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Kto może być radnym?

Św. Mikołaj wśród milanowskich dzieci

W związku z zaistniałymi w naszym mie-
ście wątpliwościami dotyczącymi kwestii 
łączenia funkcji lub prowadzenia działalno-
ści, z którymi łączenie mandatu jest zabro-
nione, a także innymi przyczynami skutku-
jącymi wygaśnięciem mandatu, chciałbym 
te regulacje omówić na gruncie ustawy 
o samorządzie gminnym (u.s.g.). Wiedza 
ta może być przydatna zwłaszcza kilku 
radnym poddającym pod wątpliwość, czy 

mandaty ze społecznego nadania swoich 
koleżanek i kolegów radnych obecnej ka-
dencji, powinny zachować ważność. Jak 
widać pomimo zbliżającego się końca ka-
dencji nie zdążyły one doczytać ww. usta-
wy.  Stąd też ostatnio widzimy posunięcia, 
które mogą świadczyć o niekompetencji 
i pośrednio skutkować na wizerunek Rady 
jako całości.

dokończenie na str. 2

Już po raz trzeci św. Mikołaj odwiedza 
dzieci w świetlicy środowiskowej w Mila-
nówku. W roli św. Mikołaja występuje Da-
riusz Biernacki, a postacie elfów przybie-
rają Burmistrz Jerzy Wysocki oraz radni 
Klubu „Milanówek Dziś i Jutro”: Małgorza-
ta Trębińska, Hanna Młynarska, Bożena 
Osiadacz, Bożena Utrata, Witold Rytwiń-
ski, Włodzimierz Starościak i Wojciech 
Wlazło.

Szczególne podziękowania pragniemy 
skierować dla sponsora prezentów Pana 
Andrzeja Sroczyńskiego i jego firmy Hur-
townia Zabawek „ANEK”.

 Hanna Młynarska

Pierwsza 
rocznica 
śmierci Basi 
Wiśniewskiej

W dniu 23 grudnia 2013 r mija pierw-
sza rocznica śmierci naszej koleżanki 
radnej V i połowy VI Kadencji Rady Mia-
sta Barbary Wiśniewskiej. Wszystkim 
nam brakuje jej uśmiechu i optymizmu. 
Chociaż nie ma jej wśród nas pozosta-
je w naszych sercach, a wyrazem tego 
niech będzie udział we wspólnej modli-
twie podczas Mszy św., która odbędzie 
się w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej 
23-XII-2013r o godz. 18.00.

Małgorzata Trębińska

Drodzy Czytelnicy
W oczekiwaniu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i nadejście Nowego Roku,

z nadzieją spoglądamy w przyszłość.
Z tej okazji  życzymy Wam zdrowia, pogody ducha oraz spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

Niech ten czas stanie się okazją do refleksji nad przemijającym rokiem i odpoczynkiem od 
trudów codzienności.

Niech 2014 Rok przyniesie Wam wiele radości, spełnienie marzeń, zawodową satysfakcję  
i sukcesy w wielu ważnych dziedzinach życia. Dziękujemy Wam za  to, że byliście z nami  

kolejny rok, poświęcaliście nam swój czas i zainteresowanie. 
Dziękujemy z  nadzieją, że w Nowym Roku nadal z nami zostaniecie.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2014 Roku             

składa 
Zespół Redakcyjny 

Moje Miasto Milanówek.
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dokończenie ze str. 1

Wygaśnięcie mandatu radnego
Przesłanki wygaśnięcia mandatu rad-

nego zostały wyszczególnione w art. 383 
Kodeksu Wyborczego. Są nimi odmowa 
złożenia ślubowania, nie złożenie oświad-
czenia o swoim stanie majątkowym w ter-
minach przewidzianych w u.s.g., pisemne 
zrzeczenie się mandatu, wybór na wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), śmierć 
radnego, utrata prawa wybieralności lub 
braku tego prawa w dniu wyborów, np. 
w wyniku skazania za popełnienie prze-
stępstwa umyślnego. Radnemu zostaje 
wygaszony mandat również w przypadku 
naruszenia ustawowego zakazu łączenia 
mandatu radnego z wykonywaniem okre-
ślonych w odrębnych przepisach funkcji 
lub działalności (nazywane potocznie 
przepisami antykorupcyjnymi).

W takich przypadkach uchwała rady 
gminy o stwierdzeniu wygaśnięcie man-
datu radnego ma charakter deklaratoryj-
ny. Oznacza to, że chwilą, w której na-
stąpiło wygaśnięcie mandatu, jest data 
zdarzenia wywołującego ww. skutek, np. 
uprawomocnienie się wyroku skazujące-
go za przestępstwo umyślne. Są jednak 
też sytuacje, w których wygaśnięcie man-
datu radnego następuje w innym terminie. 
Chodzi tu o sytuacje, w których wyga-
śnięcie mandatu stwierdza wojewoda. Na 
podstawie art. 98 ust. 5 u.s.g., rozstrzy-
gnięcie nadzorcze staje się prawomocne 
wraz z upływem terminu do jego zaskar-
żenia. Stąd dopiero po upływie tego termi-
nu mandat radnego wygasa. Identycznie 
będzie w przypadkach, w których uchwa-
ła rady bądź rozstrzygnięcie nadzorcze 
zostanie zaskarżone do sądu administra-
cyjnego. Wtedy mandat radnego wygasa 
wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia 
sądu oddalającego skargę.

Na podstawie art. 24a,b,d z radnym nie 
może zostać nawiązywany stosunek pracy 
w urzędzie gminy, w której radny uzyskał 
mandat, jak również obowiązuje zakaz 
wykonywania takiej pracy na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. Radny nie może 
pełnić także funkcji kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy oraz jego zastępcy. 
Dotyczy to również już wykonywanego 
przed zostaniem radnym stosunku pracy 
w urzędzie gminy.

Na podstawie ww. przepisów radny nie 
może prowadzić działalności gospodar-
czej na własny rachunek lub wspólnie 
z innymi osobami z wykorzystaniem mie-
nia komunalnego gminy, w której uzyskał 
mandat, a także zarządzać taką działalno-

ścią, być przedstawicielem bądź pełno-
mocnikiem w prowadzeniu takiej działal-
ności. Tę sytuację prawną normuje art. 24f 
u.s.g. Ma on zapobiegać unikaniu ewen-
tualnych konfliktów interesu, jakie mogą 
powstać w sytuacji wykonywania funkcji 
radnego gminy.

Przepis ten dotyczy jednak wyraźnie 
tylko prowadzenia działalności gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia komunalne-
go. 

Co to jest działalność gospodarcza
Zgodnie z definicją działalności go-

spodarczej(ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej), 
ww. pojęcie należy rozumieć jako zarob-
kową działalność wytwórczą, budowlaną, 
handlową, usługową oraz poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 
ze złóż, a także działalność zawodową, 
wykonywaną w sposób zorganizowany 
i ciągły.

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (NSA) z dnia 2 kwiet-
nia 2007 r., sygn. II OPS 1/07, również 
prowadzenie działalności rolniczej, o ile 
spełnia przesłanki określone w definicji 
działalności gospodarczej, jest także pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 

Czym jest mienie komunalne
Musimy zdefiniować także pojęcie mie-

nia komunalnego. Zgodnie z wyrokiem 
NSA z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. II 
OSK 1704/10, w  tym przypadku chodzi 
o takie mienie komunalne gminy, co do 
którego gmina może wykonywać prawa 
właścicielskie oraz wobec którego ciążą 
na gminie obowiązki przypisywane wła-
ścicielowi. Korzystanie z tego mienia musi 
pozostawać w ścisłym związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli radny przed rozpoczęciem wyko-
nywania mandatu prowadził taką działal-
ność gospodarczą, jest obowiązany do 
zaprzestania prowadzenia tej działalności 
gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia 
złożenia ślubowania. Niewypełnienie obo-
wiązku, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, stanowi podstawę do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu przez radę gminy.

Czy w naszej Radzie istnieje 
konflikt intertesu

Dotacje natomiast nie są mieniem ko-
munalnym jedynie tylko kosztem bieżą-
cym. 

Tak więc omawiane na listopadowej  
Sesji Rady Miasta Milanówka kwestie do-
tyczące konfliktu interesu przy sprawowa-
niu przeze mnie mandatu radnego i funk-

cji przewodniczącego spółki wodnej, nie 
wchodzą w zakres ww. regulacji. Spółka 
Wodna Milanówek ponadto nie prowadzi 
i nie może prowadzić działalności gospo-
darczej na podstawie przepisów prawa 
wodnego i statutu ww. spółki. 

Nieco inna sytuacja zachodzi w przy-
padku Związku Harcerstwa Polskiego 
(ZHP). ZHP może prowadzić działalność 
gospodarczą, ale radna Bożena Osiadacz 
nie prowadzi działalności gospodarczej 
tym bardziej z wykorzystaniem mienia 
komunalnego. Jest ona przedstawicielem 
organizacji pozarządowej posiadającej 
status organizacji pożytku publicznego 
i wszelkie środki pozyskane dotychczas 
z gminy przez hufiec w którym w/w działa, 
związane były z działalnością pożytku pu-
blicznego hufca.

Funkcję skarbnika hufca Bożena Osia-
dacz pełni od wielu lat całkowicie społecz-
nie nie pobierając za to wynagrodzenia. 

Nie występuje również konflikt interesu 
w przypadku mandatu radnego i prowa-
dzenia przez radną Małgorzatę Trębińską 
przedszkola niepublicznego. Działalność 
oświatowa nie jest bowiem działalnością 
gospodarczą. Działalność taka opiera się 
na wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonego przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego, a nie na 
ewidencji wpisu do działalności gospo-
darczej.

Przeprowadzona przeze mnie analiza 
ma charakter poglądowy i ma na celu 
przybliżenie problemu mieszkańcom.  Ma 
też pokazać, że nie było i nie ma niepra-
widłowości w pełnieniu funkcji radnego 
w naszej gminie. Oczywiście o każdym 
z wymienionych przypadków można by 
napisać odrębny artykuł. Pewien niepokój 
natomiast może budzić fakt, że niektóre 
osoby wybrane do rady miasta, nie potra-
fią zrozumieć elementarnych pojęć praw-
nych, jak np. prowadzenie działalności 
gospodarczej, czy mienie komunalne. Po-
mimo dużej przychylności i otwartości ze 
strony urzędu miasta w celu tłumaczenia 
niezrozumiałych dla części radnych regu-
lacji prawnych, atakują bądź przychylają 
się do ataków na osoby, które oprócz 
pracy zawodowej i samorządowej są 
najaktywniejsze w swoich pracach spo-
łecznych dla dobra gminy i jej miesz-
kańców.

Witold Rytwiński

Od redakcji: Całość problematyki oma-
wianej w powyższym artykule znajduje się 
na stronie stowarzyszenia Milanówek Dziś 
i Jutro (www.mdij.pl) w zakładce Artykuły.

Kto może być radnym?
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Na październikowej Sesji Rada Miasta 
podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP) terenu „Ptasia”. 

Kilka dni wcześniej, na posiedzeniu 
Komisji Praworządności, Bezpieczeń-
stwa Publicznego, Ładu Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska p.o. kierownika re-
feratu geodezji Urzędu Miasta pani Teresa 
Matuszewska-Gajewska poinformowała 
radnych o konieczności dokonania zmian 
w MPZP w południowej części miasta.

Podyktowane są one potrzebą dostoso-
wania aktów prawa miejscowego do obo-
wiązującej ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, a jednocześnie dają szan-
sę na rozwiązanie kluczowych problemów 
mieszkańców naszego miasta.

Pamiętamy liczne protesty i petycje do-
tyczące uciążliwości betoniarni przy ul. 
Ptasiej. Okoliczni mieszkańcy są udręcze-
ni hałasem, wszędobylskim pyłem i wyzie-

wami obsługujących betoniarnię ciężaro-
wych samochodów i maszyn. Sielankowy 
pejzaż ekologicznego południa, obecnie 
oszpecony, ma szansę na rewitalizację, 
gdyż zmiana planu zagospodarowania 
spowoduje likwidację zakładu. W jego 
miejscu mają powstać tereny pod zabudo-
wę jednorodzinną w otoczeniu ogrodów. 
Zmianie i ujednoliceniu ma również ulec 
kategoria ul. Ptasiej, która na znacznym 
odcinku miała status drogi osiedlowej, 
a w nowym planie będzie drogą gminną. 
Ułatwi to w przyszłości inwestycje miejskie 
służące mieszkańcom.

Kolejnym problemem tego regionu 
jest zagrożenie przeprowadzeniem przez 
Urząd Marszałkowski tzw. obwodnicy po-
łudniowej drogi 719 przez tereny Milanów-
ka. Miała to być droga wojewódzka o sze-
rokości 35 metrów, z wysokimi ekranami 
dźwiękochłonnymi, szpecąca i dzieląca 
miasto na kolejne części. Protesty prze-
ciwko budowie tej obwodnicy wysyłały za-
równo władze miasta jak i organizacje po-

zarządowe i mieszkańcy. W 2008 r Rada 
Miasta V kadencji wraz z Burmistrzem 
podjęła jednogłośnie stanowisko sprzeci-
wiające się budowie południowej obwod-
nicy Milanówka.

Ponieważ w projekcie Aktualizacji Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego nie została 
ona uwzględniona, pojawia się szansa na 
wykreślenie jej przebiegu z terenu nasze-
go miasta co uniemożliwi w przyszłości 
ewentualne zakusy. Głosowanie na Sesji 
RM przeciwko zmianom w MPZP „Ptasia”, 
przy tak fundamentalnych i ważnych dla 
mieszkańców tematach budzi zdziwienie 
i niepokój zwłaszcza gdy radnymi głosują-
cymi przeciwko są panie wybrane w okrę-
gu wyborczym, którego te problemy naj-
bardziej dotyczą. Przeciwko przystąpieniu 
do zmiany MPZP „Ptasia” głosowały: Ewa 
Galińska, Aleksandra Krystek, Katarzyna 
Słowik i Maria Swolkień-Osiecka. 

Bożena Utrata

Ostatnie lata były bardzo uciążliwe dla 
wielu mieszkańców. Liczne i częste opady 
spowodowały wiele podtopień i pokazały 
ogromną potrzebę udrożnienie urządzeń 
wodno-melioracyjnych oraz wykonania no-
wych inwestycji na terenach nie objętych 
melioracją. Problem wód deszczowych 
odbija się również niekorzystnie na sytuacji 
Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji (a przez to i na budżecie 
miasta), gdyż część z tych wód trafia do 
kanalizacji sanitarnej. Niestety odbija się to 
też na nas mieszkańcach poprzez wyższe 
opłaty za odprowadzane ścieki. Średnia 
ilość wód opadowych odprowadzanych 
w ciągu roku do ZWiK (pomiar wykonany 
przez ZWiK) to 705 600 m3

Obecna płatność  roczna do ZWiK to aż 
2 723 616,00 zł. 

Urząd miasta na czele z Burmistrzem 
Jerzym Wysockim widząc ten niezwykle 
istotny problem podjął szereg działań. 
Dwa lata temu ze wspólnej inicjatywy 
mieszkańców i władz miasta powstała 
Spółka Wodna Milanówek, mająca na celu 
odtworzenie i utrzymywanie w należytym 
stanie istniejących urządzeń melioracyj-
nych na terenie naszego miasta. Widząc 
zakres wykonanych prac w tym stosunko-
wo krótkim okresie, można powiedzieć, że 
była to bardzo dobra inicjatywa dla nasze-
go wspólnego miasta.

Kolejny problem stanowi jednak od-
wodnienie ulic i terenów, na których nie 
ma urządzeń wodnych. Przy tych inwe-
stycjach należy pamiętać o charakterze 
miasta ogrodu i starać się częściowo 
wodę magazynować, a nie tylko ją odpro-
wadzać. Ma temu służyć m.in. program 
małej retencji. Uwzględniając te wszyst-
kie potrzeby Urząd miasta przygotował 
koncepcje uregulowania stosunków wod-
nych w południowej i północnej części 
Milanówka. Posiadając taki kompleksowy 
dokument, a także analizując wspólnie 
z MPWiK miejsca w których najwięcej 
wód deszczowych wpływa do kanaliza-
cji, przystąpiono do sporządzenia planu 
inwestycji w tej materii na najbliższe lata 
dostosowując je do ograniczonych moż-
liwości budżetowych naszego miasta. Na 
tej podstawie powstał „Plan odwodnienia 
Miasta Milanówka na lata 2013 – 2018 
(PROJEKT)”, w którym ujęto propozycje 
prac na 6 lat: 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018.

Założeniami planu w oparciu o wyko-
nane koncepcje odwodnienia miasta Mi-
lanówka są:
1. Czyszczenie istniejących studni chłon-

nych.
2. Zwiększenie retencji w studniach chłon-

nych poprzez przebudowę, zwiększe-
nie ich infiltracji wody oraz budowę 
nowych studni.

3. Budowa kanalizacji deszczowej.
Po zrealizowaniu niniejszego planu ilość 

wód opadowych odprowadzanych w cią-
gu roku do ZWiK ma wynieść 126 000 m3  

(obecnie: 705 600 m3), a wartość rocznych 
zobowiązań do ZWiK po zrealizowaniu 
programu wyniesie 486 360,00 zł (aktual-
nie: 2 723 616,00 zł). Łączne wydatki na 
inwestycje mają wynieść 4 571 280,00 zł, 
w tym 2013 - 36 750,00 zł, 2014 - 
968 690,00 zł, 2015-1 016 750,00 zł, 2016 
- 1 116 650,00 zł, 2017 - 1 106 750,00 zł 
i w 2018 - 325 690,00 zł.

W trakcie całego okresu realizacji od-
wodnienia przewiduje się ciągłą aktu-
alizację planu w zależności od potrzeb. 
Wszystkie wartości są szacunkowe i osta-
teczne kwoty będą ustalane po rozstrzy-
gnięciu przetargów.

Jak widzimy plan jest bardzo ambitny 
w stosunku do budżetu naszego miasta 
ale z drugiej strony pokazuje dużą odpo-
wiedzialność władz miasta i optymalne 
dopasowanie go do możliwości finanso-
wych gminy. Należy też pamiętać, że te 
inwestycje szybko się zwrócą, przynosząc 
wymierne oszczędności naszej gminie.

Witold Rytwiński

Szansa na likwidację betoniarni – NIE dla BETONU!!!

Plan odwodnienia Miasta Milanówka 
na lata 2013 – 2018
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Stawiamy na rodzinę

Dopłaty do rachunków  za prąd dla mieszkańców naszego miasta

Rok 2013 jest w Polsce Rokiem Rodzi-
ny.

W maju został opublikowany Program 
Polityki Rodzinnej Prezydenta RP pod na-
zwą „Dobry Klimat dla Rodziny”. Na temat 
programu odbyła się szeroka debata pu-
bliczna i nie bez znaczenia jest wprowa-
dzanie samorządowej polityki rodzinnej, 
co właśnie ma miejsce w naszej Gminie.

3 września 2013 r. Rada Miasta Milanów-
ka przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia 
programu działań związanych z promo-
waniem rodzin wielodzietnych na terenie 
Gminy Milanówek. Nasze miasto jako 
jedna z około stu Gmin w Polsce, wpisała 
się w mapę miast przyjaznych dużym ro-
dzinom.

Inną formą polityki prorodzinnej podjętej 
przez nasz Samorząd jest ustanowienie 
dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych. 

Karta Dużej Rodziny 3+
Jednomyślne stanowisko Radnych Mia-

sta Milanówka w sprawie przyjęcia uchwa-
ły związanej z programem zakładającym 

promocję modelu rodziny wielodzietnej 
i docenienie wkładu pracy opiekuńczo-
wychowawczej, to dobra wiadomość dla 
rodzin tu z trójką i większą ilością dzieci. 

Takie rodziny będą miały możliwość 
skorzystania z określonych ulg na pod-
stawie Milanowskiej Karty Rodziny 3+. 
Ulgi dotyczą różnorodnych sfer życia pu-
blicznego, m.in.  bezpłatnego dostępu do 
zajęć i warsztatów organizowanych przez 
Milanowskie Centrum Kultury, bezpłatnej  
komunikacji  miejskiej w Milanówku oraz 
50-procentowej zniżki  od opłat obowią-
zujących dzieci uczęszczające do Przed-
szkola nr 1 w Milanówku. Posiadacze 
karty skorzystają także z 50-procentowej 
zniżki na ceny biletów w kinie Centrum 
Kultury oraz  na pływalnię „Wodnik 2000” 
w Grodzisku Mazowieckim. Informacja 
o sposobie wydawania i korzystania z Kar-
ty Dużej Rodziny 3+ na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Dotacje na żłobki i Kluby Dziecięce 
Kolejną formą wspierania milanowskich 

rodzin jest uchwała przyjęta przez Rad-
nych podczas październikowej sesji Rady 
Miasta Milanówka. Dotyczy wysokości 
oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub Kluby Dziecięce na terenie Mi-
lanówka. Taki krok ma zachęcić do two-
rzenia rynku usług opiekuńczo-wycho-
wawczych dla dzieci do lat 3 na terenie 
Gminy Milanówek. Podmioty prowadzące  
żłobki w naszym mieście otrzymają 200 zł 
miesięcznie na każde dziecko objęte opie-
ką  z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztów pobytu dziecka, natomiast  pod-
mioty prowadzące Kluby Dziecięce dosta-
ną  po 100 zł miesięcznie. Wspomniana 
dotacja będzie udzielana od dnia 1 stycz-
nia. 

Mamy nadzieję, że podjęte działania 
utworzą dobry klimat dla rodzin w naszym 
mieście, ułatwią życie rodzinom wielo-
dzietnym i rozpoczną proces myślenia 
o rozwoju i stabilizacji podstawowej ko-
mórki w społeczeństwie jaką jest rodzina.

Darek Kopeć

Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w ży-
cie nowelizacja prawa energetycznego na 
mocy której najubożsi będą mogli ubiegać 
się o dodatek energetyczny.

O przyznanie dodatku wystąpić będą 
mogły do urzędu miasta osoby, któ-
rym przyznano dodatek mieszkaniowy 
i są stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z zakładem energetycznym. 
Dopłaty do prądu będą wypłacane do 

10 dnia każdego miesiąca z góry (za 
wyjątkiem stycznia, w którym dodatek 
energetyczny wypłaca się do 30 stycz-
nia danego roku). Dodatek będzie wy-
nosił miesięcznie 1/12 kwoty rocznej 
dodatku energetycznego, ogłaszanej 
przez ministra gospodarki. Jednak nie 
więcej niż 30 proc. rocznego iloczynu 
limitu zużycia energii elektrycznej oraz 
średniej ceny energii elektrycznej dla 
odbiorcy prądu w gospodarstwie do-
mowym, ogłaszanej do 31 marca każ-

dego roku przez prezesa URE (obecnie 
0,6208 zł z VAT).

Wysokość limitu wyniesie
- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla 

osoby samotnej,
- 1250 kWh w roku – dla 2 do 4 osób;
- 1500 kWh rocznie dla większych rodzin, 

co najmniej 5 osobowych.
Więcej informacji już wkrótce na naszej 

stronie internetowej www.mdij.pl

Witold Rytwiński

Razem czy osobno?
Milanowskie Centrum Kultury (MCK) to 

– jak możemy przeczytać na stronie inter-
netowej Miasta (http://www.milanowek.
pl/8,153,milanowskie_centrum_kultury) 
- instytucja samorządowa kreująca życie 
kulturalne i krzewiąca ruch artystyczny. 
Warto dodać, że zajmuje się również or-
ganizacją imprez sportowych dla miesz-
kańców.

Od początku 2013 roku w MCK  nastą-
pił wewnętrzny podział na kulturę i sport. 
Dotychczas sekcja sportu zajmowała się 
również organizacją zaplecza technicz-
nego dla działań kulturalnych ośrodka 
kultury. Dzięki podziałowi kompetencji i 
zadań, w kalendarzu imprez sportowych 
pojawiło się sporo nowych i ciekawych 
propozycji skierowanych do różnych grup 

wiekowych mieszkańców np. Olimpiada 
Przedszkolaka, wyjazd młodzieży szkol-
nej do Muzeum Olimpizmu w Warszawie, 
zorganizowany wspólnie z STO I Bieg 
STO-nogi, wakacyjny program pilotażowy 
sekcji łuczniczej, zawody brydżowe, czy 
rozgrywki w tenisie stołowym dla senio-
rów.

Można zaobserwować wzrastające za-
interesowanie imprezami organizowany-
mi przez sekcję sportu w naszym mieście. 
Przyczyniła się do tego nie tylko coraz 
pełniejsza promocja ale i coraz większa 
różnorodność dziedzin, które pojawiają 
się w ofercie sekcji sportowej.

Należy zauważyć, że coraz większe zainte-
resowanie i sympatię pozyskuje cały zespół 
Milanowskiego Centrum Kultury. Różnorod-
ne działania, coraz bogatsza oferta kulturalna 

i współpraca ze szkołami oraz organizacjami 
pozarządowymi, mimo trudnych warunków w 
naszym ośrodku kultury, przysparza mu co-
raz większą rzeszę sympatyków. Dużym po-
wodzeniem cieszą się też warsztaty dla dzieci 
i młodzieży. Począwszy od zajęć plastycz-
nych dla najmłodszych, poprzez pasjonatów 
lego oraz amatorskie spektakle teatralne, aż 
po ambitne koncerty utalentowanej młodzie-
ży Akademii Muzycznej przyciągane są nowe 
grupy animatorów kultury.

Uważam, że ten wewnętrzny podział 
w działalności MCK wpływający pozytyw-
nie zarówno na sport i kulturę, to ważny 
krok w kierunku utworzenia w Milanówku, 
być może, w niedalekiej przyszłości Miej-
skiego Ośrodka Rekreacji i Sportu.

Włodziemierz Starościak
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Przekraczanie granic do świata Bogów
Są na świecie artyści, dla których gra-

nice nie istnieją. Przekroczenie każdej 
z nich jest zwykłą formalnością, choć wy-
dawałoby się, że jest to niemożliwe. Mowa 
tutaj nie tylko o zwykłych granicach mię-
dzypaństwowych, szczególnie w czasach 
PRL-u, ale również o granicach wytrzyma-
łości fizycznej, siły woli, alpinizmu, sztuk 
pięknych, wiedzy naukowej, szlachetno-
ści i innych. Do takich artystów należał 
właśnie fotograf i filmowiec-dokumentali-
sta – Szymon Wdowiak. 

Choć urodził się w Warszawie, w 1934 r., 
to mieszkał i wychowywał w Milanówku. 
Był synem Wacława Wdowiaka – niezwy-
kle zasłużonego dla społeczności mila-
nowskiej nauczyciela oraz wychowawcy 
dzieci i młodzieży, w trudnych dla Ojczy-
zny czasach. 

Aby poznać lepiej istotę Ziemi, rozpo-
czął studia na Wydziale Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Tam zdobywał 
kolejne stopnie wtajemniczenia i sposoby 
przekraczania granic ludzkich możliwości. 
W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtują-
ce pytania, podejmował niejednokrotnie 
działania nietuzinkowe, jak np. z wielkim 
poświęceniem analizował i opisywał z na-
ukowego punktu widzenia wieczną zmar-
zlinę w Kotle Mięguszowieckim w Tatrach, 
w ramach pracy magisterskiej.

Filmy jego autorstwa charakteryzują 
się doskonałym kadrem, zróżnicowaniem 
i nietypowością ujęć, doskonałością cię-
cia ujęć oraz narracją zarówno w warstwie 
treści, jak i obrazu. Sam tworzył scenariu-
sze filmów, zdjęcia, komentarze i reżyse-
rię. Potrafił w nich skupiać uwagę widza 
na drobnych elementach, ukazując sens 
i istotę trwania olbrzymich mas czy prze-
strzeni. Miał niezwykły talent. Pracując 
z pasją, ukazywał, co w sztuce filmowej 
i fotograficznej jest najistotniejsze. Pozio-
mem artystycznym dorównywał czołówce 
twórców światowego kina i fotografii. O ty-
tanicznej pracy świadczy ilość stworzo-
nych filmów, a było ich ponad 70. Każdy 
z nich wymagał odrębnego wyjazdu w 
inny kraniec świata i odmienności podej-
ścia naukowego. Zaliczał kolejno m.in.: 
Kanngbaczen (1974), Kanchendzanga 
(1978), Annapurna (1982), K-2 (1983). Był 
operatorem kamery w Polskiej Wyprawie 
Polskiej Akademii Nauk na Antarktykę 
(1975/76). Filmował na Kaukazie i w Pa-
mirze, w górach Alaski i Kanady, Patago-
nii, Karakorum, Mongolii, Indiach, w Ne-
palu i Himalajach. Powszechnie zaistniał 
dzięki cyklom filmowym realizowanym 
we współpracy z Telewizją Polską, m.in.: 
Tryptyk Himalajski (1978/79), Niedotykalni 
(1985), Z Łona Gór (1985), Patagońskie 
Żywioły (1987), Wisła Płynie (1992), Tao 
i Kormorany (1997). Jego praca twórcza 

została doceniona nagrodami na licznych 
prestiżowych festiwalach filmów podróżni-
czych i górskich, m.in. Grand Prix Tbilisi 
(1975), Grand Prix Warszawa (1995), Na-
groda Specjalna Trento (1996).

Filmy Pokochać drzewa i Wisła pły-
nie przyniosły mu Nagrodę Narodowej 
Fundacji Ochrony Środowiska podczas 
II Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Eko-
logicznych EKOFILM’92. W 2004 r. był 
jurorem III Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów przyrodniczych im. Braci Wagów. 
Dla Milanowian niezwykle cenny był film 
pt. O czym szumią drzewa, ponieważ doty-
kał bezpośrednio problematyki ekologicz-
nej w naszym mieście. 

Szymon Wdowiak został uhonorowa-
ny wieloma odznakami i medalami, m.in. 
Polskiego Klubu Górskiego, medalem Za 
Wybitne Osiągnięcia Sportowe, medalem 
Zasłużony dla Kultury Fizycznej i Turystyki, 
medalem 100 Lat Organizacji Taternickich 
w Polsce 1903-2003. W 2010 r. wyróżnio-
ny Milanowskim Liściem Dębu. 

Miałem przyjemność wielokrotnie roz-
mawiać z Szymonem o warsztacie arty-
stycznym – posiadał naprawdę wiedzę 
nieprzeciętną i wiele cennych uwag zapa-
dło mi w pamięci.

Szymon Wdowiak był również wspania-
łym mężem i ojcem, o czym mogliśmy się 
przekonać podczas wieczoru wspomnień 
w 50. rocznicę pracy twórczej, którą ob-
chodziliśmy w Teatrze Letnim w 2010 r. 
Wówczas artysta przekazał do archiwum 
Miejskiej Biblioteki Publicznej szereg fil-
mów swojego autorstwa, a obecnie trwają 
prace nad zdigitalizowniem i udostępnie-
niem jego zdjęć w lokalnym archiwum cy-
frowym przy miejskiej bibliotece.

28 listopada 2013 r. Szymon Wdowiak 
przekroczył kolejną granicę, która pozo-
stanie dla nas tajemną do czasu, kiedy 
sami ją przekroczymy, i mam nadzieję, po-
nownie spotkamy się z Nim, podziwiając 
Jego dokonania już w innej przestrzeni.

Mariusz Koszuta

Szymon Wdowiak podczas wieczoru wspomnień w 50. rocznicę pracy twórczej
Fot. Mariusz Koszuta



Moje Miasto Milanówek         6

Waleria była córką Róży i  Ksawerego 
Kotowiczów, zesłańców na sybir po Po-
wstaniu Styczniowym 1863 r. Jak wspo-
minała Hanna Szczepkowska-Mickiewicz, 
wnuczka Walerii i Rufina Morozowiczów, 
Waleria była kobietą przedsiębiorczą i 
energiczną. Kupiła od hrabiego Michała 
Lasockiego kilka działek budowlanych 
i na jednej z nich wybudowała wspólnie 
z mężem Rufinem 
dom, który powstał 
w 1912 roku. Może-
my  snuć domysły, 
że Leon Lasocki 
i Ksawery Kotowicz, 
który był również 
zesłany na Syberię, 
wspólnie walczyli 
o Polskę w Powsta-
niu Styczniowym. 
Ich losy mogły się 
wówczas spleść 
tak w walce jak i na 
wygnaniu, co mo-
gło w późniejszym 
czasie wpłynąć na 
powiązanie córki 
Kotowiczów z Mila-
nówkiem. 

W y b u d o w a n y 
dom był projektu 
Rufina Morozowicza 
(nie święci garnki le-
pią) z wykształcenia 
chemika, znanego aktora i reżysera te-
atralnego, niestety dom podczas działań 
wojennych  w 1915 roku został częściowo 
zniszczony i odbudowany  w obecnym 
kształcie po upływie 5 lat tj. w 1920 roku.

Waleria jako przedsiębiorcza i pełna 
energii kobieta założyła laboratorium 
chemiczno-kosmetyczne „Perfektion”, 
co z czasem przyniosło spore dochody 
materialne i niezależność finansową . 
Córka Walerii i Rufina Morozowiczów Ma-
ria, po śmierci rodziców zamieszkała na 
stałe z mężem Janem Szczepkowskim i 
córeczką Hanną w „WALERII”. Willa zlo-
kalizowana jest przy ulicy Spacerowej 
róg ulicy Krasińskiego. Willa jest zbudo-
wana w stylu neoklasycznym, murowana, 
otynkowana, piętrowa z mansardowym 
poddaszem i podpiwniczeniem na cało-
ści zabudowy. Wszystkie kondygnacje 
łączy klatka schodowa, drewniana. Nad 
wejściem od strony ulicy Spacerowej 
znajduje się ryzalit z balkonem wspar-
tym na czterech kolumnach. Do ogrodu 
prowadzą okazałe schody, przed którymi 
umieszczono oczko wodne w kształcie 
koła z fontanną. Dach wielospadowy, 
mansardowy, obecnie kryty jest blacho-
dachówką. W roku 1920 dobudowano 
od strony południowej i północnej dwie 
przybudówki. Od strony północnej mie-

ściła się tam pracownia rzeźbiarska Jana 
Szczepkowskiego, męża Marii Moro-
zowicz-Szczepkowskiej. Stropy willi są 
drewniane , jedynie nad piwnicami strop 
jest z belek stalowych typu Kleina. Willa 
została wpisana do rejestru zabytków 
w  1982 roku.

Architektura willi „WALERIA” doskona-
le wpisuje się w otoczenie środowiska 

naturalnego i jest typowa dla charakteru 
budownictwa Milanówka. Stanowi niewąt-
pliwie jeden z najcenniejszych obiektów 
w naszym mieście- ogrodzie, godnym 
zachowania w Milanówku, zarówno ze 
względów architektonicznych jak i ze 
względu na pamięć znamienitych jego 
mieszkańców. Nawiązuje do tradycji na-
rodowych, do budownictwa, głównie 
w stylu historyzmu i neoklasycyzmu, de-
cyduje o charakterze miasta, o jego prze-
strzennej i architektonicznej wartości czyli 
o tożsamości miasta.

W willi „WALERIA” bywali znakomici 
goście, głównie ze świata sztuki m. in. 
Józef Czajkowski, Wojciech Jastrzębow-
ski, Zofia i Karol Stryjeńscy, Pola Gojawi-
czyńska, Stefan Jaracz, Juliusz Osterwa 
i wielu innych. Właściciele willi zapisali 
się w historii miasta i Polski  niezwykle 
pięknym i wartościowym dorobkiem. 
Rufin Morozowicz, znany aktor i reżyser 
operetki i komedii. Waleria Morozowicz 
występowała w chórze operetki warszaw-
skiej, miała piękny sopran koloraturowy. 
Później założyła firmę „Perfektion” . Ma-
ria Morozowicz-Szczepkowska – aktorka, 
autorka sztuk teatralnych, jedna z najwy-
bitniejszych pisarek feministek polskich, 
stawiana na równi z G. Zapolską, P. Go-
jawiczyńską, Z. Nałkowską i M. Rodzie-

wiczówną. Była twórcą i organizatorem 
Warszawskiego Teatru Objazdowego. 

Jan Szczepkowski to jeden z najwięk-
szych polskich artystów, rzeźbiarz, uczeń 
Dauna, Laszczki i Rodina. Laureat Grand 
Prix za „Kapliczkę Bożego Narodzenia” 
na paryskiej wystawie w 1925 roku i Ka-
waler Legii Honorowej. W swojej twór-
czości wypracował własny styl; łącząc 

geometryczne formy 
kubizmu z wzorami za-
czerpniętymi ze sztuki 
ludowej, dzięki  czemu 
osiągnął niepowtarzal-
ny  styl o charakterze 
narodowym polskim. 
Nawiązuje do secesji 
i uproszczeń stylu Art 
Deco. Twórczość Jana 
Szczepkowskiego jest 
głęboko polska, pa-
triotyczna. Jego prace 
zdobią Sejm RP, gmach 
Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Spod jego 
dłuta wyszły pomniki 
Bogusławskiego i Mo-
niuszki przed Teatrem 
Wielkim w Warszawie. 
Liczne prace artysty 
przedstawiają wybit-
nych Polaków, w tym 
na szczególną uwagę 
zasługują popiersia 

i postacie marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Hanna Szczepkowska-Mickiewicz rów-

nież zajmowała się działalnością artystycz-
ną w zakresie ceramiki (modelowanie 
i szkliwienie). W okresie okupacji niemiec-
kiej  podczas II wojny światowej,  wraz 
z mężem, Adamem Mickiewiczem (ofice-
rem Wojska Polskiego) pomagała wszyst-
kim potrzebującym pomocy, niejednokrot-
nie małżonkowie ukrywali ważne osoby 
podziemia, a kiedy wybiła godzina „W”, 
czyli wybuch Powstania Warszawskiego 
włączyli się bez wahania do walki z nie-
mieckim agresorem, nieustającym w pla-
nowym, całkowitym zniszczeniu naszego 
narodu. Za swoją działalność dla Polski 
i rodzinnego miasta została wyróżniona ty-
tułem „Honorowy Obywatel Milanówka”.

Dziś będąc dumni z rodziny Kotowi-
czów, Morozowiczów, Szczepkowskich 
i Mickiewiczów jako naszych krajanów  
z  szacunkiem wspominamy ich losy, 
zwłaszcza teraz kiedy tli się iskierka na-
dziei na zachowanie willi „WALERIA” i jej 
rewitalizację, a tym samym stworzenie ko-
lejnej placówki dla potrzeb kultury w mie-
ście, zachowując wartości bezcenne dla 
dziedzictwa kulturowego Polski  z myślą 
o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Włodzimierz J. Starościak

Willa „WALERIA”

w Milanówku
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Zakończyła się  XIV edycja Międzyszkol-
nego Konkursu Ekologicznego dla dzie-
ci  szkół podstawowych i gimnazjalnych 
pod hasłem „Chroniąc przyrodę dbasz 
o jej urodę”. Konkurs odbył się pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta Milanówka, 
który wraz z dyrektorami szkół był or-
ganizatorem tego wydarzenia. W kon-
kursie wzięło udział 156 uczniów, w tym 
96 z klas I-III  i 51 z klas IV-VI ze Szkół 
Podstawowych oraz 9 uczniów z klas 
I-III Gimnazjum. 

W konkursie podzielonym na dwa etapy 
mogli brać udział uczniowie w poszcze-
gólnych grupach: klasy I-III i IV-VI ze Szkół 
Podstawowych oraz klasy I-III Gimnzajum. 
W pierwszym etapie nauczyciele uczący 
biologii, ekologii lub przyrody mieli za za-
danie przygotować  klasy do zadań okre-
ślonych w regulaminie, natomiast etap 
drugi polegał na oddaniu  prac do Refe-
ratu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Zielenią  do końca  października br.  

Świadomość dbania o przyrodę
Celem konkursu jest chęć uświadomie-

nia uczniom milanowskich szkół,  jak za-
nieczyszczenia środowiska i klimatu wpły-
wają na naszą planetę. To także sposób 
na rozwijanie wrażliwości i chęci do dzia-
łania w procesie kształtowania i ochrony 
środowiska oraz zrozumienie że klimat 
jako  komponent środowiska ma decydu-
jący wpływ na życie  ludzi i zasoby przy-
rody. To przede wszystkim uświadomienie 
młodym ludziom o konieczności dbania 
o środowisko, w którym żyjemy.

Tematami  prac konkursowych dla klas  
I-III SP były: „Plakat - jak widzę Ekoludka 
” forma graficzna dowolna, przedstawie-
nie postaci Ekoludka w dowolny sposób, 

jako postać chroniącą przyrodę. Dla klas  
IV-VI SP „Plakat Eko-Człowiek - Segregu-
jesz świat ratujesz” energia, środowisko, 
segregacja, przedstawienie  postaci za 
pomocą rysunku. Natomiast dla uczniów 
gimnazjum „Jak żyć ekologicznie? Spo-
soby, metody” poradnik lub książeczka 
na 10-15 stron z  rysunkami.

Prace zostały ocenione w dwóch eta-
pach. W pierwszym, nauczyciele wybrali 
10 najlepszych prac spośród wszystkich 
prac konkursowych, a te automatycznie 
zakwalifikowały się do drugiego etapu. 
Następnie powołana Komisja Konkur-
sowa oceniła je i wyłoniła laureatów. 
W składzie jury zasiedli: Przewodniczący 
Komisji Konkursowej  Karol Wójcik oraz 
członkowie komisji- Włodzimierz Staro-
ściak i Hanna Młynarska. Podstawą oceny 
była estetyka wykonanej pracy, zgodność 
z tematem oraz  inwencja i pomysłowość 
ucznia. Rozstrzygnięcie  konkursu nastą-
piło 18 listopada w sali konferencyjnej 
budynku C Urzędu Miasta Milanówka przy 
ul. Spacerowej 4.

„Zadziwiające, że w tak małych głów-
kach powstają niekiedy tak wspaniałe pro-
jekty. Ocena prac była niezwykle trudna. 
Różnorodność i wysoki poziom utrudniał 
wybór laureatów. Wszystkie prace zasłu-
gują na wyróżnienie. Cieszę się, że dzięki 
tradycji tego konkursu mogliśmy wszyst-
kim dzieciom wręczyć pamiątkowe dy-
plomy i drobne upominki.” - Powiedziała 
Hanna Młynarska - członek jury.

Nagrody i wyróżnienia
Nagrody zostały przyznane  za 4 pierw-

sze miejsca, natomiast wszystkim uczest-
nikom drugiego etapu przyznano pamiąt-
kowy dyplom.

Zwycięzcami ze Szkół Podstawowych 
zostali: (kasy I-III) - I miejsce Angelika Trę-
bińska kl. II B SP nr 2, II miejsce Milena 
Piotrowska kl. III C SP nr 2,  III miejsce 
Wojciech Kowalski kl. I A oraz Maciej Ko-
peć kl. II B SP nr 2; (klasyIV-VI) - I miej-
sce Emilia Citków kl. IV A Nowa Prywatna 
Szkoła Podstawowa, II miejsce Dionizy 
Dębski kl. V B Zespół Szkół Gminnych nr 
3, III miejsce Antonina Noińska klasa V A 
SP nr 2

Spośród klas I-III Gimnazjum I miejsce 
zajęła Natalia Leonowicz kl. III A ZSG nr 3, 
II miejsce  Weronika Bykowska kl. III C oraz 
Wiktoria Ertner kl. III C ZSG nr 3, III miej-
sce Gabriela Oryl kl. III A, Jan Szumlicki kl. 
III B oraz Klaudia Makowska kl. III B ZSG 
nr 3.

Wyróżnienia zostały przyznane Antonie-
mu  Krasnopolskiemu - Narbutt z kl. VI A 
SP nr 2, Jakubowi  Głowackiemu z IV In-
tegracyjnej Społecznej SP, Karolinie Or-
dyniec z kl. III A ZSG nr 1, Gabrieli Bayer 
z kl. IV A Nowej Prywatnej SP,  a także Mai 
Czerwińskiej i Alicji Faderewskiej z  kl. V A 
ZSG nr 3 za pracę wykonaną razem. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratulu-
jemy.

Red.

W konkursie ekologicznym wystartowało 156 uczniów

Wręczenie nagrody za zajęcie I miejsca
dla Angeliki Trębińskiej 

w kategorii klas I-III

Laureaci konkursu; Jury: Karol Wójcik - przewodniczący; członkowie: Hanna Mły-
narska, Włodzimierz Starościak; Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki

Nagrodzone prace w kat. Klas I-III 
szkoły podstawowe
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Wywóz odpadów to kosztowna sprawa
Pod koniec listopada Milanowski Samo-

rząd został zmuszony do podjęcia trudnej 
decyzji, sprowadzającej się do podniesie-
nia od nowego roku stawek opłaty za od-
biór odpadów komunalnych.  Proponowa-
ne stawki ustalono na takim poziomie, aby 
pokryły koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami, gdyż zgodnie 
z przepisami ustawy, gmina nie powinna 
dofinansowywać systemu z innych źródeł. 

Należy przypomnieć, że 29 listopada 2012 
Rada Miasta podjęła pakiet uchwał „śmie-
ciowych”, a w nim uchwałę nr 228 określa-
jącą stawki za wywóz odpadów oparty na 
wyliczeniach ekspertów w tej dziedzinie. 
Ustaliliśmy stawki w wysokości 25 zł na oso-
bę na miesiąc za odpady nie segregowane 
i 12,50 na osobę na miesiąc w przypadku 
segregacji. W czerwcu 2013 roku na kanwie 
przetargu, który nie został rozstrzygnięty ale 
był dla nas bardzo korzystny, jeszcze przed 
upływem terminu na wnoszenie odwołań, 
Burmistrz, biorąc pod uwagę realizację po-
lityki prorodzinnej, zaproponował obniżenie 
tych stawek i ich zróżnicowanie. W budow-
nictwie jednorodzinnym opłaty za śmieci nie 
segregowane do 4 mieszkańców wyniosły 
20 zł od osoby na miesiąc, a po segregacji 
10 zł. Od piątej (i powyżej) osoby zapropo-
nował połowę tych stawek. Natomiast w bu-
downictwie wielorodzinnym 9 zł od osoby 
na miesiąc za śmieci segregowane i 18 zł 
bez segregacji.   

Niestety Milanówek znalazł się w gru-
pie tych gmin, w których nie rozstrzygnię-
to przetargu na wybór firmy odbierającej 
odpady komunalne w obowiązującym od 
1 lipca systemie. Wszystko przez to, że 
pierwszy przetarg nie przyniósł rezultatu, 
bo jeden z czterech oferentów odwołał się 

od wyniku wyboru najkorzystniejszej ceno-
wo oferty, zarzucając firmie SIR-COM rażą-
co niską cenę. 

Nakaz unieważnienia przetargu
Niestety, Krajowa Izba Odwoławcza 

nakazała odrzucić ofertę SIR-COM-u 
(117 324,29 zł brutto miesięcznie) i ponow-
nie rozpatrzeć pozostałe propozycje.

Po ponownym rozpatrzeniu przetarg zo-
stał unieważniony z powodów braków for-
malnych i zbyt wysokich cen.

Ogłoszono drugi przetarg, który w listo-
padzie b.r. przyniósł niestety zdecydowanie 
wyższe oferty. Najniższą stawkę zapropono-
wała firma EKO- HETMAN -  218 880,89 zł 
brutto miesięcznie, co w przeliczeniu na 
Mieszkańca wynosi - 16,65 złotych. 

Gminy nie stać na olbrzymią lukę finan-
sową.

Okazuje się, że po pięciu miesiącach 
funkcjonowania nowego systemu, firmy 
wywozowe wiedzą, jakie faktycznie pono-
szą wydatki i w związku z tym ceny, które 
oferują, nie odbiegają od rzeczywistych 
cen rynkowych. W ten sposób pomiędzy 
kosztami wywozu odpadów i dochodami 
z tytułu opłaty śmieciowej wnoszonej przez 
Mieszkańców wg obecnie obowiązujących 
stawek,  powstałaby w 2014 r.  gigantyczna 
luka w kwocie 1,5 miliona złotych.  

Gmina Milanówek zapewnia Mieszkańcom 
bardzo rozbudowany system usług związa-
nych z zagospodarowaniem odpadów ko-
munalnych i w zasadzie wywozi wszystko 
spod furtki.  Nie jest jednak w stanie udźwi-
gnąć dokładania dodatkowych  pieniędzy 
z innych źródeł, ponieważ musi zapewnić 

równowagę w gospodarowaniu i dyspono-
wać pieniędzmi choćby na dokończenie 
budowy kanalizacji, odwodnienie miasta 
i wiele pilnych potrzeb. System śmieciowy 
powinien być finansowany z opłaty uiszcza-
nej przez Mieszkańców, dlatego Rada Mia-
sta Milanówka świadoma że nie ma innego 
rozwiązania, podjęła tę decyzję.

Stawki pokryją funkcjonowanie systemu
Powodem zmiany ustalonych stawek 

opłat jest analiza ofert złożonych w drugim 
postępowaniu przetargowym na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych, 
analiza danych ze złożonych przez właści-
cieli nieruchomości deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jak również uwzględnienie 
kosztów wynagrodzenia wykonawcy, kosz-
tów utrzymania punktu selektywnej zbiórki 
odpadów (PSZOK) oraz obsługi admini-
stracyjnej systemu. Proponowane stawki 
mają pokryć wydatki na funkcjonowanie 
tego systemu, gdyż zgodnie z przepisami 
gmina nie powinna dofinansowywać go 
z innych źródeł. W zabudowie wielorodzin-
nej miesięczna stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi będzie 
wynosić: 26,00 zł od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość za odpady zbierane 
w sposób zmieszany; 13,00 zł od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość  jeśli 
odpady zbierane są w sposób selektywny. 

W zabudowie jednorodzinnej miesięczna 
stawka będzie wynosić za odpady zmiesza-
ne - 30,00 zł od osoby - jeśli nieruchomość 
zamieszkuje do 4 osób i 15,00 zł od każdej 
następnej osoby. Odpady selekcjonowa-
ne - 15,00 zł od osoby jeśli nieruchomość 
zamieszkuje do 4 osób i 8,00 zł od każdej 
kolejnej osoby. 

 Małgorzata Trębińska

Rewitalizacja willi Waleria - Przeszliśmy ocenę formalną
31 września b.r. złożyliśmy (Gmina Mi-

lanówek) do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wniosek aplikacyjny 
o dofinansowanie projektu w ramach Pro-
gramu „Konserwacja i rewitalizacja dzie-
dzictwa kulturowego” współfinansowane-
go ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014  pt. „Rewitaliza-
cja zabytkowej willi Waleria”. Na początku 
grudnia została ogłoszona lista wniosków, 
które przeszły ocenę formalną. Nasz wnio-
sek znalazł się na tej liście. Ocena formal-
na miała na celu sprawdzenie czy projekt 
kwalifikuje się do uzyskania wsparcia oraz 
czy wniosek i dokumentacja zostały po-
prawnie wypełniona oraz  zostały załączo-
ne wszystkie wymagane załączniki.  

Teraz czeka nas kolejny etap – ocena me-
rytoryczna. Dla przypomnienia nasz wnio-
sek opiewa na kwotę 19.491.209 zł. Przy 
wnioskowanym dofinansowaniu w wyso-
kości 16.567.528 zł. Nasza gmina zapewni 
wkład własny w kwocie 2.923.681 zł na lata 
2014-16 z czego: w 2014 roku - 401.464 zł  
w 2015 roku – 2.110.731 zł, a ostatnią 
część w 2016 roku  - 411.486 zł.

Rada Miasta Milanówka we wrześniu b.r. 
podjęła uchwałę intencyjną o zapewnieniu 
wkładu własnego. 

Miejmy nadzieję, że za parę miesięcy 
będziemy znać wynik oceny merytorycz-
nej i będzie ona dla nas pozytywna. Trzy-
majcie Państwo razem z nami kciuki.

Małgorzata Trębińska Dokumentacja projektowa wraz z wnio-
skiem na „Rewitalizację zabytkowej Willi 

Waleria” złożona do MKiDN


