkiego w Poznaniu. Za-
śpiewają najpiękniejsze utwory opero-
we, ale także utwory z lat 20 ujęte w pro-
gram „PRZYJACIELE ROMUALDOWI 
TESAROWICZOWI”. Zaraz po koncercie 
odbędzie się potańcówka w stylu RE-
TRO i ona otworzy ostatni punkt święta 
WIECZÓR RETRO. Na scenie głównej 
o godzinie 19:30 pojawi się grupa MA-
KABUNDA, a razem z nimi Katarzyna 
Pakosińska. Artyści przedstawią spek-
takl muzyczny o aktorce i pieśniarce Zuli 
Pogorzelskiej Będzie ciekawie i na pew-
no zabawnie. Widzimy się 9 września na 
ul. Warszawskiej!

Dyrektor MCK
Aneta Majak

Święto Miasta 2018  
– spędźmy razem ten dzień!
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Gwiazdy szukają domów dla psów 
ze Schroniska w Milanówku 
W tegorocznym Święcie Miasta, które odbędzie się 9 września na ul. Warszawskiej, 
udział wezmą znani artyści. O godz. 12.00 Gwiazdy będą prezentowały psy do adopcji ze 
Schroniska w Milanówku oraz ze Straży dla zwierząt.
Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału 
w tym wyjątkowym wydarzeniu! To okazja 
do poznania znanych i lubianych artystów,  
prezenterów i jednocześnie do wsparcia 
zwierząt z naszego lokalnego Schroniska. 
Dodatkową atrakcją będzie możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia z wybraną Gwiazdą 
w specjalnej FOTOBUDCE za jedyne 10 zł. 
Wpływy zostaną przekazane na Schronisko 
w Milanówku. 

W programie, który rozpocznie się 
o godz. 10.00 ponadto inne atrakcje dla 
miłośników psów m.in.

n  konkursy dla wszystkich, którzy przyjdą 
ze swoimi psami 

n  praktyczne porady weterynarza, beha-
wiorysty, żywieniowca i tresera 

n  poradnik Straży Miejskiej dla właścicieli 
psów

n pokaz tresury „Wesoła łapka” 
n poradnik o chipowaniu zwierząt.

Zapraszamy! 

Tomasz Ciachorowski  
– dla psa o imieniu JACK

Kasia Moś – dla psa o imieniu AMIR

Agnieszka Mrozińska – dla psa o imieniu BURZA

Edyta Folwarska – dla psa o imieniu SUO 

Olga Frycz – dla psa o imieniu SKUBI

Joanna Opozda – dla psa o imieniu MAX

Robert Janowski – dla psa o imieniu BURI

Iwona Węgrowska  
– dla psa o imieniu CHMURA

Marzena Rogalska – dla psa o imieniu ALDO

Na wydarzeniu będą szukać domu:



10

74. Rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego
W środę, 1 sierpnia mieszkańcy Milanówka uczcili pamięć żołnierzy 
poległych podczas Powstania Warszawskiego.

W niedzielę 12 sierpnia uczciliśmy pamięć żołnierzy Armii Krajowej poległych 74 lata temu, 10 sierpnia 1944 roku 
w magazynie broni Obwodu AK „Bażant”: ppłk. dr. Franciszka Grodeckiego,  plut. pchor. Jana Garsteckiego ps. 
„Robotnik”, kpr. pchor. Bogusława Kołodziejskiego ps. „Rżewski”, kpr. Tomasza Pondra ps. „Tomek”, sierż. Józefa 
Sikorskiego ps. „Józef” oraz sierż. pchor. Dionizego Rybińskiego ps. „Betka” z obsługi magazynu broni, który został 
zamordowany w niemieckim więzieniu policyjnym na Radogoszczu w Łodzi w styczniu 1945 r.

O godz. 16:00 otwarta została wysta-
wa pt. „Solidarność i wsparcie” w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Spacerowej 4, pod-
czas której Milanowianie mogli podziwiać 
stare fotografie ukazujące niemiecki obóz 
przejściowy utworzony w Pruszkowie dla 
ludności wypędzonej podczas Powstania. 
Wystawę można było oglądać jeszcze przez  
tydzień w Bibliotece Miejskiej. 

O godz. 17:00 zawyły syreny alarmowe, 
upamiętniające Godzinę W, czyli moment 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Na 

cmentarzu parafialnym zebrała się gru-
pa mieszkańców, którzy pomimo upału w 
szczególny sposób chcieli uczcić tę chwilę. 
W honorowej asyście pocztów sztandaro-
wych oraz Straży Miejskiej, pod pomnikiem 
zostały złożone wieńce przez delegacje 
władz miasta, kombatantów, harcerzy, a na-
wet małych podopiecznych z Przedszkola 
Publicznego nr 1. Głos zabrała Burmistrz 
Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska, 
która w krótkim przemówieniu zacytowała 
fragment katalogu „Solidarność i wsparcie”.

O 18:00 w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Mila-
nówku, odbyła się msza święta upamiętnia-
jąca poległych bohaterów, a po mszy o godz. 
19:00 Milanowskie Centrum Kultury zorga-
nizowało ognisko, podczas którego odśpie-
wano patriotyczne piosenki. Wydarzenie 
zamknęła projekcja filmu „Miasto 44”.

Ada Kosmalska,
Zespół ds. Komunikacji Społecznej

W hołdzie poległym żołnierzom 
AK w magazynie broni 

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczę-
ła się mszą św. w miejscowym kościele 

parafialnym św. Jadwigi Śląskiej, celebro-
waną przez długoletniego kapelana Środo-
wiska AK „Mielizna” Milanówek ks. prała-
ta Zbigniewa Szysza, przy udziale  pocztu 
sztandarowego Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Podniosłą atmosferę 
podkreśliła też specjalna oprawa muzyczna 
w wykonaniu Capelli Milanoviensis oraz 
Dariusza Biernackiego przy akompania-
mencie Alicji Brzeskiej.

Następnie zostały złożone kwiaty na 
grobie poległych żołnierzy na miejscowym 
cmentarzu parafialnym, po czym główna 
część uroczystości miała miejsce przy po-
mniku przy ul. Wojska Polskiego. Po raz 
pierwszy, oprócz wspomnianego pocztu 
sztandarowego ŚZŻAK, mieliśmy zaszczyt 
gościć w Milanówku przedstawicieli Zarzą-
du Głównego ŚZŻAK: prezesa prof. dr. hab. 
Leszka Żukowskiego wraz z wiceprezesem 
dr. hab. Markiem Cieciurą oraz władze 
Okręgu Warszawa ŚZŻAK: prezesa prof. dr. 

hab. Jerzego Majkowskiego i wiceprezesa 
Ryszarda Ostrowskiego. 

Jak co rok obecni byli już nieliczni żołnie-
rze Środowiska AK „Mielizna” Milanówek,  
członkowie rodzin zamordowanych, przed-
stawiciele władz miasta i zarządu powiatu 
grodziskiego, milanowskich instytucji i or-
ganizacji, harcerze hufca ZHP im. Janusza 
Kusocińskiego w Milanówku, delegacja OSP 
Milanówek oraz partnerzy i sponsorzy uro-
czystości. Już piąty rok z rzędu w obcho-
dach biorą udział goście z wielkopolskiego 
Sierakowa, wraz z rodziną jednego z pole-
głych – Jana Garsteckiego oraz organizato-
rem przyjazdów Sierakowian do Milanówka 
– Jarosławem Łożyńskim i niestrudzonym 
seniorem p. Ludwikiem Hoffmannem.

Po okolicznościowych przemówieniach 
nastąpiło przekazanie na ręce przedstawi-
cieli władz miasta – przewodniczącej Rady 
Miasta Małgorzaty Trębińskiej i zastępcy 
burmistrza Marka Sudomirskiego – ta-
bliczki z kodem QR, przygotowanej przez 
ŚZŻAK, oraz jej umocowanie na pomniku, 

dzięki czemu informacje o tym miejscu, 
opis wydarzeń i życiorysy poległych będą 
szeroko dostępne dla odwiedzających na 
urządzeniach przenośnych. 

Chwile wzruszeń i zadumy na koniec 
uroczystości zapewniła obecnym Barba-
ra Wałaszek wykonując „Gdzie są chłopcy 
z tamtych lat” Sławy Przybylskiej oraz „Na-
dzieję” Jana Pietrzaka, po czym wszyscy 
zgromadzeni otrzymali ulotki z życiorysami 
poległych, przygotowane przez  wicepreze-
sa ŚZŻAK oraz okolicznościową publikację 
w opracowaniu graficznym Mariusza Ko-
szuty, będącą symbolicznym upamiętnie-
niem  wydarzeń sprzed 74 lat.

Dziękujemy wszystkim partnerom i spon-
sorom za współpracę i wsparcie organizacji 
obchodów kultywujących pamięć o żoł-
nierzach Armii Krajowej i wydarzeniach tak 
istotnych w historii naszej małej ojczyzny. 

W mieniu Społecznego Komitetu  
Organizacyjnego „Pamiętamy 10 sierpnia 

1944 – Milanówek”
Maria Smoleń

W Y D A R Z E N I A
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ALE to były 
WAKACJE!

Za nami tygodnie pełne inspirujących 
warsztatów, zajęć, muzycznych doznań. 
Tygodnie pełne słońca i uśmiechu. Na-

pięty program Ale Wakacje w Milanówku 
został zrealizowany. Jak było?  
Zdjęcia mówią same za siebie!
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Zmiany w systemie gospodarowania 
odpadami – wyższe koszty
i bardziej szczegółowa segregacja

21 sierpnia 2018r. po raz piąty odbyły 
się wspólne, uroczyste obchody świę-

ta Straży Gminnych i Miejskich z: Grodziska 
Mazowieckiego, Brwinowa, Milanówka, Jak-
torowa, Nadarzyna oraz Ożarowa Mazowiec-
kiego. W tym roku gospodarzem wydarzenia 
była gmina Ożarów Mazowiecki. Na obchody 
licznie przybyli przyjaciele Straży Miejskich 
i Gminnych, także z Warszawy, Częstochowy 
oraz przedstawiciele głównych władz samo-
rządowych z naszego regionu. 

W dzień swojego święta Milanowscy Straż-
nicy otrzymali wyróżnienia i nagrody. Przed-

stawiciele władz poszczególnych gmin i miast 
życzyli im satysfakcji i zadowolenia z wykony-
wanej służby oraz powszechnego szacunku ze 
strony społeczeństwa i mieszkańców. Podczas 
uroczystości wielokrotnie podkreślano, jak 
bardzo ważna dla społeczeństwa jest praca 
strażników miejskich, jakiego wymaga po-
święcenia i wytrwałości. Życzymy naszym 
Strażnikom Miejskim spokojnej i bezpiecznej 
służby oraz sukcesów zawodowych. 

Redaktor naczelna, 
Agnieszka Rzewuska

W styczniu 2019 roku kończy się umowa 
na odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów komunalnych odbieranych z nierucho-
mości na terenie miasta Milanówka. Gmina 
przygotowuje się do ogłoszenia przetargu 
i wyłonienia wykonawcy, który będzie reali-
zował usługę. Po analizie rynku odpadowe-
go, jak również po rozmowach z gminami, 
które już musiały się dostosować do nowych 
zasad i przeprowadziły przetargi, wiemy jed-
nak, że cena za odbiór odpadów drastycznie 
poszła w górę. Należy się więc spodziewać, 
że u nas także wzrosną koszty za usługę. 

Przed nami także obowiązek wprowadze-
nia nowego systemu segregacji, który nie jest 
pomysłem władz miasta, a wynika z obowiąz-
ku nałożonego na wszystkie miejscowości 
przez Ministerstwo Środowiska. Zasady te 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
z 29 grudnia 2016 r. Projekty uchwał, określa-
jące nowe zasady systemu gospodarowania 
odpadami w naszym mieście, będą procedo-
wane na najbliższej sesji Rady Miasta. 

Zgodnie z rozporządzeniem, odpady mają 
być podzielone na następujące frakcje: pa-
pier oddzielnie, tworzywa sztuczne wraz 
z metalami, szkło oddzielnie oraz odpady 
ulegające biodegradacji w tym tzw. odpady 
kuchenne oddzielnie. Zmianie ulegnie też 
kolorystyka worków, która musi się zgadzać 
z wytycznymi ministerstwa środowiska. Dla 
przypomnienia obecnie odpady posegre-
gowane są w następujący sposób: papier, 
metale i opakowania wielomateriałowe 
–  razem, a oddzielnie zbieramy szkło i od-
pady zielone. Według ministerstwa  wyszcze-
gólnienie większych ilości frakcji z odpadów 
wpłynie na lepszą segregację odpadów 
„u źródła” oraz zwiększy się poziom odzysku 
odpadów, które będą mniej zanieczyszczone. 
O nowych zasad będziemy Państwa jeszcze 
szczegółowo informować.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Emilia Misiak 

Święto Straży Miejskiej

Zmiany w sprawie 
dofinansowania  
na wymianę pieców

Zamiast corocznego programu „Poprawa 
jakości powietrza na terenie województwa 
mazowieckiego…”, Wojewódzki Fundusz za-
powiedział realizację programu Czyste Po-
wietrze. W ramach Programu Czyste Powie-
trze, to osoby fizyczne posiadające prawo 
własności lub będące współwłaścicielami 
budynku, a nie Gminy, będą mogły uzyskać 
dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła 
starej generacji opalanych paliwem stałym 
na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe, sys-
temy ogrzewania elektrycznego, kotły gazo-
we kondensacyjne oraz pompy ciepła. 

Dofinansowywane będą również prace 
termomodernizacyjne, zakup i montaż ko-
lektorów słonecznych oraz mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. 

Szczegóły programu zostaną opubliko-
wane na stronie WFOŚiGW w Warszawie 
 www.wfosigw.pl (tel. 22 504 41 00).

Kierownik Referatu Pozyskiwania  
Funduszy Zewnętrznych

Aleksandra Żuraw

W związku z licznymi pytaniami 
o możliwość dofinansowania wy - 
miany kotłów grzewczych, infor- 
mujemy, iż w bieżącym roku, 
zgodnie z decyzją Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w War-
szawie, Gminy zostały wyłączone 
z udziału w Programie i możliwości 
składania wniosków w imieniu 
mieszkańców.

W naszej Gminie szykują się znaczące zmiany związane 
z odbiorem odpadów. Kończy się umowa z obecnym 
wykonawcą, a więc musimy wyłonić nowego, ponadto 
Ministerstwo Środowiska nałożyło obowiązek 
wprowadzenia rygorystycznego systemu segregacji. 
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Biblioteka zaprasza na Nocowanki  
i Warsztaty szybkiego czytania 
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w ramach ministerialnego programu 
Partnerstwo dla książki 2018. Dzięki niemu, już we wrześniu, ruszy cykl warsztatów z szybkiego 
czytania oraz cykl nowatorskich, nocnych spotkań dla dzieci.

Autorski program Miejskiej Biblioteki 
pn. „Czytamy w dzień i w nocy przy 

bibliotekarzy pomocy” otrzymał dofinan-
sowanie w wysokości 17 600 zł, co pokryje 
75% kosztów zadania. Środki te pozwolą na 
zrealizowanie w Bibliotece cyklu warszta-
tów z szybkiego czytania dla dwóch grup 
wiekowych 12-15 lat i 60 plus oraz cyklu 
spotkań dla dzieci pod nazwą „Nocowanki 
w Bibliotece”. 

Warsztaty szybkiego czytania
Pierwsza tura warsztatów szybkiego czy-

tania rusza już 5 września,  druga 31 paź-
dziernika. Zajęcia, prowadzone przez 
wykwalifikowanego instruktora, pozwolą 
uczestnikom kilkukrotnie zwiększyć tempo 
czytania, poprawią rozumienie czytane-
go tekstu, a także wzbogacą słownictwo. 
Umiejętności te nabywane będą dzięki 
wspólnej lekturze, dyskusji, ćwiczeniom 
i zabawom dostosowanym do wymagań 
grupy wiekowej. Planujemy osiem cotygo-
dniowych spotkań dla każdej tury kursan-
tów. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego 

wszystkich chętnych prosimy o jak najszyb-
sze zgłaszanie się do Biblioteki osobiście lub 
telefonicznie pod numerem 22 755 81 13.  

Nocowanki dla dzieci 
W ramach dofinansowania, Biblio-

teka zorganizuje 4 nocne spotkania dla 
dzieci, które potrwają od godz. 20.00 do 
8.00 rano. Spotkania będą odbywać się 
raz w miesiącu, w każdym weźmie udział 
20 dzieci w przedziale wiekowym 8-12 lat. 
Dziećmi zajmie się zespół Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Milanówku wraz z profe-
sjonalnymi animatorami. 

Nocowanki to innowacyjna forma spę-
dzenia czasu poza domem bez dostępu do 
Internetu, za to z interesującymi książkami 
i ciekawymi zabawami. Będziemy wspólnie 
czytać, poznawać dziecięcą i młodzieżową 
literaturę, bawić się, rozwijać umiejętno-
ści plastyczne, brać udział w intrygujących 
animacjach. Każda z Nocowanek ma swój 
temat przewodni. 
n  Pierwsze spotkanie: 22 września nosi ty-

tuł „Piraci”

n Drugie 20 października – „Szalony chemik”
n Trzecie 17 listopada – „Superbohaterowie”,
n Czwarte 15 grudnia – „Magia Świąt”. 

Na każdym spotkaniu dzieci zjedzą 
wspólnie kolację, przenocują w Bibliotece 
i zakończą Nocowanki z literaturą i anima-
cjami – wspólnym śniadaniem. 

(Prosimy wszystkie dzieci o przyniesienie 
własnych śpiworów, karimaty zapewni Bi-
blioteka). 

Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązują 
zapisy osobiście w Bibliotece:
n do 14.09 (Piraci), 
n do 15.10 (Szalony chemik), 
n do 12.11 (Superbohaterowie), 
n do 10.12 (Magia Świąt).

Zapraszamy!
Projekt dofinansowano ze środków Mini-

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Drodzy czytelnicy, mamy nadzieję, że Wasze wakacje obfitowały w ciekawe lektury.  
Wracamy do Was z kolejną porcją ciekawych książek, które możecie wypożyczyć  
w naszej Bibliotece. Zapraszamy po poniższe pozycje i wiele innych!

 iblioteka poleca:  
  Top 5 książek na wrzesień

Biała wódka czarny ptak, Wiesław Weiss, 
Wyd. W.A.B.
Warszawski dziennikarz 
z dnia na dzień prze-
istacza się w detektywa, 
który usiłuje rozwikłać 
sprawę zaginięcia nie-
mieckiej pisarki w na-
piętej atmosferze stanu 
wojennego. Wciągający 
kryminał historyczny, 
którego akcja sięga aż do wydarzeń II wojny 
światowej.

Gra w kolory, Marzena Rogalska, Wyd. Znak.
Kolejna po „Wyprzedaży 
snów” książka polskiej 
dziennikarki telewizyj-
nej i radiowej. Pozna-
jemy dalsze losy Agaty, 
która stara się poznać 
skrywane dotąd tajem-
nice rodzinne i przy 
okazji pragnie zamknąć 
pewne etapy z przeszło-
ści. Ciepła opowieść o sile przyjaźni i odnaj-
dywaniu siebie.

Dom szpiegów, Daniel Silva, HarperCollins 
Polska.
Thriller, który trzyma 
w napięciu od pierw-
szej do ostatniej strony. 
Gabriel Allon tropi nie-
zwykle niebezpiecznego 
terrorystę z ISIS, któ-
ry organizuje zamach 
w Londynie. Dochodzi 
do współpracy wywia-
dów: izraelskiego, brytyjskiego, francuskiego 
i amerykańskiego. Te połączone siły organizują 
niezwykle misterną akcję… Książka dostępna 
jedynie w zasobie biblioteki w postaci Libra-
Ibuk (w związku z czym, zapraszamy po dostęp 
do tego portalu do naszej biblioteki).
 
Okruch, Anna Ficner-
-Ogonowska, Wyd. 
Znak.
KSara i Maks, poznają 
się w dramatycznych 
okolicznościach. On, 
jest policjantem i zosta-
je postrzelony na ulicy, 
a ona udziela mu pierw-

szej pomocy, tym samym ratując mu życie. 
Zaczynają się spotykać i zakochują się w so-
bie. Nie wiedzą jednak, że ich rodziny łączy 
niezwykła tajemnica z przeszłości...

Książka dla dzieci: 
Zwierzaki podróżniczki Gosi, Małgorzata 
Zdziechowska, Wyd. Papilon.
Polska dr Dolittle, 
zaklinaczka zwierząt 
– takie słowa można 
usłyszeć o autorce, 
która w tej wyjątko-
wej książce dzieli się 
z czytelnikami swoimi 
podróżami, spotka-
niami z dziką przy-
rodą i niezwykłym 
darem, który posia-
da – rozumieniem 
zwierząt. Książka dla wszystkich kochających 
zwierzaki!
Serdecznie polecamy.

Dyrektor i pracownicy  
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Biblioteka zaprasza  
na TYDZIEŃ Narodowego Czytania
W sobotę, 8 września, już po raz kolejny w całej Polsce odbędzie 
się akcja – Narodowe Czytanie. Nasza Biblioteka zaprasza z tej 
okazji do wspólnej lektury, a chętnym rozdaje książki.

Narodowe Czytanie organizowane jest 
przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ak-

cja została zainicjowana wówczas wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 
W kolejnych latach czytano m.in. „Trylogię” 
Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Pru-
sa, „Quo vadis” Sienkiewicza, a w ubiegłym 
roku „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 

Ideą akcji jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 
Tegoroczną lekturą „Narodowego Czytania”, 
która dodatkowo akcentuje 100-lecie odzy-
skanie przez Polskę niepodległości, będzie 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 

Nasza Miejska Biblioteka Publiczna tak-
że włącza się w akcję. Narodowe Czytanie 
będziemy jednak w Milanówku obchodzić 
prawie cały tydzień – od 31 sierpnia do 

7 września. Każdy, kto w tych dniach przyj-
dzie do Biblioteki i zechce przeczytać podany 
fragment „Przedwiośnia”, dostanie w pre-
zencie wybraną książkę. Chętni, wystąpią do-
datkowo w krótkim filmiku, który 8 września 
opublikujemy na naszej stronie i Facebooku. 
Zapraszamy! 

Dyrektor i pracownicy  
Miejskiej Biblioteki

Ruszają jesienne  
kursy w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej
Zapraszamy seniorów na zajęcia  

do Lokalnego Centrum Kompetencji.
Proponujemy następujące kursy:
1. Podstawy obsługi komputerów
2. Podstawy obsługi laptopów
3. Podstawy obsługi smartfonów

Zapisy telefonicznie pod numerem  
22 755 81 13 lub osobiście w godzinach 
pracy biblioteki.

Zajęcia prowadzi informatyk  
– Dawid Kosecki oraz Magdalena Sieczka.
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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  
wt.-czw. 8.00–16.00, kasa 9.00-15.00  
pt. 8.00–15.00,  kasa 9.00–14.00 
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00  
pt. 8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00 
pt. 8.00–15.00
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. Herberta 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. Herberta 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

3-8 września
Narodowe Czytanie w Bibliotece. Przeczytaj fragment „Przed-
wiośnia” i wybierz sobie książkę  n  Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Spacerowa 4

5 września Rozpoczęcie Warsztatów z czytania dla I tury kursantów  
n  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4

9 września Święto Miasta Milanówka  n  ul. Warszawska  n  szczegóły www.
mckmilanowek.pl

15-16 września Europejskie Dni Dziedzictwa w Milanówku  n  szczegóły www.
mckmilanowek.pl

15 września, 
godz. 16:00

Uroczyste Odsłonięcie Muralu Polskiej Niepodległości,  wy-
stawa z realizacji projektu, koncert „Młodzi dla Niepodległej"  
n  ul. Kościelna 3

16 września 
godz. 10.00

Festyn Parafialny.  W programie m.in. uroczysta Msza Święta 
Odpustowa, występ dzieci z Przedszkola nr 1, przedstawienie 
Amatorskiego Teatru Rodziców, występ scholii parafialnej, przed-
stawienie teatru T-art.  n  ul. Szkolna

22 września
godz. 20.00

Nocowanki w Bibliotece – całonocne wydarzenie dla dzieci 
w wieku 8-12 lat, wspólne czytanie, zabawy i animacje  n  Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4 

KALENDARZ WYDARZEŃ  
WRZESIEŃ 2018

Przypominamy o ważnych 
terminach podatkowych
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że 

we wrześniu br. mijają ważne terminy po-
datkowe dla osób fizycznych:
Z dniem 17 września 2018 r. (poniedziałek) 
mija termin:
n  III raty podatku od nieruchomości  

– pokój nr 11
n  III raty podatku rolnego i leśnego  

– pokój nr 11
n  III raty opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi – pokój nr 10
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu (go-
tówką lub kartą płatniczą: Visa, Visa Elektron, 
VPay, MasterCard, Debit MasterCard, Master-

Card Electonic, Maestro) lub na indywidualny 
numer konta przypisany do danego podatnika.

Kasa czynna:
Poniedziałek 10:00–17:00
Wtorek-Czwartek 9:00–15:00
Piątek 9:00–14:00
(przerwa: codziennie 12:00–12:30)

Opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz z tytułu wieczystego użytkowania 
należy dokonywać bez wezwania.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
Urząd Miasta Milanówka

Przypominamy, że Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Milanówku  od miesiąca lipca 
2018 r. ma nową lokalizację. 
Ośrodek mieści się teraz przy 

ul. Kościuszki 16.
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