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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń
oraz
radosnych chwil spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze
składają
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Maria Sobczak
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki
Radni Miasta Milanówka
Pracownicy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Gminy

W NUMERZE:
Z ŻYCIA MIASTA
Wywiad z Burmistrzem Jerzym Wysockim
Ruszyła XII Edycja Milanowskiego Liścia Dębu
KULTURA
Najsłynniejsze piosenki Anny German
Spektakl z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
IX Edycja Festiwalu Otwarte Ogrody
SPORT
II Bieg STO-nogi w Milanówku
Rowerem w 2014!
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Z ŻYCIA MIASTA

Informacje o bieżących sprawach
z życia
a Miasta - rozmowa z Jerzym
Wysoc
ckim, Burmistrzem Milanówka
Wysokość op
płaty śmieciowej budzi wiele zastrzeżeń
ń. Czy jest szansa, by wyjść
naprzeciw Mieszkańcom i obniżyć
stawki?
Zdaję sobiie sprawę, że opłata jest wysoka w stosunku
u do gmin ościennych. Przypominam, że jed
dyną przyczyną podwyższenia
stawek za od
dbiór odpadów komunalnych
był wynik, rozsstrzygniętego pod koniec 2013
r., drugiego prrzetargu na zagospodarowanie
odpadów kom
munalnych. W tej chwili mogę
powiedzieć, że szukamy rozwiązania korzystnego dla Mieszkańców.
Po podsum
mowaniu pierwszego kwartału,
firma EKO-H
HETMAN odnotowuje mniejszą, niż zakładana, ilość zbieranych odpadów, co zgo
odnie z zawartą umową, daje
podstawę do renegocjacji. Rozpocząłem
rozmowy z firm
mą i jeśli ich wynik będzie pozytywny, wystąąpię do Rady Miasta o obniżenie stawek opłłaty śmieciowej
Ostatnio głośśnym tematem w Mieście
stał się rejesttr umów i kierowane postulaty o jego up
publicznienie.
Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć,
że nie ma wym
mogu publikacji rejestru umów
w Internecie-p
prawo nie nakłada na gminy takiego obowiązzku. Niektórzy jednak uważają
upublicznieniee rejestru umów za przejaw
transparentno
ości i jawności. Do tej pory rejestr udostępn
niany był na wniosek, zgodnie
z ustawą o do
ostępie do informacji publicznej. Nie mogęę więc zgodzić się z zarzutem,
że moje dotycchczasowe działania nie były
jawne. Pragnę podkreślić, że Milanówek
jako pierwszy w okolicy będzie taki rejestr
posiadał. Nie mając nic do ukrycia i chcąc
ułatwić Mieszkkańcom Milanówka dostęp do
informacji, po
odjąłem decyzję o publikacji
w maju br. rejestru
t umów
ó ((umów
ó zawartych
t h
z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami
m.in. organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, stypendystami). Każdy Mieszkaniec będzie mógł
go obejrzeć w dowolnej chwili, na stronie
BIP Urzędu Miasta.
Pojawiły się również głosy, że Urząd
Miasta utrudnia Mieszkańcom dostęp
do informacji publicznej.
Z roku na rok lawinowo przybywa wniosków o uzyskanie informacji publicznej.
W 2011 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 19

wniosków, 77 w roku 2012, natomiast w roku
2013 już 360 wniosków. Dla porównania
przytoczę przykład Wrocławia, który liczy
600 tys. Mieszkańców i w 2011 roku otrzymał
364 wnioski, czyli tyle samo co Milanówek,
liczący 15 tys. Mieszkańców. Bardzo często
na jeden wniosek składa się kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt pytań - rekordowy wniosek liczył ich aż 148. Są to pytania
dotyczące różnych zagadnień, często z wielu
lat. Staramy się sprostać zadaniu i rozpatrujemy wszystkie wnioski. Nie chcąc doprowadzić do paraliżu Urzędu, zmuszeni jesteśmy
wydłużać terminy odpowiedzi, nawet do
ustawowych 2 miesięcy. Warto jeszcze dodać, że ponad 70% składanych wniosków
o informację publiczną jest generowanych
przez tych samych kilku nadawców.
Jak wygląda sytuacja Turczynka i Willi
Waleria? Kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu na zbycie Turczynka?
Posiadłość Turczynek została umieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami), udostępnionym publicznie na okres 6 tygodni tj. do
14 kwietnia br. Następnie ukaże się ogłoszenie o przetargu, którego rozstrzygnięcie
przewidziane jest na 25 czerwca br.
Jeśli chodzi o willę Waleria, nie zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania z programu unijnego (Europejski Obszar Gospodarczy, tzw. Mechanizm Norweski). W styczniu
otrzymaliśmy informację, że projekt nie
uzyskał odpowiedniej liczby punktów, która
umożliwiłaby zakwalifikowanie się do listy
rankingowej. Odwołaliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
co jednak nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
lt tó Następnie
N t i złożyliśmy
ł ż liś
odwołanie
d ł i
do Departamentu Programów Pomocowych
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
W przypadku nie uwzględnienia odwołania
samorząd milanowski będzie zmuszony do
odpowiedzi na pytanie: co dalej z Walerią?
Co słychać w sprawie modernizacji linii
kolejowej?
W dniu 2 kwietnia odbyła się odprawa
techniczna z przedstawicielami Polskich
Linii Kolejowych PKP S.A. w sprawie modernizacji dalekobieżnej linii kolejowej na
terenie Milanówka. Na spotkaniu zostały
www.milanowek.pl

omówienie kwesttie utrudnień związanych
z prowadzoną in
nwestycją. W najbliższych
miesiącach należży spodziewać się ruchu
samochodów ciężżarowych dostarczających
materiał na teren kolejowy. Będą to na
szczęście przejazd
dy sporadyczne przez wiadukt i w rejonie ulicy Krakowskiej. Ponadto
musimy być przyygotowani na uciążliwości
związane ze zwięększonym hałasem wzdłuż
linii kolejowej, prrzede wszystkim w porze
dziennej. W okrresie jesiennym zostanie
przeprowadzona n
niezbędna wycinka drzew
i krzewów. Do wyycinki przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i Urząd Miasta,
zostały zakwalifiikowane jedynie drzewa
i krzewy kolidującce z planowanymi ekranami akustycznymi. Instalacja ekranów planowana jest na rok 22015.
Przejdźmy do osstatniego tematu.
W kwietniu, w kiilku punktach Miasta,
mają się pojawićć nowe ławki i kosze.
Tak, nowe ław
wki i kosze zostały zainstalowane w uczęszczzanych ciągach, m.in. przy
ul. Królewskiej, Piłsudskiego, Kościuszki
i Wojska Polskieggo. W sumie w I etapie zostanie zamontowaanych 11 ławek i 8 koszy
na śmieci. Milano
owscy Seniorzy zwrócili się
do mnie z taką pr
prośbą, więc postanowiłem
spełnić ich postulat. Dodatkowo, aby zwiększyć estetykę miasta sukcesywnie będzie
wymieniana mała architektura na skwerach
miejskich. W kwietniu wymieniliśmy ławki
i kosze przy Centrum Kultury i skwerze AK.
Dużymi krokami nadchodzi wiosna, czas
spacerów. Mam nadzieję, że nowe ławki
będą służyć Mieszkańcom.
Dziękuję za rozmowę,
Patrycja Jankowska
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta
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Termin złożenia zeznania rocznego
PIT coraz bliżej

Zmiana nazwy Referatu
Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej

Szanowni Państwo,
przypominamy, że 30 kwietnia 2014 r.
mija termin złożenia zeznania rocznego za
2013 rok.
Przypominamy również o możliwości
zożenia formularza ZAP-3. Wystarczy wypełnić go przy okazji rozliczeń PIT i wskazać Milanówek jako miesjce zamieszkania.
Wtedy podatek trafi bezpośrednio do Gmi-

Szanowni Państwo,
od stycznia 2014 r. Referat Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej zmienił nazwę
na: Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego. Zakres zadań
Referatu nie uległ jednak zmianie.
Bez zmian pozostał również zakres obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Red.

ny. Pozowli to na budowę i remont dróg
oraz inne potrzebne inwestycje.
Red.

Problem z kładką przy ul. Przejazd
Temat kładki pojawił się kilka miesięcy temu, w momencie przystąp
pienia
PKP Polskich Linii Kolejowych
j y S.A. do opracowania
p
dokumentacji modernizacyjnej linii Warszawa Zachodnia – Żyrardów.
Stan techniczny kładki niepokoi nie tylko Mieszkańców ale również
władze, które zdają sobie sprawę, że nadszedł czas na jej gruntowny remont. Problemem pozostaje jednak nierozwiązany stan prawny obiektu.
Zarówno Miasto jak i koleje nie posiadają kładki w swojej ewidencji.
Mając na uwadze bardzo zły stan obiektu, Miasto poruszało tę sprawę
kilkakrotnie. Kontaktowało się z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. oraz ze spółką PKP PLK S.A. Oba podmioty przekazały informację, że nie posiadają kładki w swojej ewidencji.
W marcu Burmistrz wystąpił do głównego Prezesa PKP – Jakuba Karnowskiego, z kolejną prośbą o uporządkowanie stanu prawnego obiektu.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o całej sprawie w kolejnych numerach Biuletynu.
Red.

Dofinansowanie dla osób fizycznych
Mieszkańcy Milanówka mogą ubiegać
sięę o dofinansowanie z Wojewódzkiego
j
g
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące
inwestycje:
• modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne (dotacja do 45%

kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż
7.500 zł);
• zakup i montaż kolektorów słonecznych
(dotacja do 45% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 5.000 zł);
• zakup i montaż pomp ciepła (dotacja do
25% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 10.000 zł z możliwością uzupełnienia do 100% kosztów kwalifikowalnych
w formie pożyczki).

XII edycja Milanowskiego Liścia Dębu
Kapituła Milanowskiego Liścia Dębu
zaprasza wszystkich Mieszkańców i organizacje pozarządowe do składania propozycji
kandydatów do wyróżnienia „Milanowskim
Liściem Dębu” w kolejnej, XII edycji.
Propozycje wraz z uzasadnieniem można
składać do 15 września 2014 r., w Sekreta-

riacie Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 45.
Wyróżnienie „Milanowski Liść Dębu” jest
przyznawane corocznie przez Burmistrza
Milanówka osobie fizycznej, osobie prawnej, instytucji lub organizacji, za szczególne
zasługi dla Miasta.
Red.
www.milanowek.pl

Wnioski o dofinansowanie oraz regulaminy konkursów znajdują się na stronie
www.wfosigw.pl. W razie wątpliwości, niezbędnych informacji udziela Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - Urząd
Miasta Milanówka, budynek C, ul. Spacerowa 4 pokój 17, tel.: 758 30 61 wew. 249.
Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Łukasz Stępień
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XXXV Sesja Rady Miasta Milanówka - 13 lutego 2014 r.
Na XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka radni podjeli uchwały w nastepujących sprawach:
Nr Uchwały

Uchwała w sprawie:

Wynik głosowania

Nr 410/XXXV/14

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2021

9 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące, 2 niegłosujące

Nr 411/XXXV/14

zmian budżetu miasta na 2014 rok

9 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące, 2 niegłosujące

Nr 412/XXXV/14

wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek

13 za, 2 niegłosujące

Nr 413/XXXV/14

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół
gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok

13 za, 2 niegłosujące

Nr 414/XXXV/14

ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

13 za, 2 niegłosujące

Nr 415/XXXV/14

zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października
2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

13 za, 2 niegłosujące

Nr 416/XXXV/14

podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “ Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020

13 za, 2 niegłosujące

Nr 417/XXXV/14

uchwalenia Statutu Miasta Milanówka

Nr 418/XXXV/14

zmiany w Uchwale Nr 5/I/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka

Ponadto radni złożyli następujące
interpelacje:
Radna Ewa Galińska w sprawie:
• bardzo długotrwałej i bardzo opieszałej
realizacji
j budowyy kanalizacji
j na ulicach:
Wojska Polskiego, Grodeckiego, Żwirki
i Małej oraz ul. Chopina,
• nielegalnego wykorzystywania herbu miasta Milanówka na banerach firmy Rosberg
Management, realizującej komercyjne
przedsięwzięcie,
• nie zaproszenia radnych Rady Miasta do
wzięcia udziału w szkoleniu w zakresie
dostępu do informacji publicznej,
• wyszczególnienia wysokości kwot, jakie
otrzymała randa Ewa Kubek z budżetu
Miasta Milanówka „za wykup gruntów”
od 2007 roku do 2014 roku (do chwili
obecnej),

• potrącenia przez pędzący samochód
12 letniego ucznia na przejściu dla pieszych na ulicy Krakowskiej.
Radna Katarzyna Słowik w sprawie:
• udostępnienia pełnej dokumentacji dot.
inwestycji sklepu usługowo-handlowego
pomiędzy ul. Królewską i ul. Polną,
• udostępnienia pełnej dokumentacji dot.
byłego terenu „MIFAM”, przylegającego
do ul. Królewskiej i Nowowiejskiej,
• informacji na temat podpisania umowy
z Kancelarią Prawniczą na świadczenie
usług prawnych.
Radny Witold Rytwiński w sprawie:
• założenia lustra na skrzyżowaniu ulic
Grabowej i Okólnej,
• zabezpieczania zjazdu z górki saneczkowej od strony ulicy Piotra Skargi.

www.milanowek.pl
www
milanowek pl

9 za, 4 przeciw,
2 niegłosujące
13 za, 2 niegłosujące

Radny Waldemar Parol w sprawie:
• spotkania Pana Burmistrza z Mieszkańcami,
• sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Królewskiej i Grudowskiej.
Radna Aleksandra Krystek w sprawie:
• poprawy nawierzchni ulicy Dembowskiej,
• informacji dot., prac rozbiórkowych na
terenie dawnej fabryki „MIFAM” od strony ul. Dembowskiej i Królewskiej.
Radna Maria Swolkień-Osiecka w sprawie:
• różnic w wykazach kosztów inwestycji pod
nazwą willa „Waleria”.
p.o. kierownika
Biura Rady Miasta Milanówka
Ewelina Gronczewska
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XXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka - 27 marca 2014 r.
Na XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka radni podjeli uchwały w nastepujących sprawach:
Nr Uchwały

Uchwała w sprawie:

Wynik głosowania
10 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące, 1 niegłosujący

419/XXXVI/14

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2021

420/XXXVI/14

zmian budżetu miasta na 2014 rok

421/XXXVI/14

zmiany Uchwały Nr 398/XXXIV/2013 o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Grodziskiego

13 za, 1 niegłosujący

422/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres
do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4

13 za, 1 niegłosujący

423/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres
do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4

13 za, 1 niegłosujący

424/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres
do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4

13 za, 1 niegłosujący

425/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres
do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4

13 za, 1 niegłosujący

426/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres
do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4

13 za, 1 niegłosujący

427/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu, na okres
do 5 lat, lokalu w budynku przy ul. Spacerowej 4

13 za, 1 niegłosujący

428/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na
okres do 10 lat, części działki ew. nr 82 obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego

13 za, 1 niegłosujący

429/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 5 lat, części budynku przy ul. Fiderkiewicza 41

13 za, 1 niegłosujący

430/XXXVI/14

zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym, części
działki ew. nr 1/4 obr. 06-03 przy ul. Warszawskiej

13 za, 1 niegłosujący

431/XXXVI/14

wyrażenia zgody, na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 5 lat, działki ew. nr 55/11 w obrębie 07-02, przy ul. Wiatracznej

13 za, 1 niegłosujący

432/XXXVI/14

przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Milanówka”

13 za, 1 niegłosujący

433/XXXVI/14

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2014 roku”

13 za, 1 niegłosujący

434/XXXVI/14

zmiany w Uchwale Nr 5/I/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2010 r. w
sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka

13 za, 1 wstrzymujący, 1
niegłosujący

435/XXXVI/14

planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej

10 za, 4 przeciw, 1 niegłosujący

436/XXXVI/14

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka

10 za, 4 przeciw, 1 niegłosujący

437/XXXVI/14

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka

10 za, 4 przeciw, 1 niegłosujący

438/XXXVI/14

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka

10 za, 4 przeciw, 1 niegłosujący

439/XXXVI/14

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka

10 za, 4 przeciw, 1 niegłosujący

440/XXXVI/14

rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka

10 za, 4 przeciw, 1 niegłosujący

Ponadto radni złożyli następujące
interpelacje:
Radna Hanna Młynarska w sprawie:
• zamontowania progu zwalniającego w rejonie ulic Naddawki i ościennych.

10 za, 4 przeciw, 1 niegłosujący

Radna Bożena Osiadacz w sprawie:
• zatrudnienia w mieście psychologa.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biurze Rady
Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45,
www.milanowek.pl

budynek “B”, tel. 758 34 21, faks 758 35 15.
Treści uchwał dostępne są na stronie
www.bip.milanowek.pl.
p.o. kierownika
Biura Rady Miasta Milanówka
Ewelina Gronczewska
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Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
Postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wyznaczył niedzielę
25 maja 2014 r. dniem wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego.
Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych; mogą oddać głos przez
pełnomocnika, albo wybrać formę korespondencyjną. Osoby niewidome i słabo
widzące mogą skorzystać z nakładek w alfabecie Braille`a.
Do 4 maja wyborca niepełnosprawny powinien dokonać zgłoszenia zamiaru
głosowania korespondencyjnego w kraju,
w tym przy pomocy nakładek na karty do

głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a.
W dniu 11 maja upływa termin na składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania – na obszarze gminy właściwej,
ze względu na miejsce stałego zamieszkania
oraz termin na zgłaszanie burmistrzowi zamiaru głosowania przy użyciu nakładek na
karty do głosowania w alfabecie Braille`a.
Do 15 maja należy składać wnioski
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania.
Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali do 20 maja mogą składać wnioski
o dopisanie do spisu wyborców.

W dniu 25 maja lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00 .
Lokale wyborcze przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:
• po stronie północnej Miasta - Zespół
Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku
przy ul. Wójtowskiej 3,
• po stronie południowej Miasta - Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku przy
ul. Okrzei 1.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.bip.milanowek.pl, w zakładce: Wybory UE.
Urzędnik wyborczy
Anna Zajączkowska

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
dla Miasta Milanówka
ul. Fiderkiewicza 41, tel. (22) 724 94 69
Zapisy osobiste i telefoniczne od ponieW godzinach popołudniowych odbywają
działku do piątku w godz. 8.00-16.00.
się grupy wsparcia i poradnictwo specjaliPunkty Konsultacyjno-Informacyjne są styczne.
czynne od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 - 16.00
Dyżury specjalistów

WSZYSTKIE PORADY
I KONSULTACJE UDZIELANE
W PUNKTACH KONSULTACYJNOINFORMACYJNYCH SĄ
BEZPŁATNE!!!

Adam Maziewski (certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta)
DYŻURY
Y poniedziałki 13.00-17.00, środy 9.00-13.00
Jolanta Daleszyńska - instruktor terapii uzależnień (pracownik pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
DDA, DDD, doświadczających przemocy), DYŻURY
Y poniedziałki-piątki w godz. 8.00-16.00
Prawnik Marta Dubielis (oraz mediator sądowy) poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych)
DYŻURY
Y każdy czwartek w godz. 15.00-19.00
Psycholog Janina Filcek
k (certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – dla osób dorosłych, kurator sądowy, mediator sądowy), DYŻURY
Y każdy czwartek w godz. 15.00-19.00
Psycholog Katarzyna Krawczyk
k (specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – dla dzieci i młodzieży, własna praktyka psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, pracownik „Fundacji Dzieci Niczyje”), DYŻURY
Y każda środa i piątek w godz. 15.00-19.00
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (Adam Maziewski - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień)
każdy poniedziałek w godz. 17.00-19.00
Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (Elżbieta Dybińska – psycholog, specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie), DYŻURY
Y każda środa w godz. 17.45-20.45
Grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych (Bernarda Kejres – certyfikowany
y
specjalista psychoterapii uzależnień z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Pruszkowie), DYŻURY
Y każdy wtorek w godz. 17.00-19.00
Program
g
korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wg. modelu Duluth (Ewa Zalewska – realizator programu)
DYŻURY
Y wtorki godz. 11.00-13.00
Wojciech Wanat – certyfikowany terapeuta uzależnień od narkotyków – działania profilaktyczne na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Milanówek
Klub Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
www.milanowek.pl
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Ogłoszenia
g
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
Czipowanie psów!
Szanowni Mieszkańcy,
zapraszamy do
całorocznego, bezpłatnego czipowania
psów w Przychodniach Weterynaryjnych „APWET” – Dr
Przemysław Albin (Milanówek, ul. Chrzanowska 7) oraz „MEGAWET” - Dr Zbigniew Krzywicki (Milanówek, ul. Sportowa
3A). Czipowanie pozwala na szybkie odnajdywanie zagubionych zwierząt, dlatego też
zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.
Do zaczipowania zwierzęcia potrzebna jest
jedynie jego książeczka zdrowia ze szczepieniami.

Wiosenny odbiór liści
Informujemy, że zbliża się akcja wiosennego odbioru liści. Będą one odbierane
sprzed Państwa posesji w workach o pojemności do 80 l, odpornych na rozerwanie (odbierane będa również worki o pojemności
120 l, niewypełnione do końca). W ubiegłych
latach liście często wystawiano w workach
o pojemności 160 l oraz 240 l, co znacznie
utrudniało ich odbiór oraz transport. Worki o takiej pojemności były bardzo ciężkie
i niejednokrotnie ulegały rozerwaniu.

Eko teatr
Mamy przyjemność poinformować o ekologicznym konkursie teatralnym pt. EKOTEATR 2014. Konkurs został skierowany
do dzieci z grup przedszkolnych oraz szkolnych. Jego celem jest prezentacja, wymiana
doświadczeń, ocena i promocja dokonań
artystycznych, amatorskich grup i zespołów
teatralnych oraz promowanie postaw proekologicznych.
Finał Konkursu (prezentacje przedstawień) odbędzie się w dwóch kategoriach
wiekowych: dziecięca (przedszkola i kl. 0-3)
oraz młodzieżowa (kl. 4-6 i gimnazjum)
w dn. 4 i 5 czerwca 2014 r. Nagrodami
w Konkursie będą statuetki i upominki rzeczowe – za trzy najciekawsze prezentacje,
oraz wyróżnienia dla grup i instruktorów.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród
i wyróżnień odbędzie się w dniu przeglądu,
po występach danej grupy wiekowej.
Zachęcamy do udziału w EKO-TEATRZE wszystkie dzieci z przedszkoli

i szkół, znajdujących się na terenie Milanówka. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia
2014 r.
Informacje, regulamin oraz kartę zgłoszeń można pobrać na stronie internetowej:
www.milanowek.pl.

Zmiana ilości rejonów odbioru odpadów komunalnych
Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2014 r. nastąpiła zmiana ilości rejonów
odbioru odpadów komunalnych. Miasto zostało podzielone na 10 rejonów - utworzono dodatkowe dwa rejony: 9 i 10. Działanie
ma na celu usprawnienie odbioru odpadów
przez firmę EKO-HETMAN. Rejon 10 obejmuje wąskie ulice, do których niemożliwy
jest dojazd dużym samochodem. W związku
z tym odpady z tych ulic są odbierane przez
mniejszy samochód, dostosowany do szerokości drogi dojazdowej.

Dzień Ziemi coraz bliżejj
Zbliża się Światowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia 2014 r. W tym
roku jego tematem przewodnim jest hasło
„Zmieniajj nawyki
y - nie klimat!”
Światowy Dzień Ziemi jest największym ekologicznym świętem obchodzonym
obecnie w 192 krajach. W Polsce pierwszy
raz dzień był obchodzony w 1990 roku, a na
świecie w 1970.
Celem tegorocznego Dnia Ziemi jest
zwrócenie uwagi na problem ocieplenia klimatu, zainicjowanie publicznej dyskusji na

ten ważny temat oraz uświadomienie odpowiedzialności każdej osoby za podejmowane
wybory konsumenckie.
W związku z powyższym, pragniemy zachęcić wszystkich Mieszkańców Milanówka do czynnego udziału w tym wydarzeniu
poprzez sprzątanie terenów ogólnodostępnych.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią zapewnia rękawice ochronne
oraz worki na odpady.
Więcej informacji na temat tegorocznego Dnia Ziemi znajdziecie Państwo na stronach: www.dzienziemi.org.pl
i www.stopzmianomklimatu.pl

Pełna miska dla schroniska
W dniach 5 – 30 maja
j 2014 r. Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
organizować będzie wśród Mieszkańców
naszego Miasta oraz szkół zbiórkę darów na
rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Milanówku. Liczy się każda nawet najmniejsza pomoc, symboliczna „złotówka”,
czy też rzeczy używane, które już się nam
nie przydadzą. Dziękujemy Państwu za poprzednie zaangażowanie i pomoc. Liczymy,
że i tym razem też nam się uda. Nie bądźmy
obojętni - pomóżmy.
Lista najpotrzebniejszych rzeczy :
- sucha karma dla psów !!!
- mokra karma dla kotów
- miski i garnki
- obroże, szelki, bezpieczne zabawki dla
szczeniąt
- koce i cienkie kołderki (bez pierza)
- środki do pielęgnacji zwierząt (szczotki,
grzebienie, obroże, preparaty przeciwpchelne, szampony).
Wszystkie
y
p
podarunki p
przyjmować
yj
bęę
dziemy w Referacie Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią, przy ul. Spacerowej 4.
DZIĘKUJEMY!
Więcej
ę j informacji
j na w/w tematyy można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowika
i Gospodarki Zielenią przy ul. Spacerowej
4 (budynek C) lub pod numerem tel.
22 758 30 61 we. 202, 204, 212, 214, 221, 233
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
Tomasz Łyszcz

www.milanowek.pl
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA MILANÓWKA
W OKRESIE OD 1 KWIETNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 R.
realizowany przez firmę EKO-HETMAN tel. 22 729 98 98, tel. 22 729 98 99 fax: 22 729 98 80, biuro@eko-hetman.pl,
05-830 Nadarzyn, ul.: Turystyczna 50
UWAGA !!!! OD 1 KWIETNIA 2014 R. NASTĄPIŁA ZMIANA REJONÓW
I ODPADY ODBIERANE SĄ OD GODZINY 7 RANO
rodzaj odpadu
Rejon 1

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

1, 8, 15,
22, 29

5, 12,
19, 26

9, 23

1

12

9

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

8, 22

6, 20

3, 10,
17, 24

makulatura,plastik, szkło

8

6

3

wrzesień październik

listopad

grudzień

7, 21

4, 18

2, 16,
30

7

4

2

REJON 1 obejmuje ulice - Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Dowcip, Dzierżanowskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Kolorowa, Kościuszki
(od Krasińskiego w kierunku Falęcina), Kraszewskiego, Kwiatowa, Lasockiego, Lawendowa, U. Ledóchowskiej, Macierzanki, Mała, C.K.
Norwida, Obwodu AK Bażant, Parkowa, Partyzantów,
y
Pewna, Piaski, Podgórna
g
((Kościuszki - W. Polskiego),
g ) Północna, Pusta, Reymonta,
Szarych Szeregów, L. Teligi, Tuwima, Wąska, Wigury, Wojska Polskiego (Ludna-Kwiatowa) – bez nr 39,41, Żukowska, Żwirki.

Rejon 2

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

9, 23

7, 21

4, 11,
18, 25

2, 9, 16,
23, 30

6, 13,
20, 27

10, 24

makulatura,plastik, szkło

9

7

4

2

13

10

listopad

grudzień

8, 22

5, 19

3, 17,
31

8

5

3

REJON 2 obejmuje ulice - Brzuzka A., Grodziska, Kalinowa, Kościelna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów PKP), Krakowska
(Kościuszki-Wielki Kąt), Krasińskiego (Kościuszki-Wojska Polskiego), Królowej Jadwigi, Lazurowa, Mickiewicza, Nowa, Okopy Górne,
Pasieczna, Plantowa, Słowackiego,
g Smoleńskiego
g ((od PKP do Kościelnej),
j) Spacerowa,
p
Spółdzielcza,
p
Starodęby,
ę y Stawy,
y Wielki Kąt,
ą F. Witkowskiej, Wojska Polskiego (Ludna-Zamenhoffa) – bez nr 11, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Żabie Oczko – bez nr 8,12,14,16,18.

Rejon 3

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

10, 24

8, 22

5, 12,
23

3, 10, 17,
24,31

7, 14,
21, 28

11, 25

makulatura,plastik, szkło

10

8

5

3

14

11

listopad

grudzień

9, 23

6, 20

4, 18

9

6

4

REJON 3 obejmuje ulice - Czubińska, Falęcka, Gospodarska, Jemiołuszek, Jerzyków, Klonowa, Leśny Ślad (Podleśna-Lasek Olszowy), Leszczynowa, Lipowa, Marzeń, Myśliwiecka, Naddawki, Ogrodowa, Olszowa, Parkingowa, Podleśna, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj,
Sadowa, Słowików, Sołecka, Sowia, Spokojna, Topolowa, Trębacka, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wschodnia, Wylot, Załamana, Zielona,
Żytnia, Źródlana.

Rejon 4

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

11, 25

9, 23

6, 13,
20, 27

4, 11, 18,
25

1,8,
18,29

12, 26

makulatura,plastik, szkło

11

9

6

4

1

12

listopad

grudzień

10, 24

7, 21

5, 19

10

7

5

REJON 4 obejmuje ulice - Dworcowa, Kaprys, Krakowska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego (Kościuszki-Piasta), Leśny Ślad (Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała, Orzeszkowej, Piasta, Podgórna (Kościuszki-Wspólna), Sienkiewicza, Wiejska, Wójtowska, Wspólna, Zaciszna.

Rejon 5

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

1, 15,
29

13, 27

3, 10,
17, 24

1,8,15,
22,29

5, 12,
19, 26

2, 16,
30

makulatura,plastik, szkło

1

13

10

8

5

2

listopad

grudzień

14, 28

10, 25

9, 23

14

10

9

REJON 5 obejmuje ulice - Bagnista, Bliska, Brwinowska (Kazimierzowska - Wiatraczna), Brzozowa, Dębowa, Działkowa, Grabowa,
Jedwabna, Jesionowa, Kazimierzowska - bez nr 34a, Królewska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska Maz.), Konwaliowa, Na Skraju,
Magnolii,
g
Morwowa, Okólna, Piłsudskiego,
g Podkowiańska, Poleska, Poziomkowa, Próżna, Radosna, ks. Skargi,
g Smoleńskiego
g ((toryy PKP
- ks. Skargi), Sokorskiej Bogny, Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia, Warszawska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska
Maz.), Wiatraczna (Podkowiańska-Wierzbowa), Wierzbowa.
www.milanowek.pl
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Rejon 6

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

2, 16,
30

14, 28

4, 11,
18, 25

2,9,16,
23,30

6, 13,
20, 27

3, 17

makulatura,plastik, szkło

2

14

11

9

6

3

listopad

grudzień

1, 15, 29

12, 26

10, 24

1

12

10

REJON 6 obejmuje ulice - Chabrów, Dembowskiej, Gen. A. E. Fieldorfa, Por. St. Hellera, Królewska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa), Książenicka, Łączna, Łąkowa, Niezapominajki, Nowowiejska, Okrzei, Ptasia, Rososzańska, Sarnia, Staszica (Królewska - Kady),
Stokrotki, Wysoka, Wysockiego, Zielna.

Rejon 7

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

3, 17,
28

15, 29

5, 12,
23

3,10,17,
24,31

7, 14,
21, 28

wrzesień październik
4, 18

makulatura,plastik, szkło

3

15

12

10

7

4

listopad

grudzień

2, 16, 30

13, 27

11, 22

2

13

11

REJON 7 obejmuje ulice - Bartosza, Bociania, Brwinowska (Królewska-Wiatraczna), Cicha, Dolna, Głowackiego, Grudowska (Królewska - Owczarska), Iwaszkiewicza, Jabłonowa, Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konopnickiej, Makowa, Marszałkowska, Miła, Nadarzyńska
- bez nr 42a, 44a, 44b, 80c, 82b, 82c, 86a, 86c, Owczarska, Perłowa, Piękna, Promyka, Różana, Skośna, Słoneczna, Szkolna, Sympatyczna,
Turczynek, Urocza, Wesoła, Wiatraczna (Turczynek – Wierzbowa), Wiśniowa.

Rejon 8

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

4, 18

2, 16,
30

6, 13,
20, 27

4, 11, 18,
25

1, 8, 18,
29

5, 19

makulatura,plastik, szkło

4

2

13

11

8

5

listopad

grudzień

3, 17, 31

14, 28

12, 29

3

14

12

REJON 8 obejmuje
j j ulice - Charci Skok, Długa
g – bez numeru 4, Fiderkiewicza, Graniczna, Grudowska (Królewska-Warszawska),
(
) Inżyy
nierska, Krótka, Krzywa, Leśna, Podwiejska, Polna, Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Sosnowa, Ślepa, Środkowa,
Warszawska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa)-bez nr 5, Zawąska.

Rejon 9

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

7, 19

5, 19

2, 9, 16,
23, 30

7, 14, 21,
28

4, 11,
18, 25

8, 22

makulatura,plastik, szkło

7

5

2

14

11

8

listopad

grudzień

6, 20

3, 17

1, 15,
29

6

3

1

listopad

grudzień

REJON 9 obejmuje ulice - Asnyka, Kameralna, Kochanowskiego, Księżycowa, Ludna, Prusa, Szczepkowskiego.

Rejon
10

rodzaj odpadu

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

komunalne, bioodpady (trawa, drobne gałęzie)

4, 18

2, 16,
30

6, 13,
20, 27

4, 11, 18,
25

1, 8, 18,
29

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 29

makulatura,plastik, szkło

18

16

20

18

22

19

17

21

19

REJON 10 obejmuje ulice - 3 maja, 9 maja, Akacjowa, Barwna, Bratnia, Daleka, Długa nr 4, Gombrowicza, Kasprowicza, Kasztanowa,
Kazimierzowska 34a, Końcowa, Krucza, Nadarzyńska
y
nr 42a, 44a, 44b, 80c, 82b, 82c, 86a, 86c, Marzanny,
y Modrzewiowa, Moniuszki, Niska,
Owocowa, Piaskowa, Południowa, Rolna, Rzeczna, Skromna, Sobieskiego, Świerkowa, Warszawska nr 5, Wojska Polskiego nr 11, 39, 41,
Zakątek, Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18.
Odpady komunalne, bioodpady (trawa i drobne
gałęzie) są gromadzone w workach w kolorze:
• czarnym – zmieszane odpady komunalne
• żółtym – tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom
• niebieskim – papier i tektura
• białym – szkło
Bioodpady (trawa, drobne gałęzie) należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze,
o pojemności do 80 l, odpornych na rozerwanie
(odbierane będą również worki o pojemności 120 l,
niewypełnione do końca).
Liście należy gromadzić we własnych workach
w dowolnym kolorze, o pojemności do 80 l, odpornych na rozerwanie (odbierane będą również worki
o pojemności 120 l, niewypełnione do końca).
Odbiór liści odbywał się będzie w terminach:
Odbiór wiosenny:
• 26 kwietnia – REJON od 1 do 10,
Odbiór jesienny:
• 15 listopada, 6 grudnia – REJON od 1 do 5,
• 22 listopada,
p , 13 grudnia
g
– REJON od 6 do 10,,
W INNYCH TERMINACH LIŚCIE NIE BĘDĄ
ODBIERANE.

Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt
AGD i RTV
V - odbierane są raz w miesiącu w następujących terminach: 17 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 24 lipca, 21 sierpnia, 18 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia.
Odbiór tych odpadów należy zgłosić najpóźniej do
3 dni przed planowanym dniem odbioru do Urzędu
Miasta, pod nr tel. (22) 758 30 61 wew. 212, 221,
214, 233. Każde zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres, ilość oraz rodzaj odpadu.
Wystawka przed posesję:
w ramach wystawki nie będą odbierane: papa, eternit, okna, odpady samochodowe, świetlówki.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 7.00 w dniu
odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach
i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu).
Zużyte baterie, świetlówki – zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu).

www.milanowek.pl

Popiół należy gromadzić we własnych workach
w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 l, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu
do Urzędu Miasta, pod nr tel. (22) 758 30 61 wew.
212, 221, 214, 233.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór po zgłoszeniu do Urzędu Miasta, pod nr tel.
(22) 758 30 61 wew. 212, 221, 214, 233.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
odbierane są: odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, odpady zielone (liście, trawa, drobne gałęzie), chemikalia, tworzywa sztuczne,
tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło.
Punkt znajduje się w Milanówku, róg ulic Turczynek
i Wiatracznej, godz. pracy: pon. – pt. 10.00-18.00,
sob. 10.00-16.00. Odpady w Punkcie można oddać
po uprzednim okazaniu przez Mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
Tomasz Łyszcz
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Wycinka drzew na terenie gminy
W związku z licznymi pytaniami jakie wpływają do Urzędu na temat wycinki drzew na terenie Skweru Wdowiaka,
uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta
dokonuje wycinki tylko w uzasadnionych sytuacjach, po uprzednio otrzymanym zezwoleniu od odpowiedniego organu: Starostwa
Powiatu Grodziskiego bądź Mazowieckiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Warszawie. Tereny miejskie to miejsca
publiczne, ogólnodostępne. Drzewa rosnące na terenie gminy wycinane są najczęściej
z powodu złego stanu zdrowotnego oraz zagrożenia jakie stwarzają dla bezpieczeństwa
ludzi i ich mienia. Ponadto jedną z przyczyn
wycinki drzew jest również kolizja z budową

oraz rozbudową dróg gminnych. Wycinany
drzewostan jest uzupełniany nasadzeniami
rekompensacyjnymi.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
Tomasz Łyszcz

Otwarty Dzień Emeryta
Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Milanówku 12 lutego 2014 r. zorganizował kolejne spotkanie
integracyjne (już 20-te) pod tytułem „ Osiągnięcia i plany Związku Emerytów”.
Członkowie oraz zaproszeni goście wysłuchali historii o 2-letnich osiągnieciach
(14.01.2014 r.) nowo wybranego zarządu.
Wiemy już, że odzyskaliśmy zaufanie naszych
y członków oraz z sukcesem realizujej
my nasz kolejny program. Świadczy o tym
ogromna frekwencja na spotkaniach oraz
uczestnictwo w imprezach kulturalnych i turystycznych.
Gościem spotkania był również Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, który pogratulował tak szeroko prowadzonej działalności
oraz życzył dalszych sukcesów. Wyprzedzając pytania obecnych przedstawił „osią-

gnięcia i plany Milanówka”. Wszyscy z zaciekawianiem wysłuchali prezentacji. Na
zakończenie naszego spotkania zaprosiliśmy
gości do „słodkiego bufetu”, który zawsze
wieńczy „nasze środowe” spotkania. Związek Emerytów czeka na nowych członków,
dla których mamy zawsze czas i ciekawą
ofertę – można się z nią zapoznać na tablicach informacyjnych w mieście.
Możemy pochwalić się naszymi osiągnięciami:
• było nas 300 członków – obecnie zrzeszamy 480 osób,
• w czasie 2 lat zorganizowaliśmy 16 wycieczek,
w których uczestniczyło 890 osób (Karpacz,
Zakopane, Bieszczady, Mrzeżyno, Ziemia
Kłodzka, Polanica, Chorwacja,
j Częstochoę
wa, Licheń, Lwów i Żelazowa Wola),
• zorganizowaliśmy 15 spektakli i koncertów w których uczestniczyło 885 osób;
5 wieczorków tanecznych dla 490 osób;
4 spotkania z okazji świąt – 700 osób;
comiesięczne spotkania integracyjne
– Otwarty Dzień Emeryta – 1500 osób.
Nasze plany na rok 2014:
• zaczęliśmy od kolejnego spotkania integracyjnego:
styczeń – „Bank bez tajemnic”,

Przychodnia Milanmed już
działa

luty – „Podsumowanie i plany związku”
(w trakcie spotkania wręczone zostały dyplomy ,,Aktywnego Seniora’’ dla osób, które
wielokrotnie korzystały z naszej oferty oraz
legitymacje dla nowych członków),
marzec – „Spotkanie z Ośrodkiem Dziennego Wsparcia” w Milanówku,
kwiecień – „Spotkanie Wielkanocne”.
Na 2014 r. zaplanowaliśmy szeroką
ofertę wycieczek:
• wyjazdy rehabilitacyjne: Polanica i Łeba,
• wczasy zagraniczne: Bułgaria i Czarnogóra,
• wycieczki krajoznawcze: Kraków, Kozłówka – Nałęczów, Nieborów – Arkadia,
Pułtusk, Wilanów, Łazienki Królewskie,
Starówka, Gietrzwałd – Święta Lipka
i Częstochowa.
Prezes Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział w Milanówku
Anna Janowska

Nowy adres www i adres
e-mail Miejskiej Biblioteki
Publicznej

15 marca br. otwarto Przychodnię Lekarską NZOZ Milanmed, przy ul. Niezapominajki. W ramach „Białej Soboty” pacjenci mogli dokonać min. pomiaru ciśnienia
krwi i poziomu cukru, a także zasięgnąć
informacji o działaniu placówki.
Informujemy, że istnieje możliwość
zapisu do lekarza rodzinnego w ramach
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszelkie informacje pod numerem tel.
502 422 274, Milanówek ul. Niezapominajki
10 (od ul. Łąkowej).
Red.

Zmienił się adres strony oraz adres e-mail Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszam do odwiedzania nas na:
www.biblioteka-milanowek.pl
Na maile czekamy pod adresem:
biblioteka.milanowek@gmail.com
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Zofia Szymańska
Zof

www.milanowek.pl
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Niedzielny rozkład jazdy Milanowskiej
Komunikacji Miejskiej
Szanowni Mieszkańcy Milanówka, od 2 marca b.r. został uruchomiony dodatkowy, niedzielny rozkład jazdy Milanowskiej Komunikacji Miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem.

Rozkład jazdy w soboty
ważny od 02.01.2014
Żukowska

7:30

9:50

Szpital

8:50

11:10

Kościuszki

7:31

9:51

Biedronka

9:07

11:25

Gospodarska

7:32

9:52

Jedwabnik

9:09

11:26

Żytnia

7:33

9:53

Warszawska

9:10

11:27

Leśny Ślad

7:35

9:54

PKP

9:13

11:32

Falęcka

7:34

9:55

Urząd Miasta

9:14

11:33

Parkowa

7:36

9:57

Starodęby

9:15

11:34

Cmentarz

7:38

9:59

Żabie Oczko

9:16

11:35

Lasek

7:39

10:00

Spacerowa

9:17

11:36

Chopina

7:40

10:01

Ludna

9:18

11:37

Ludna

7:41

10:02

Chopina

9:19

11:39

Spacerowa

7:42

10:03

Lasek

9:20

11:40

Żabie Oczko

7:43

10:04

Cmentarz

9:22

11:41

Rozkład jazdy w niedziele
ważny od 02.03.2014
Żukowska

9:10

11:25

Szpital

10:00

12:25

Kościuszki

9:12

11:23

Biedronka

10:15

12:40

Gospodarska

9:14

11:24

Jedwabnik

10:16

12:42

Żytnia

9:15

11:25

Warszawska

10:18

Leśny ślad

9:16

11:27

PKP

11:00

12:48

Wspólna

9:18

11:29

Urząd Miasta

11:02

12:50

Parkowa

9:20

11:31

Starodęby

11:03

12:51

Cmentarz

9:22

11:33

Spacerowa

11:05

12:53

Lasek Pondra

9:23

11:35

Ludna

11:07

12:54

Chopina

9:24

11:36

Chopina

11:08

12:56

Ludna

9:26

11:38

Lasek Pondra

11:10

12:57

Spacerowa

9:28

11:39

Cmentarz

11:11

12:58

Starodęby

9:30

11:40

Parkowa

11:13

13:00

Urząd Miasta

9:31

11:41

Wspólna

11:14

13:02

PKP

9:33

11:44

Leśny Ślad

11:16

13:03

Warszawska

9:38

11:50

Żytnia

11:18

13:04

Jedwabnik

9:39

11:51

Gospodarska

11:19

13:05

Biedronka

9:41

11:53

Kościuszki

11:20

13:06

Szpital

9:55

Żukowska

11:22

13:08

Starodęby

7:44

10:05

Parkowa

9:23

11:42

Urząd Miasta

7:45

10:06

Falęcka

9:24

11:43

Średnia

10:30

Szkolna

12:00

PKP

7:46

10:08

Leśny Ślad

9:25

11:45

Cicha

10:32

Makowa

12:01

Warszawska

7:49

10:11

Żytnia

9:26

11:46

Fiderkiewicza

10:34

Grudowska

12:03

Jedwabnik

7:50

10:13

Gospodarska

9:27

11:47

Grudowska

10:35

Fiderkiewicza

12:05

Biedronka

7:51

10:14

Kościuszki

9:29

11:48

Makowa

10:37

Cicha

12:07

Szpital

8:05

10:30

Żukowska

9:30

11:50

Szkolna

10:40

Średnia

12:08

12:43

Rozkład jazdy od pn. do pt. ważny od 02.01.2014
Żukowska

6:38

7:07

10:57

12:30

15:07

16:40

17:34

Szpital

10:00

11:45

14:30

16:00

Kościuszki

6:39

7:08

10:58

12:31

15:08

16:41

17:35

Biedronka

10:15

12:00

14:45

16:17

Jedwabnik

10:16

12:02

14:46

16:19

Gospodarska

6:41

7:09

10:59

12:32

15:12

16:42

17:36

Warszawska

10:18

12:03

14:47

16:21

Żytnia

6:43

7:11

11:00

12:33

15:13

16:43

17:37

PKP

10:23

12:05

14:50

16:25

17:00

18:00

Leśny Ślad

6:44

7:13

11:01

12:34

15:15

16:44

17:38

Urząd Miasta

10:24

12:06

14:51

16:26

17:01

18:01

Falęcka

6:45

7:15

11:03

12:36

15:16

16:45

17:39

Starodęby

10:25

12:07

14:52

16:27

17:02

18:02

Parkowa

6:47

7:17

11:05

12:38

15:18

16:46

17:41

Żabie Oczko

10:26

12:08

14:53

16:28

17:03

18:03

Cmentarz

6:48

7:18

11:07

12:39

15:19

16:47

17:42

Spacerowa

10:27

12:09

14:54

16:29

17:04

18:04

Lasek

6:49

7:19

11:09

12:40

15:20

16:48

17:43

Ludna

10:28

12:10

14:55

16:30

17:05

18:05

Chopina

6:50

7:21

11:10

12:42

15:22

16:49

17:44

Chopina

10:29

12:11

14:56

16:31

17:06

18:06

Ludna

6:51

7:23

11:11

12:43

15:23

16:50

17:45

Lasek

10:30

12:12

14:57

16:32

17:07

18:07

Spacerowa

6:52

7:25

11:12

12:44

15:24

16:51

17:46

Cmentarz

10:31

12:13

14:58

16:33

17:08

18:08

Starodęby

6:54

7:26

11:14

12:46

15:26

16:53

17:48

Parkowa

10:32

12:14

14:59

16:34

17:09

18:09

Urząd Miasta

6:55

7:27

11:15

12:48

15:27

16:54

17:49

Falęcka

10:33

12:15

PKP

6:56

7:30

11:16

12:49

15:28

16:55

17:50

Leśny Ślad

10:34

12:16

15:00

16:35

17:10

18:10

Warszawska

7:35

11:19

12:54

15:32

Żytnia

10:35

12:17

15:02

16:36

17:11

18:11

Jedwabnik

7:37

11:20

12:55

15:33

Gospodarska

10:36

12:18

15:03

16:37

17:12

18:12

Biedronka

7:39

11:21

12:56

15:35

Dom pomocy

10:38

Szpital

7:55

11:35

13:10

15:50

Kościuszki

10:37

12:19

15:04

16:38

17:13

18:13

Żukowska

10:38

12:20

15:05

16:39

17:14

18:14

Dom pomocy

15:10

www.milanowek.pl
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Zima z NGO
Fundacja Toto Animo
W dniach od 17 do 26 lutego 2014 r.
podopieczni Fundacji Toto Animo wyjechali
do Rytra k. Nowego Sącza. Dzięki wsparciu
lokalnych samorządów od 2011 r. młodzież
z autyzmem spędza letnie wakacje i ferie zimowe na specjalnie przygotowanych dla nich
zajęciach. Dotychczas zajęcia odbywały się
w pobliżu miejsca zamieszkania. W tym roku
po raz pierwszy zorganizowaliśmy prawdziwy
zimowy wyjazd w góry. Główną atrakcją była
nauka jazdy na nartach i spacery po okolicy,
zwiedzanie staży pożarnej i lekcja w leśniczówce. W trakcie wycieczki do Nowego Sącza zwiedziliśmy Muzeum Zabawek i Górę
Parkową. Było również kino, basen, kręgle,
ćwiczenia na sali gimnastycznej, przejażdżka bryczką i ognisko. Barwne opisy kilku dni
z wyjazdu zamieszczono na stronie Fundacji.
Zarząd Fundacji, podopieczni i ich rodzice serdecznie dziękują samorządom
i sponsorom.
Zimowisko Skautów Europy Szczepu
Milanowskiego
Zimowisko dla Harcerzy i Harcerek
Szczepu Milanowskiego SHK „Zawisza”
odbyło się w dniach 15-19 luty b.r. w Józefowie k. Otwocka (dziewczyny) oraz 7-9 marca
b.r. w Słupnie (chłopcy).
W wyjeździe dziewcząt wzięły udział
samodzielne zastępy (SZ): Ryś i Jeż z Milanówka. Każdy dzień zimowiska realizował 5
celów skautingu: zdrowie duchowe i fizyczne (zajęcia na świeżym powietrzu, gry, zabawy, zdrowie odżywianie), zmysł praktycz-

ny (warsztaty, nauka technik, ćwiczenie się
w grach, gotowanie na ognisku, samodzielne przygotowywanie posiłków), charakter
(budowanie relacji w zastępach, kształcenie
w sobie postawy służby, dostrzeganie potrzeby pomocy, sumienne wypełnianie funkcji
w zastępie) i Bóg (codzienna Eucharystia,
adoracja, Apel Ewangeliczny, modlitwa poranna/wieczorna/przed i po posiłkach).
Szefowa ogólnopolskiej sieci samodzielnych
zastępów
hm. Katarzyna Szczypek HR
Czuwaj,
Dla chłopców zimowisko Skautów Europy było pierwszą kilkudniową wyprawą.
Mimo to, natychmiast odnaleźli się w nowych warunkach. Pokazali wiele kreatywności we wspólnym gotowaniu, odwagi i determinacji w grach terenowych i hartu ducha
podczas porannych pobudek i gier nocnych.
Harcerze mogli spróbować swych sił w ekspresji, prezentując wyreżyserowane przez
siebie krótkie przedstawienia. Nie brakło
także czasu na skupienie i modlitwę.
Patryk Kocielnik
drużynowy
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
Tegoroczna „Harcerska Akcja Zima”
hufca ZHP Milanówek odbyła się w Harendzie k. Zakopanego w dniach 23 luty – 2 marca b.r. Harcerze dostosowując zajęcia do pogody i wieku korzystali z ferii zimowych. Był
teatr, lodowisko, zajęcia warsztatowe, wyścigi

gokartów oraz wycieczki Warszawa i okolice.
W drugim tygodniu ferii wspaniała Harenda
przywitała harcerzy lekkim mrozem i ciepłym słońcem. Na stoku szusowali narciarze
i snowboardziści, a na lodowisku wytrawni
i początkujący łyżwiarze. Górskie szlaki zapraszały na wędrówki, podchody i gry terenowe. Podziwialiśmy uroki Zakopanego:
Krupówki, Muzeum Tatrzańskie, gdzie poszerzyliśmy swoją wiedzę o życiu ludzi i zwierząt w Tatrach. Zażyliśmy też kąpieli w basenach termalnych. Wieczorami śpiewaliśmy,
sprawdzaliśmy swoją wiedzę w konkursach
i quizach, ćwiczyliśmy się w kalamburach.
Przemierzaliśmy stoki w grze francuskiej. Nie
zabrakło też śpiewu i kiełbasek przy ognisku.
Tegoroczna „Harcerska Akcja Zima” należała do bardzo udanych. Wspomnienia nie
dają zapomnieć górskich szczytów, śmiechu
i radości w czasie twórczych warsztatów oraz
wspólnych wieczorów. Dziękuję wszystkim
harcerzom za wspaniałą postawę i wspólną
zabawę, a kadrze za fachowość, pomysły
i wieczną gotowość do wędrówek. Dzięki
dofinansowaniu zadania w ramach Otwartego Konkursu Ofert, mogliśmy uatrakcyjnić
akcję zimową i objąć opieką dzieci z rodzin
o niskich dochodach. Do zobaczenia na
harcerskim szlaku. Wszyscy zainteresowani
harcerską formą spędzania wolnego czasu
mogą dalej przeżywać przygody zgłaszając
się do gromad i drużyn naszego Hufca ZHP
Milanówek.
Komendantka zimowiska
hm Marzena Osiadacz

Podsumowanie XXI spotkań wigilijnych dla osób
samotnych i potrzebujących
25 marca 2014 r., o godz. 17.00, w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 odbyło się podsumowanie dotychczasowych spotkań wigilijnych dla osób
samotnych i potrzebujących. Wzięli w nim
udział: Burmistrz Milanówka, Radni Miasta
oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości wręczono dyplomy z podziękowaniami
dla osób, które okazały wieloletnią pomoc
przy organizacji tego wydarzenia.
W związku z absorbującymi mój czas
sprawami rodzinnymi, oraz kłopotami zdrowotnymi, mogę teraz, z pewnym opóźnieniem
bardzo gorąco i serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy przyczynili się do i chyba
mogę tak napisać, że już tradycyjnej bo 21-szej
wigilii dla osób samotnych i potrzebujących,

która tym razem odbyła się w dniu 18 grudnia
2013 w ZSG nr 1 przy ul. Szkolnej.
Z doniesień prasowych, oraz opinii, które
dotarły do mnie drogą e-mailową i telefoniczną, to spotkanie wigilijne sprawiło wiele radości i zadowolenia uczestnikom, którzy byli
ugoszczeni smacznym jedzeniem oraz obdarowani hojnie przez św. Mikołaja prezentami,
jak i dostarczyła wiele satysfakcji organizatorom (Fundacji Homo-Homini, OPS-owi
z ramienia urzędu miasta, obu Caritasom
i wolontariuszom harcerskim).
Wszystkim darczyńcom, którzy pomogli
św. Mikołajowi być hojnym serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do
tych, którzy są ze mną od zawsze. Dziękuję
panu Burmistrzowi za patronat, a księżom
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Proboszczom za błogosławieństwo spotkania
wigilijnego.
Pozostająca pełna szacunku
i wdzięczności
Prezes Fundacji Homo-Homini
Danuta-Maria Kijewska
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Ferie zimowe jak zwykle odlotowe
W dniach 17-28 lutego 2014 r. Środowiskowy Klub Wsparcia Dla Dzieci i ich
Rodzin przygotował ofertę dla swoich podopiecznych. Jak co roku, oprócz zajęć stacjonarnych, dzieci mogły uczestniczyć w wycieczkach.
Warszawskie Blue City przywitało nasze
dzieci parkiem rozrywki, w którym każdy
mógł znaleźć coś miłego dla siebie. Pomysłowe Panie instruktorki zorganizowały zajęcia
sportowe bo przecież ciało to świątynia duszy. Nie tylko Warszawa ma do zaoferowa-

nia ciekawe atrakcje, dlatego pojechaliśmy
do Mościsk, abyy na Farmie Iluzji
j zwiedzić
krainę Królowej Śniegu. W świat klocków
lego, znanych małym i dużym przenieśliśmy
się oglądając film pt. „Lego przygoda”.
Podczas zajęć warsztatowych na świetlicy dzieci i rodzice mieli możliwość wykonania biżuterii z filcu oraz ozdobienia naczyń
szklanych
y metodąą decoupaqe’u.
p q
Żeby tradycji stało się zadość, dzieci
okazały radość i w karnawałowym szale ich
stroje prezentowały się wspaniale.

Ferie szybko się skończyły. Mamy nadzieję, że dla naszych podopiecznych były to
niezapomniane chwile i tym niecierpliwiej
będą
ę ą czekali na p
przyszłoroczne
y
ferie. Nam,
wychowawcom Środowiskowego Klubu
Wsparcia pomysłów na pewno nie zabraknie.
Kierownik oraz wychowawcy
y
y
Środowiskowego Klubu Wsparcia
w Milanówku

Bądź aktywny – bez względu na wiek Urząd przyjazny
Nadchodząca wiosna powinna nakło- i uśmiechniętych emerytów, którzy nie skarżą
nić do zadbania o nasze zdrowie i rozwój. się na swoje choroby i bolączki”- mówi Pani dzieciom
Pamiętajmy, że z wiekiem potrzeby, które Anna jedna z uczestniczek Ośrodka. Z dnia
mieliśmy wcześniej nie mijają. Zmienia się
jedynie ich natężenie. Dlatego też, żeby być
aktywnym, należy zaplanować swój dzień
tak, aby mieć czas dla siebie, rodziny, jak
również na integrację ze środowiskiem.
Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób
Starszych Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, znajdujący się
w Milanówku przy ul. Kościuszki 116 podejmuje liczne działania w środowisku lokalnym, które przynoszą radość seniorom,
a przede wszystkim pozwalają im aktywnie
spędzić czas i włączyć się w życie innych pokoleń.
Od poniedziałku do piątku prowadzimy
bezpłatne zajęcia usprawniające: warsztaty komputerowe, języka angielskiego, poradnictwo psychologiczne oraz popołudnia
z filmem. Dzięki aktywności i zaangażowaniu naszych uczestników organizujemy spotkania tematyczne, które przeobraziły się już
w „mini-bale”. „„Jestem szalenie zaskoczona,
że przychodzące tu osoby potrafią tak świetnie
się bawić. Pomimo, iż ja sama nie jestem już
w stanie tańczyć czy uczyć się języka, to miło
jest popatrzeć i posłuchać zadowolonych

na dzień liczba uczestników rośnie, nawiązują się nowe znajomości, przyjaźnie, odkrywamy nowe talenty.
Dzięki dofinansowaniu Burmistrza
Miasta Milanówka w ramach Otwartego
Konkursu Ofert oraz przychylności Urzedu
Miasta, możemy rozwijać działalność naszego Ośrodka oraz uatrakcyjniać jego ofertę.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Można się z nami kontaktować drogą
e-mailową: osrodek.wsparcia@pkps.org.pl
bądź pod numerem tel.: 536 868 575
Kierownik Ośrodka
Justyna Nowocińska
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W celu podniesienia komfortu obsługi Mieszkańców, z początkiem kwietnia
w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 45
(budynek A i B), pojawił się kącik dla dzieci. W czasie, gdy rodzice będą załatwiać
urzędowe sprawy najmłodsi mogą miło
spędzić czas. W kąciku znajdują się klocki,
układanki oraz stolik do rysowania wyposażony w kredki, papier i kolorowanki. Mamy
nadzieję, że kącik zainteresuje najmłodszych, a rodzicom zapewni spokój podczas
załatwiania spraw w urzędzie.
Red.
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Od Sekcji Charytatywnej do Stowarzyszenia
Dobroczynnego
Po podpisaniu porozumień „okrągłego
stołu” w 1989 roku, w całej Polsce spontanicznie powoływano Komitety Obywatelskie
Solidarności. W Milanówku taki komitet
organizował p. Ryszard Szadkowski i prof.
Władysław Matuszkiewicz. Po latach zniewolenia, zdobyta wolność wyzwoliła chęć
działania w naszym Komitecie tak wielu Milanowian różnego wieku i różnych zawodów,
że trzeba było podzielić prace tematyczne,
powołując odpowiednie sekcje. I tak powstała Sekcja Charytatywna, którą zorganizował p. Ryszard Łastówka. Do współpracy
zgłosiły się panie: Zofia Iwaszkiewiczowa,
Maria Melisowa, Maria Kołodziejczykowa
i Joanna Mizerska.
Pierwsze kroki działania to rozmowy
z przedstawicielami wszystkich organizacji
wspomagających ubogich, i zdobycie pomieszczenia do pracy. Przydzielono nam
pokój w budynku „popartyjnym”. W tym czasie do pracy w Sekcji przybyło wiele bardzo
wartościowych osób: pani Barbara Kaszycka,
państwo Barbara i Władysław Kraszewscy,
Pani Krystyna Drapella, pani Irena Wierzbowska z mężem Henrykiem i można było
w naszym pokoju pełnić codzienne dyżury.
By pomagać, trzeba mieć środki. Pierwszym działaniem w celu zdobycia środków
była
y kwesta w kościele p
pod wezwaniem św.
Jadwigi Śląskiej podczas jednej z niedzielnych mszy. Na apel o datki odpowiedzieli
członkowie Komitetu, deklarując comiesięczne składki. W dwóch czynnych wówczas kawiarniach wystawione były skarbonki. Także sklepy, a nawet niezaangażowani
Mieszkańcy przekazywali pewne kwoty na
rzecz Sekcji. Znaczne dochody przyniosły
zorganizowane dwa kiermasze z odzieżą.
Trzeba tu podkreślić, że większość członków
Komitetu Obywatelskiego bardzo aktywnie,
wspierała działalność Sekcji. Szczególnie
znacząco pomoc wnosili państwo: Małgorzata i Piotr Brażewiczowie, Maria i Krzysztof Ołpińscy, Teresa i Mirosław Ziąbscy.
Dzięki staraniom państwa Ołpińskich
otrzymaliśmy z Francji olbrzymi kontener –
głównie odzieży, z czego skorzystały również
zainteresowane organizacje dobroczynne.
Odzieżą obdarowane zostały dzieci z Białorusi i Rumunii, przebywające na wakacjach
w Milanówku i oczywiście potrzebujący
Mieszkańcy. Przy współudziale członków
z KO Solidarność wytypowano kilkadziesiąt
ubogich, zwłaszcza wielodzietnych rodzin
i przed świętami Bożego Narodzenia, rozwieziono wcześniej przygotowane paczki.

Pozostała część zawartości kontenera zajmowała prawie cały pokój, postanowiliśmy
więc, przy ogromnym poparciu p. Władysława Kraszewskiego, otworzyć sklepik
charytatywny. Po rozmowie z dyrektorem
ówczesnego ZOZ-u, otrzymaliśmy pokoik w baraku po starej przychodni. Państwo
Ziąbscy wspaniale pokoik odnowili, znalazły się podstawowe meble i sklepik rozpoczął działalność. W sklepiku przyjmowano
różnego rodzaju dary, rozdawano potrzebującym i sprzedawano po niskich, czasami
symbolicznych cenach. Ponieważ przybywało darów, zrobiło się ciasno, potrzebne
było większe pomieszczenie. Udało się i to
załatwić. Zagospodarowanie nowego pomieszczenia i kierowanie pracą sklepiku powierzone zostało panu Władysławowi Kraszewskiemu, wielkiemu pasjonatowi tego
rodzaju działalności. Niestety przedwczesna
śmierć pozbawiła nas tak wspaniałego działacza. Dalszą działalnością sklepiku kierowała pani Barbara Kaszycka.
Wyżej opisany czas to był okres rozkwitu. Sklepik w centrum Miasta, zaangażowanie i pomoc członków Komitetu
Obywatelskiego, wspaniała praca członków
Sekcji, kontakty z Mieszkańcami Milanówka, to wszystko przynosiło wspaniałe efekty.
W sklepiku pracowała bezinteresownie pani
Maria Kołodziejczykowa na zmianę z panią Ireną Szczygieł. Dorywczo pracowały
również inne osoby. Niestety barak przeznaczony był do rozbiórki, trzeba było się
wyprowadzić. Otrzymaliśmy pomieszczenie
w poszpitalnych magazynach willi „Gloria”
przy ulicy Warszawskiej. W ramach wolontariatu ten sklepik obsługiwały panie:
Krystyna Nawrocka, Krystyna Starzyńska,
Maria Wdowiak, Iwona Froelich, Barbara
Kraszewska i Barbara Kaszycka, która dodatkowo koordynowała pracę w sklepiku.
To były gorsze lata. Poza sprzedażą, odzież
wydawana była potrzebującym skierowanym przez OPS i parafie, systematycznie
odkładane i przekazywane były ubrania do
Zakładu dla Niewidomych Dzieciach w Laskach. Nadmiar odzieży przekazywany był
do ośrodków „Monar” w Głoskowie i Oryszewie, także do domu Samotnej matki,
świetlicy środowiskowej na Turczynku i do
Towarzystwa „TYLKO” z darów miłosierdzia. Transport odzieży możliwy był dzięki
bezinteresownemu użyczeniu samochodów
przez p. Andrzeja Moesa i p. Andrzeja Olizarowicza.
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Odzież p
przekazywaliśmy
y
y również do
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, gdzie naukę pobierały dzieci,
z różnych powodów nie mogące przebywać
w rodzinnym domu. Dla tych dzieci przez
pięć lat szykowaliśmy paczki z odzieżą, słodyczami, owocami, zabawkami. Inicjatorką
tych działań była pani Hanna Łastówka,
która dowiedziała się o skromnym bycie wychowanków tegoż Ośrodka i „zaraziła” ideą
pomocy panią Agnieszkę Łąkę z Zespołu
Szkół Nr 3w Milanówku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i szczodrości uczniów
i wychowawców, także ofiarności firm:
„Krówki Milanowskie”, „Czarpol” w Kozerkach, Hurtowni Papierniczej państwa
A. A. Sroczyńskich, „Andrea” pana Andrzeja Olizarowicza, sklepom PSS, które umożliwiły zbiórkę darów, szykowaliśmy przez te
lata po kilkadziesiąt paczek. Radości dzieci nie da się opisać, to trzeba było widzieć.
W ostatnim roku dołączył do nas Zespół
Szkół Nr 1 w Milanówku.
W 2000 r. trzeba było opuścić lokal przy
Warszawskiej. Porozumienie Burmistrza
z dyrekcją „Jedwabiu Polskiego” zaowocowało pomieszczeniem przy ulicy Brzozowej
1. Tu jednak było ciasno i zimno. Zimą,
ogrzewanie zakupionym piecykiem elektrycznym dawało temperaturę zaledwie
12oC. Dodatkowo uciążliwy był brak wody,
niesprawny sanitariat i przeciekający dach.
Pracowaliśmy dwuzmianowo, 2 razy po
3 godziny dziennie. Było to jednak trudne
do realizowania, zwłaszcza zimą, mimo, że
przybyły nowe wolontariuszki, panie: Jolanta Jackowska, Zofia Krasnosielska, Anna
Kossakowska, Lusia Olszewska, Barbara
Giemczyńska, Danuta Lewandowska, Daniela Kasprzak, Małgosia Milewska, Urszula Radzicka i Elżbieta Horszczaruk.
Komitety Obywatelskie, po uzyskaniu
pełnej wolności, po uczciwie przeprowadzonych wyborach do władz wszystkich szczebli
– wprawdzie nie zostały formalnie rozwiązane, przestały pracować, faktycznie przestały
istnieć. Pozostała prężnie działając „Sekcja
Charytatywna” – już bez oparcia w KO, nie
posiadała określonego Statusu. Była „zawieszona w powietrzu”. Dlatego podczas
jednego ze spotkań z Burmistrzem, przy
jego sugestii i pomocy postanowiliśmy ten
status zmienić, powołując stowarzyszenie.
I tak 10 listopada 2004 roku na zebraniu założycielskim podjęto uchwałę o powołaniu
Stowarzyszenia Dobroczynnego. Przygotowany statut i wniosek złożony do Starosty
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Grodziskiego został pozytywnie rozpatrzony i 17 grudnia otrzymaliśmy potwierdzenie
rejestracji.
Bardzo trudno jest określić wartość naszej pracy w ciągu tych 25-ciu lat. Rzeczy
otrzymywane i przekazywane potrzebującym
nie były nigdy wyceniane wg realnej wartości. To zresztą nie było najważniejsze. Otrzymywane pieniądze w pierwszej kolejności
przeznaczane były na potrzeby dzieci, dla
rodzin w trudnej, bądź krytycznej sytuacji.
Fundowane były obiady w trzech naszych
publicznych szkołach podstawowych, przynajmniej dziesięcioro dzieci stale korzystało
z tych posiłków. Na ten cel wydaliśmy ponad
150 tysięcy złotych. Materialnie wspieraliśmy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
Dziećmi w Laskach oraz inne organizacje
i osoby (w sumie około 50 tysięcy zł). Wspo-

magaliśmy finansowo działalność UNICEF
z przeznaczeniem na szczepionki, jedzenie,
naukę i leczenie dzieci w Afryce. Przekazywane nawet niewielkie kwoty, tam miały
ogromną, wymierną wartość. Wspieraliśmy
również świetlicę sportową na Turczynku.
Wszystkich nie sposób wymienić.
Czas nieubłaganie biegnie. Rok 2011,
emeryci ze Stowarzyszenia starsi o blisko
25 lat. Ciasne, zimne i mokre pomieszczenie
trzeba zwrócić właścicielowi. Mimo wielu
starań nowych, młodszych wolontariuszy nie
ma. W tej sytuacji trzeba było sklepik zlikwidować. Odzież, AGD i inne drobne rzeczy
zostały przekazane różnym ośrodkom opiekuńczym. Pozostały jeszcze oszczędności
zgromadzone w banku i te będą sukcesywnie
przekazywane szkołom na obiady dla dzieci,
aż do ich wyczerpania.

Powyższe, to takie krótkie sprawozdanie
z pracy naszej grupy charytatywnej. Trudno
25 lat działalności zmieścić na kilku kartach.
Pierwsze lata to działania spontaniczne.
Nikt nie prowadził dziennika, nie notował
dat, nazwisk osób współpracujących i wspomagających, czy innych poczynań. Pamięć
ludzka jest zawodna. Być może ktoś został
pominięty, coś zmienione, pomylone, przeoczone, zapomniane. Za te niedociągnięcia
przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się
urażeni.
Pozostaje jeszcze podziękować wszystkim, którzy poświęcili czas, zdrowie tej pracy
społecznej, a także wszystkim darczyńcom,
bez których nasza praca byłaby niemożliwa.
Barbara Kaszycka
Ryszard Łastówka

Z cyklu nowe wille na szlaku “Milanówek – Mały Londyn”

Willa Kwieka
Pod koniec 2012 r. ukazała się
– wydana przez Instytut Pamięci
Narodowej – monumentalna praca lokalizująca na terenie Polski
placówki NKWD i Urzędu
p
ę Bezpiep
czeństwa, zatytułowana: ,,Śladami
zbrodni. Przewodnik po miejscach
represji komunistycznych lat 19441956’’ (red. nauk. Tomasz Łabuszewski). W książce znajduje się
zdjęcie milanowskiej willi „Janotka” – dość dobrze znanej tutejszej
siedziby NKWD – położonej przy
ul. Zacisznej 8 (w książce podano
ul. Zacisze). Lakoniczna informacja bynajmniej nie wyczerpuje tematu lokalizacji dawnych kwater
sowieckich służb bezpieczeństwa na
terenie Milanówka. Po wielu latach
okazało się, że niezwykle ważną
rolę w tutejszym systemie represji
bez wątpienia odegrała, w pierwszych kilku miesiącach 1945 r., willa
Kwieka, położona na rogu dzisiejszych ulic Kościuszki i Literackiej.
Wybudowana została jeszcze przed
wojną, w 1930 r. Jej pierwszym
właścicielem był Hipolit Kwiek. W trakcie
wojny w budynku mieszkała rodzina Kwieków, której członkowie zostali aresztowani
przez niemieckie władze okupacyjne jeszcze
w 1944 r. Prawdopodobnie z tego też powodu dom w momencie wkroczenia Armii
Czerwonej stał zupełnie pusty, co skrzętnie
wykorzystali „wyzwoliciele”. Nie wiadomo
kiedy dokładnie rozpoczęło się tu urzędowanie NKWD. Wydaje się jednak, że musiało to nastąpić nie później niż w lutym.

Nowi, sowieccy włodarze nie obnosili się
na zewnątrz ze swoją obecnością w budynku – wręcz przeciwnie: starali się dość skrupulatnie kamuflować, tak aby nie rzucać się
w oczy lokalnej społeczności. Należało to
zresztą do normalnej praktyki sowieckich
służb, które w ten sposób starały się jeszcze skuteczniej działać. Funkcję maskującego parawanu spełniał tutaj komendant
wojskowy Armii Czerwonej, kpt. Mazurow
(w przekazach występował też jako major).
Trzeba przyznać, że formuła ta okazała się
www.milanowek.pl

na tyle skuteczna, że nawet po
wielu latach znacznie utrudniała
ustalenie właściwej funkcji tego
miejsca. O prawdziwym, dotąd
zupełnie nieznanym charakterze
willi świadczą niezależne względem siebie przekazy źródłowe.
Więzionych tu głównie członków
miejscowej konspiracji – żołnierzy Armii Krajowej i przedstawicieli lokalnej administracji
cywilnej – przetrzymano w prowizorycznym areszcie, stworzonym
naprędce w suterenie, w ciężkich
warunkach srogiej zimy 1945 r.,
co już samo w sobie było ciężką
represją. Przesłuchania w sytuacji braku podjęcia pełnej współpracy ciągnęły się bez przerwy,
przez cały dzień. Stosowano
celowe możenie głodem, aby
szybciej złamać wolę zatrzymanego. Placówka miała charakter
przejściowy i po pewnym czasie
ludzie byli albo zwalniani albo
przewożeni do innych, większych
aresztów NKWD, znajdujących
się w Pruszkowie, w podwarszawskich Włochach lub na Pradze. Tu znowu po pewnym
okresie następowało przetransportowanie
aresztanta do słynnego obozu NKWD nr 10
w Rembertowie.
Poszukuję dalszych informacji o tej willi
- wszystkich mogących pomóc, proszę o kontakt z redakcją.
Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Czasu
Artur Zybrant
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Wykaz przychodni w Milanówku
W związku z prośbami Mieszkańców zamieszczamy w Biuletynie listę milanowskich
przychodni wraz z zakresem usług.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ AWEMED, ul. Piasta 30
Usługi w ramach kontraktu z NFZ
• Podstawowa opieka zdrowotna,
• Poradnie specjalistyczne:
- chirurgiczna
- okulistyczna
- ginekologiczno-położnicza
- logopedyczna
- diabetologiczna
Opieka lekarska internistyczna - (8.0018.00); pielęgniarska i położnicza, domowe
wizyty lekarskie, badania RTG, EKG, USG;
badania laboratoryjne; zabiegi w domu chorego; patronaże położnicze i pielęgniarskie
u noworodków, niemowląt, kobiet po porodzie.
Więcej informacji na:
www.awemed.info-net.com.pl
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej NEUROLOGIA
i EEG, ul. Piasta 30
• Diagnostyka medyczna w zakresie EEG.

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej NZOZ Biovena Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 1
• Podstawowa opieka zdrowotna – lekarz
rodzinny w ramach kontraktu z NFZ
• Fizjoterapia ambulatoryjna (umowa
z NFZ)
• Medycyna pracy
• Diagnostyka medyczna w zakresie: badania laboratoryjne (USG 3D/4D, ECHO
serca, EKG, Holter EKG)
• Stomatologia
• Lekarze interniści
• Lekarze pediatrzy
• Opieka pielęgniarska
• Specjalistyka:
okulistyka, neurologia, laryngologia, dermatologia, ortopedia, chirurgia, urologia,
gastrologia, kardiologia, ginekologia, reumatologia.
Więcej informacji na:
www.biovena.com.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej NZOZ MILANMED
Poradnia Rehabilitacyjna,
ul. Warszawska 18
• Usługi w ramach kontraktu z NFZ i umowy z gminą Milanówek
- poradnia rehabilitacyjna

- poradnia ortopedyczna
- fizjoterapia
Więcej informacji na:
www.milanmed.pl
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej NZOZ MILANMED
Przychodnia Lekarska
ul. Niezapominajki 10
• Podstawowa opieka zdrowotna - lekarz
rodzinny w ramach kontraktu z NFZ
(bezpłatnie)
• Badania w ramach kontraktu z NFZ
– bezpłatnie
Lekarze specjaliści:
-poradnia medycyny pracy
- poradnia kardiologiczna
- poradnia dermatologiczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia logopedyczna
- poradnia dietetyczna
- punkt pielęgniarski
- punkt pobrań do badan laboratoryjnych
(pełen zakres) plus badanie EKG
- poradnia psychologiczna – dzieci dorośli
Więcej informacji na:
www.milanmed.pl
Red.

Coroczny koncert w „Trójce”
Rocznica urodzin patrona Zespołu Szkół
Gminnych nr 3 w Milanówku, Fryderyka
Chopina była okazją do zorganizowania
14 marca 2014 r. uroczystego koncertu.
Publiczność zajmuje miejsca. Każdy chce
siedzieć z przodu. Wszyscy są ciekawi, czy
w tym roku wystąpią ci sami muzycy, co w zeszłym, czy może są w szkole nowi artyści, o których jeszcze nic nie wiemy! Sala już pełna.
Nauczycielka muzyki, Elżbieta Dąbrowska, zapowiada kolejno młodych wykonawców, „wirtuozów” najróżniejszych instru-

mentów. Zabiorą nas w podróż przez epoki
– od baroku do współczesności. Usłyszymy
utwory Chopina (Nokturn, Walc h-moll),
Gigue z Suity J. S. Bacha, Sonaty Beethovena... w wykonaniu Weroniki Bykowskiej,
Weroniki Laskowskiej, Oli Kopacz i Moniki
Kutwy. Początkujący gitarzysta, Kamil Foks,
zagra między innymi temat z filmu „Ojciec
Chrzestny”. Klarnecista Jacek Goleniak
przeniesie nas do początków jazzu, a z Pawłem Goleniakiem wyruszymy do Argentyny

Rekrutacja w roku szkolnym
2014/2015 do klasy pierwszej
szkoły podstawowej
Składanie wniosków wraz z załącznikami –
od 17 marca do 30 kwietnia.
• podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – ostatni
poniedziałek czerwca, do godz. 15.00.
• podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nie-

przyjętych – ostatni piątek czerwca, do
godz. 15.00.
Rekrutacja w roku szkolnym
2014/2015 do klasy pierwszej
gimnazjum:
• składanie wniosków (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły)
o przyjęcie – od 3 kwietnia do 30 kwietnia
2014 r.

www.milanowek.pl

i usłyszymy „Libertango” A. Piazzolli – oczywiście wykonane
y
na akordeonie.
Cisza już i ... płynie muzyka. Trwa Święto
Patrona w „Trójce”. Najpiękniej jak można
młodzież uświetnia te obchody, bo dzieli się
swoim talentem i ciężką pracą z rówieśnikami.
Gratulujemy i składamy serdeczne podziękowania naszym artystom!
Ciekawi jesteśmy, kto wystąpi w przyszłym roku.
Nauczycielka ZSG nr 3 w Milanówku
Katarzyna Drzewiecka
• do 2 lipca 2014 r., do godziny 15.00 – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych
wynikach sprawdzianu zewnętrznego.
• ogłoszenie listy uczniów przyjętych do
klas pierwszych – 4 lipca 2014 r., do godziny 14.00.
Zespół Szkół Gminnych nr 3
im. Fryderyka
y y Chopina
p
w Milanówku, ul. Żabie Oczko 1
www.zsg3milanowek.szkolnastrona.pl
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Prywatna Szkoła Podstawowa i Szkolne Przedszkole - Milanówek, ul. Brzozowa 1
Prywatna Szkoła Podstawowa i Szkolne Przedszkole powstały 13 lat temu z inicjatywy Mieszkańców Milanówka. Uczniowie odnoszą sukcesy w nauce i sporcie.
W rankingu OKE osiągamy najlepsze wyniki w powiecie grodziskim na sprawdzianie klasy 6. W tym roku uczennica klasy
6 - Pola Gawrońska została Laureatem
Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego. W uznaniu zasług dla szkoły, samorząd
Milanówka przyznał szkole honorowe wyróżnienie w ramach X edycji „Milanowski
Liść Dębu”. W tym roku ostatecznie ustabilizowała się sytuacja lokalowa. Szkoła
pozostaje na kolejne długie lata w obecnym miejscu, na Brzozowej 1.
Rodziców zainteresowanych oferta
edukacyjną zapraszamy do kontaktu ze
szkołą i przedszkolem.
www.nowaszkla.edu.pl
tel. 22 724 97 93
Informujemy, że nabór do klasy
I Szkoły Podstawowej nr 1 prowadzony jest w okresie od 18.03 do 30.04 2014r.
Rodzice/opiekunowie prawni składają
wypełnioną KARTĘ ZAPISU DZIECKA w sekretariacie szkoły. Jeżeli dziecko
jest spoza rejonu szkoły dodatkowo należy złożyć WNIOSEK O PRZYJĘCIE.
Regulamin rekrutacji oraz formularze do
wypełnienia są dostępne w sekretariacie
szkoły i na stronie www.zsg1milanowek.pl
w zakładce „Dokumenty szkoły”.
Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1
im. ks. Piotra Skargi
Edyta Sawicka - Domasiewicz

Śladami bohaterów
19 marca uczniowie klas IIIa i IIIb
z Gimnazjum nr 1 przy Zespole Szkół
Gminnych nr 1 wyruszyły na wycieczkę szlakiem bohaterów książki pt: „Kamienie na
szaniec” A. Kamińskiego. Historia Zośki,
Alka i Rudego jest uczniom doskonale znana dzięki lekturze, wielogodzinnym rozmowom na jej temat, a także dzięki dwóm filmom: fabularnemu „Akcja pod Arsenałem”
i dokumentalnemu „Rudy, Alek, Zośka”.
Widzieli także najnowszy film „Kamienie na
szaniec”. Choć na większości z nich zrobił
duże wrażenie, to bez trudu potrafili wskazać liczne odstępstwa od treści książki, co
czyni go w ich oczach, niestety, niewiarygodnym.
Swoją wiedzę o tamtych czasach pojechaliśmy zweryfikować w trakcie wycieczki.
Doskonały przewodnik, który oprowadzał
nas od Liceum im. Batorego – szkołę Zośki,
Alka i Rudego, przez budynki przy Alei Szucha, gdzie był katowany Janek Bytnar, przez
więzienie na Pawiaku – miejsce kaźni tysięcy
Polaków, aż po groby bohaterów na Wojskowych Powązkach, przekazał nam wspaniałą
lekcję historii. Opowiadał niezwykle zajmująco, wplatając wiele ciekawostek i szczegółów zapadających w pamięć, sprawił, że
naprawdę poczuliśmy i zrozumieliśmy grozę
czasów wojny. Oto fragmenty powycieczkowych refleksji uczniów III B:
„Na długo zapamiętam grypsy czytane
w muzeum na Pawiaku i cele w podziemiach
Alei Szucha. Wstrząsnęły mną.”

„Nie mogłam opanować wzruszenia, słuchając tego, co pisali więźniowie Pawiaka do
swoich bliskich.”
„Pokonywaliśmy autokarem tę samą trasę, którą jechała więźniarka z Rudym. Bardzo
to przeżyłam. ”
„Braliśmy udział w inscenizacji zamachu
na Franza Kutscherę. Przewodnik świetnie to
poprowadził. To było niezwykłe doświadczenie.”
„„Miejsca, które zobaczyłam, wystawy
i prezentacje bardzo mną poruszyły i dały do
myślenia.”
„Wolałbym, abyśmy mieli więcej czasu na
Powązkach. Chciałbym zatrzymać się dłużej
przy grobach Zośki, Rudego i Alka. Na pewno tam wrócę.”
„Historia wojny stała się dla mnie bardziej namacalna. Już nie jest tylko tekstem
w podręczniku do historii.”
nauczyciel j. polskiego ZSG1
Agnieszka Matus

Szanowni Rodzice,
podaję do wiadomości, że zapisy dzieci urodzonych w 2007 roku oraz w I połowie 2008 roku
do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok
szkolny 2014/2015 odbywać się będą w następującym terminie: 1 kwietnia – 30 kwietnia 2014 roku.
Zapisu dziecka można dokonać w dni
powszednie w godz. 8.00 - 16.00 w sekretariacie szkoły (parter pok. nr 3).

Na stronie internetowej szkoły www.
szkola2milanowek.neostrada.pl w zakładce
„Rekrutacja” zamieszczone są druki dokumentów wymaganych przy zapisie. Pobranie
ich przez Rodzica i wypełnienie przed wizytą
w szkole bardzo usprawni procedurę.
Jeżeli Rodzice zdecydują się na zapisanie dziecka do innej szkoły, proszeni są

o dostarczenie informacji, do której placówki dziecko będzie uczęszczało.
Adres i kontakt: Szkoła Podstawowa Nr 2
Milanówek, ul. Literacka 20
Tel/fax: 22 758 34 85, 22 758 32 06
E – mail: szkola.nr2@neostrada.pl
sekretariat_sp2@tlen.pl
Dyrektor Szkoły
Marianna Frej

Rekrutacja do Przedszkola nr 1
w Milanówku
Przypominamy rodzicom o zasadach
rekrutacji. Termin składania wniosków
upłynął z dniem 31 marca br. Prace komisji rekrutacyjnej trwają od 1 – 28 kwietnia
br. Lista kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych zostanie podana
do publicznej wiadomości 28 kwietnia br.

do godziny 14.00 w siedzibie przedszkola. W dniach 28 kwietnia – 7 maja rodzice
muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli
zapisu dziecka do przedszkola i zobowiązanie do podpisania umowy z dyrektorem
przedszkola. Lista kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości 12 maja do godziny 14.00.

Postępowanie uzupełniające w przypadku
pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu
odbędzie się w dniach 4 - 8 sierpnia br.
Pozostałe informacje dotyczące m. in.
postępowania uzupełniającego znajdują się
na stronie przedszkola www.przedszkolemilanowek.edu.pl i w regulaminie rekrutacji.
Dyrektor Przedszkola nr 1
Dorota Alicja Malarska

www.milanowek.pl
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Bezpieczeństwo
“O Florce, która chciała
zostać piłkarzem”
5 lutego 2014 r. milanowska Straż Miejska zaprosiła uczniów klas I-II szkół podstawowych na spektakl teatralny do Milanowskiego Centrum Kultury. Zaproszonych
gości witali umundurowani funkcjonariusze
Straży Miejskiej z Milanówka i Straży Miejskiej m.st. Warszawy. To nie przypadek, że
warszawscy “mundurowi” odwiedzili nasze
Miasto. To właśnie oni są autorami interaktywnego spektaklu dla najmłodszych pt.
„O Florce, która chciała zostać piłkarzem”.
Strażnicy sami napisali scenariusz, przygotowywali scenografię, zaprojektowali kostiumy oraz stali się aktorami. I tak na deskach
Milanowskiego Centrum Kultury pojawił się

Wilk, Śnieżka, Czerwony Kapturek, Koźlątko oraz tytułowa Florka.
Głównym atutem spektaklu jest interaktywność - dzieci w określonych momentach
przedstawienia stają się jego uczestnikami.
Same odpowiadają na pytania: czym jest zaufanie? Komu powierzyłbyś swoją tajemnicę? Kim jest osoba nieznajoma? Czy może
być dobra, czy zła? Właściwe odpowiedzi
ukryto w opowieści o Florce.
Zamiast lekcji zaproponowaliśmy dzieciom interaktywny spektakl, zamiast nauczycieli – strażnicy w roli znanych bajkowych
postaci. Cel – ostrzegać przed niebezpieczeństwem, przed zagrożeniem jakim może
być kontakt z osobą nieznajomą – relacjonowali milanowscy funkcjonariusze.
W spektaklu uczestniczyło 160 uczniów
z milanowskich szkół. Dzieci aktywnie brały udział w fabule i odpowiadały na pytania
aktorów.
Na zakończenie, uczestników odwiedził
“dobry czarodziej” i wręczył słodką krówkę
– niespodziankę.

Wiosenne porządki

zajęcia modułowe, dotyczące właściwego traktowania zwierząt – w szczególności
psów. Zajęcia odbyły się w ZSG nr 1 przy ul.
Królewskiej 69.
„Ferie to szczególny czas dla dzieci,
czas wypoczynku i łapania oddechu przed
kolejnym semestrem w szkole. Chcieliśmy,
aby nasze zajęcia były alternatywą do zajęć
szkolnych, aby nie odbywały się w szkolnych
ławkach, nie miały formy typowo lekcyjnej.
Stąd też pojawił się pomysł programu ,,Psia
Łapa’’. Program składa się z dwóch części.
Pierwsza to zaproszenie dzieci do świata
psów. Opierając się o prezentację multimedialną opowiedzieliśmy im o tym, że pies nie
jest zabawką, a żywą istotą. Zaproszenie go
do domu, to wzięcie za niego odpowiedzialności. Schronisko natomiast, nie jest przytulnym, miłym hotelem, a ostatecznością...”
relacjonuje współautorka projektu mł. spec.
Izabela Koźbiał.
Druga część to pokaz trenera psów
p. Agnieszki Wiśniewskiej z Ośrodka Szkolenia Psów „Dangaj”. Uczestnicy mogli się
uzyskać ważne informacje, dotyczące prawidłowej opieki nad zwierzęciem ale przede
wszystkim dowiedzieć się jak zachowywać,
gdy napotkamy bezpańskiego czworonoga
i jak skutecznie obronić się przed jego ewentualnym atakiem.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i kadry pedagogicznej.

Z nadejściem wiosny większość właścicieli
nieruchomości znajdujących się na terenie Milanówka, przystępuje do porządkowania swych
posesji, czyniąc to z chęci upiększenia najbliższego otoczenia (tym samym również Miasta),
a nie z obowiązku prawnego, choć taki przecież
istnieje. Wyrazy podziękowania i szacunku należą się tym, którzy sami bez przypominania
i wskazywania zaniedbań porządkują swe posesje. Należy tu nadmienić, że pod pojęciem
właścicieli nieruchomości rozumie się również
współwłaścicieli, użytkowników oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu.
Niestety nie wszyscy Mieszkańcy poważnie traktują swoje obowiązki w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta. „Zapominalskim” należy przypomnieć, że wspomniane obowiązki wynikają
z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (Dz. U.
Nr 132 poz. 622) oraz z prawa miejscowego – Uchwały Nr 231/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29.11.2012 r., czyli regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Milanówka. Jednocześnie
prosimy właścicieli nieruchomości o przycinanie gałęzi drzew i krzewów wyrastających
poza obręb ogrodzenia lub granicy działki,
gdyż przeszkadzają w korzystaniu z chodników i ciągów pieszych; zasłaniają znaki
drogowe lub mogą utrudniać ruch drogowy
ograniczając widoczność.

Straż Miejska, realizując swoje zadania,
rozpoczęła kontrole porządków posesji.
Właściciele zanieczyszczonych nieruchomości obligowani są do ich uporządkowania
w określonym terminie.
Przypominamy również właścicielom
psów, że jednym z ich obowiązków jest
sprzątanie z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego (skwery, chodniki, place
zabaw) odchodów pozostawionych przez ich
pupili. Skala problemu narasta, dlatego też
osoby niewywiązujące się z tych obowiązków
muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
Komendant Straży Miejskiej
Bohdan Okniński

Program ,,Psia Łapa’’
w Milanówku
W ramach akcji „Zima w mieście”
20 lutego funkcjonariusze Straży Miejskiej
zaprosili uczniów milanowskich szkół na
www.milanowek.pl
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Jan Szczepkowski Art Déco
To tytuł wystawy prac wybitnego polskiego rzeźbiarza – Jana Szczepkowskiego, który związał swoje losy z Milanówkiem. 16 lutego 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta odbyło się jej uroczyste otwarcie.
W tym roku Miasto obchodzi 50 – tą rocznicę śmierci artysty.
Scenariusz wystawy stworzyła Katarzyna
Chrudzimska-Uhera, historyk
y sztuki, autorka opracowania „Jan Szczepkowski – Życie
i twórczość”. Zaprezentowane eksponaty, to
przykłady dominacji geometrycznych kształtów kół, trójkątów, zygzaków i krzyży. Wśród
nich znalazły się rzeźby po niedawnej konser-

wacji, wykonanej przez studentów Akademii
Sztuk Pięknych, pod kierunkiem dr. Janusza
Smazy - projekty płaskorzeźb z gmachu BGK,
prace w gipsie, drewnie oraz fotografie.
Wernisaż zgromadził wielu gości, m.in.
wnuczkę Jana Szczepkowskiego – Ewę Mickiewicz oraz Bożenę Pysiewicz – historyk
sztuki z Muzeum Narodowego, która opowiedziała zebranym o życiu artysty, jego
twórczości oraz przedstawiła różne oblicza
stylu Art Déco. Spotkanie uświetnił również
krótki koncert muzyki klasycznej duetu absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w składzie:

Karolina Mikołajczyk - skrzypce i Iwo Jedynecki – akordeon.
Wystawa rozpoczęła się dzień przed
rocznicą śmierci artysty i trwała przez trzy
tygodnie.
Red.

I etap konkursu w ramach Milanowskiego Biennale
rozstrzygnięty!
Od chwili ogłoszenia konkursu na obraz
namalowany na jedwabiu w Milanowskim Centrum Kultury telefon nie przestawał dzwonić.
Zainteresowanie udziałem płynęło ze wszystkich stron Polski. Otrzymaliśmy około 80 prac,
z których podczas obrad 3 kwietnia, Jury wybrało te kwalifikujące się na wystawę. Prace
oznaczone kodami, oceniało Jury w składzie:
Krystyna Arska – Perepłyś (przewodniczą-

ca jury), Barbara Matuszewska-Berg, Sylwia
Sikora-Tyszka, Włodzimierz Starościak oraz
Mariusz Koszuta. Wszyscy członkowie komisji
ocenili poziom przesłanych prac na bardzo dobry, dyskusje trwały długo, ale ocena końcowa
była jednogłośna. Uczestnicy, których prace
przeszły do II etapu mają za zadanie przesłać
do Mianowskiego Centrum Kultury oryginały
swoich dzieł. Na tej podstawie Jury wybierze

najlepsze obrazy i przyzna nagrody. Już dziś
zapraszam Państwa na pokonkursową wystawę, której wernisaż odbędzie się 31 maja w siedzibie firmy Jedwab Polski przy ul. Brzozowej
(współorganizatora wydarzenia i fundatora
nagród). Właśnie wtedy poznamy zwycięzców konkursu i wszystkich artystów biorących
udział w wystawie. To będzie wspaniała okazja
do tego, by spotkać osoby dla których jedwab
odgrywa w życiu istotną rolę. Pomysł na zorganizowanie Milanowskiego Biennale Malarstwa na jedwabiu wypłynął od Mieszkańców
aktywnych artystycznie i społecznie na terenie
naszego Miasta. Do idei Małgorzaty Trębińskiej, Mariusza Koszuty oraz Włodzimierza
Starościaka niemal codziennie dołącza ktoś
nowy. Okazuje się, że temat jedwabiu ponownie ożyje, a to także za sprawą Stowarzyszenia
Kuźnia Milanowska, które aktywnie włączyła się do organizacji Biennale. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby podzielić się informacjami, wspomnieniami dotyczącymi historii
jedwabnictwa w Milanówku.
Do zobaczenia w maju!
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak
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Spektakl plenerowy z okazji 3 maja w wykonaniu
Stowarzyszenia T-Art
„Historia Polski w etiudach” – to spektakl plenerowy, w którym chcemy pokazać
najważniejsze wydarzenia z dziejów naszego kraju: od założenia słowiańskiej osady
do czasów współczesnych. Składające się
nań etiudy obrazują kroki milowe w historii Polski; te, które zdeterminowały dalsze

losy i te, które wynikły z minionych uwarunkowań. Spektakl nie ma nic wspólnego
z rekonstrukcją historyczną. Jest artystyczną
wizją, gdzie muzyka, śpiew, ruch i plastyczne obrazy przywołać mają emocje, wzbudzić
refleksje – żeby przystanąć na chwilę w miej-

scu, w którym jesteśmy tu i teraz, i poczuć
jego wielowiekowy kontekst.
Zapraszamy na uroczystości związane
z uchwaleniem Konstytucji 3 maja.
Stowarzyszenie T-Art
Iwona Dornarowicz

Jubileusz XXX – lecia chóru CANTABILE
W służbie Bogu i ludziom
W dniu 18 maja
j 2014 r. w kościele
św. Jadwigi Śląskiej o godz. 12.30, odbędzie się uroczysta msza z okazji jubileuszu
oraz okolicznościowy koncert chóru
„CANTABILE”.
Burmistrz Miasta Milanówka
oraz kierownictwo chóru, mają zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych
do uczestnictwa w uroczystościach
związanych z powyższym jubileuszem.
Chór „ CANTABILE ‘’ p
przyy pap
rafii św. Jadwigi Śląskiej został powołany w kwietniu 1984 roku przez
ówczesnego proboszcza parafii księdza Edmunda Nowaka.

W tym czasie organistą współpracującym z chórem był Tadeusz Komorowski,
a dyrygenturę chóru powierzono Tadeuszowi Bornsztajnowi, który pracował z nim do
2002 roku (18 lat).

Po odejściu Tadeusza Komorowskiego,
organistką parafii współpracującą z chórem
została Barbara Zdolińska. W latach 2002
– 2005 chórem dyrygowała Alicja Paciorek,
a po jej odejściu funkcję dyrygenta przejął
Krzysztof Walęczak (do chwili
obecnej).
Podstawowa historyczna liczebność chóru to z dobrym przybliżeniem około 30 osób. Odchodziły starsze osoby, przebywały
nowe. Obecnie chór liczy 21 osób.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do współpracy w myśl zawartą, iż
„kto śpiewa na chwałę Bożą ten
podwójnie się modli”.
Dyrygent chóru „CANTABILE”
Krzysztof Walęczak

Najsłynniejsze piosenki Anny German
Dzięki współpracy artystycznej, śpiewaczka Justyna Reczeniedi zaprosiła do Milanówka niezwykłą solistkę odesskiej Filharmonii Vladyslavę Vdovychenko. Obie Panie
wystąpią na scenie Teatru Letniego 18 maja,
o godz. 19:00.
Dzięki niebywałemu podobieństwu wokalnemu Vladyslavy Vdovychenko do jednej

z ikon muzyki polskiej i rosyjskiej – Anny
German, artystka stworzyła niezapomniany
koncert upamiętniający jej twórczość. Głosu Pani Vdovychenko możemy także słuchać
w popularnym serialu o losach Anny German.
Tańczące Eurydyki - Justyna Reczeniedi i Vladyslava Vdovychenko” to wspólny

program, który zaprezentujemy dla Państwa
18 maja na scenie Teatru Letniego.
W programie najpiękniejsze utwory z repertuaru Anny German: Tańczące Eurydyki, Człowieczy los, Wiesna, Greckie wino,
Echo lubvij, Bal u Posejdona, Cyganeria
i wiele innych. Przy fortepianie – Artur Grudziński. Szczegółowe informacje na stronie
www.mckmilanowek.pl.
Rezerwacje biletów w cenie 20 zł, pod
numerem tel. 22 758 32 34.
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak
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„Gody weselne…” – czyli Marysia i Jasiek zaślubieni
Za tak gromadny udział w weselnym akcie dziękujemy
I ukłony całemu zgromadzeniu weselnemu ślemy.
Nasi Widzowie, co w weselnej sali zostali zebrani,
I w ceremonięę obrzędową
ę
ą z woląą swąą wpisani,
p
Świadkami nie tylko zaślubin pozostają,
Ale dni dzisiejsze z minionymi laty splatają.
Bo dokonało się dzieło, co w historii ma swoje korzenie:
Po siedemdziesięciu latach od generalnej próby powstało
przedstawienie.
Co zaczął Leon Schiller w wieku przeminionym,
To dokończył T-Art w czasie przeznaczonym.
Kłaniamy się nisko wspaniałej ekipie z Kościelnej,
Która w weselisku owym pomagała dzielnie.
Kiedy my na próbach scenę rozwalamy,
Wśród nich pada hasło: „Sprzęty w dłoń – skręcamy!”
„Ratyński i Synowie” pysznym jadłem zapełnili stoły,
Toteż w ich stronę dzięki ślemy wielkie i ukłony.
Zaś życzliwość Widzów – piękne słowa Wasze
Długo zachowamy w szczerych sercach naszych.
Więcej o naszym projekcie „Teatr Letni – T-Art Letni: reaktywacja!” można poczytać w gazetce (MCK, Biblioteka Publiczna w Milanówku).
Dziękujemy Andrzejowi Pettynowi za podzielenie się z nami swoją wiedzą i naprowadzenie nas na trop „Godów weselnych”.
Projekt „Teatr Letni – T-Art Letni: reaktywacja!” realizowany jest w ramach dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego
w konkursie Burmistrza Miasta Milanówka.
Dziękujemy za wsparcie nie tylko finansowe, ale i wyrażone ciepłymi słowami – to też dla nas ważne.
Stowarzyszenie T-Art
Iwona Dornarowicz

IX edycja Festiwalu Otwarte Ogrody
13, 14, 15 czerwca 2014 r.
Szanowni Państwo,
wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Festiwalu Otwarte Ogrody. Już po raz
dziewiąty będziemy mieli okazję stworzyć
wydarzenie oparte przede wszystkim na
pomysłach i inicjatywach Mieszkańców. To
kolejna okazja do integracji, poznania Milanówka od wewnątrz, przypomnienia jego
historii i pokazania współczesnego potencjału.

Tegoroczny Festiwal nawiązywać będzie do tradycji, ludowości, muzyki i tańca.
Chcielibyśmy razem z Państwem podkreślić
ważne dla Milanówka rocznice, pokazać jego
wyjątkowość, poznać artystyczną duszę jego
Mieszkańców. Zachęcam także do odniesienia się do spuścizny Oskara Kolberga, którego rok obchodzimy. Spróbujmy pokazać nie
tylko kulturę ludową, ale szeroko rozumianą
tradycję, kulturę i sztukę tradycyjną.

Mam nadzieję, że na program złożą się
liczne przedsięwzięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne, związane z naszym Miastem czy regionem. Zachęcam Państwa
do zgłaszania się do udziału w Festiwalu
Otwarte Ogrody 2014. Formularz oraz
regulamin znajdują się na stronie www.
mckmilanowek.pl w zakładce FOO. Termin składania zgłoszeń upływa 21 maja
2014 roku. Informacje można uzyskać pod
numerem tel. 22 758 32 34 lub mailowo:
sekretariat@mckmilanowek.pl.
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak
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Dział Sportu Milanowskiego Centrum Kultury zaprasza:
SEKCJA KOSZYKÓWKI dla młodzieży
czwartek ggodz. 18.30
ul. Żabie Oczko 1
Artur Niedziński
SEKCJA SIATKÓWKI dla dzieci
czwartek godz. 15.00 – Grupa I
czwartek godz. 17.00 – Grupa II
ZSG nr 1, ul. Królewska 69
Arkadiusz Ciborowski
SEKCJA STRZELECKA
wtorek, piątek godz. 17.00 -19.00
Strzelnica MCK, ul. Piasta 12
Zbigniew Kubek
SEKCJA WSPINACZKOWA
piątek godz. 14.30
Zajęcia w ZSG nr 1
ul. Królewska 69
Grzegorz Gawryszewski

SEKCJA SZACHOWA
Sobota – MCK, ul. Kościelna 3
godz. 9.20 – Grupa I
godz.10.20 – Grupa II
Odpłatność – 35 zł (miesięcznie)
Jarosław Kowalewski
SEKCJA NORDIC WALKING
sobota godz. 10.00 - MCK, ul. Kościelna 3
Mariola Borowska
SEKCJA MINI TENISA
Zajęcia Mini Tenisa dla dzieci w wieku od 5
do 10 lat, p
prowadzone p
przez 2 instruktorów,
na Hali Sportowej przy ul. Żabie Oczko 1.
Sobota godz. 10.30 – Grupa I
11.30 – Grupa II
Odpłatność – 15 zł (jednorazowo)
50 zł (cały miesiąc)

SEKCJA BRYDŻOWA dla dorosłych
- turnieje
czwartek godz. 18.00 – świetlica GSM osiedla Jedwabnik, ul. Brzozowa 7
Włodzimierz Rutkowski
JOGA
poniedziałki i środy godz. 19.00 – MCK
ul. Kościelna 3
Zajęcia odpłatne
Bliższe informacje - Aleksandra Adamczyk
tel. 664 123 861
SEKCJA ŁUCZNICZA
Zajęcia dla dzieci, prowadzone przez 2 instruktorów,
Hala Sportowa, ul. Żabie Oczko 1
Sobota godz. 12.30
Milanowianie i uczniowie milanowskich
szkół – bezpłatnie
Dzieci spoza Milanówka – 10 zł (jednorazowo)

Wyjazdy Rowerowe 2014 z Sekcją Turystyki Rowerowej
Milanówek, działającej przy MCK
Kwiecień
• 26.04 (sobota) Dzień Sportu-Milanówek
(terenowe wyścigi kolarskie na Turczynku).
Maj
• 30.04-04.05 XLIX Ogólnopolski Wiosennyy Rajd
j Kolarski „Trójprzymierze”jp y
Św. Katarzyna - Góry Świętokrzyskie (wymagane wcześniejsze zapisy).
• 17.05 Rajd ulicami Milanówka-start
ul. Starodęby godz. 11.00 - dystans ok.
20 km.
• 18.05 ROGÓW - Arboretum, start i meta
w Skierniewicach, dojazd do Skierniewic
pociągiem
p
ąg
- dystans
y
ok. 70 km.
• 23-25.05 XXII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
AKTYWU TURYSTYKI KOLARSKIEJ GOREŃ DUŻY k/Gostynina, dystans ok.
300 km (wymagane wcześniejsze zapisy).
Czerwiec
• 01.06 TWIERDZA MODLIN, start
MCK ggodz. 8.30 - dystans
y
ok. 120 km.
• 15,06 GOŁKÓW- ferma strusi k/Piaseczna, start MCK godz. 10.15 - dystans ok.
70 km.
• 19.06 ŁOWICZ ( Boże Ciało) start pod
MCK godz.8,00 - dystans ok 130 km.
Czerwiec - Lipiec
• 28.06 - 06.07 NAD PIĘKNYM MODRYM DUNAJEM . Bratysława - Wiedeń - Budapeszt - dystans ok. 700 km (wymagane wcześniejsze zapisy).

Lipiec
p
• 13.07 BOLIMÓW (zalew bolimowski),
start MCK ggodz. 8.30 - dystans
y
ok. 90 km.
• 20.07 PILASZKÓW - Muzeum Dworu
Polskiego (kolekcja powozów konnych),
start MCK godz. 10.15 - dystans ok.
60 km.
• 27.07
SOCHACZEW, start MCK
godz.8.30 - dystans ok 120 km.
Sierpień
p
• 07-11.08 LIDZBARK WARMIŃSKI wizyta na Dni Lidzbarka - partnerskiego
miasta Milanówka - dystans ok 600 km
(wymagane wcześniejsze zapisy).
• 17.08 WIERSZE (msza polowa zgrupowania AK Kampinos), start MCK godz.
8.30 - dystans ok 90 km.
• 31.08 MAURZYCE (Skansen Ziemi Łowickiej), (start i meta w Skierniewicach,
dojazd pociągiem) - dystans ok 80 km.
Wrzesień
• 05 - 07. 09 KONECKI MARATON ROWEROWY – Sielpia - Góry Świętokrzyskie - dystans od 300 do 4000 km (wymagane wcześniejsze zapisy).
• 20.09 Mistrzostwa Szkół Milanowskich
w terenowych wyścigach kolarskich. Wyścigi terenowe „od przedszkolaka do seniora” (Milanówek -stadion na Turczynku).
• 21.09 - LIW (Zamek Książąt Mazowieckich), (Start i meta w Mińsku Mazowiecwww.milanowek.pl

kim, dojazd pociągiem) - dystans ok.
80 km.
Październik
• 05.10 MSZCZONÓW (rajd na orientację z Termami Mszczonów) - szczegóły
w późniejszym terminie.
• 19.10 zakończenie sezonu - Niespodzianka start MCK godz. 10.15 - dystans ok 60 km.
Możliwa niewielka korekta kalendarza
w ciągu roku. Szczegóły i bliższe informacje
na bieżąco, na stronie www.str-milanowek.
blogspot.com lub pod nr tel. 608 030 136 Adam Matusiak.
Sekcja Turystyki Rowerowej Milanówek
Adam Matusiak
„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Zapraszamy na

Akademięę Zdrowia

25 kwietnia godz. 16.00
MCK ul. Kościelna 3
W programie:
• prezentacja Piramidy Zdrowia w wykonaniu przedszkolaków
• degustacja zdrowych produktów
• zabawy ruchowe
• wystawa prac dzieci
Organizatorzy:
Przedszkole Społeczne w Milanówku
oraz
Milanowskie Centrum Kultury
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Feryjne zawody łyżwiarskie
26 lutego Milanówek poznał swoich
małych mistrzów łyżwiarskich. Ze względu
na piękną pogodę, ale niestety nie zimową,
walka o mistrzostwo odbyła się na torze
łyżwiarskim „Stegny” w Warszawie. Cały
autobus dzieciaków wyruszył spod szkoły
nr 3, gdzie swoją karierę łyżwiarską zaczynała Luiza Złotkowska (medalistka Igrzysk
Olimpijskich w Vancouver i Soczi) i Sławomir Chmura (olimpijczyk z Vancouver).
Po dotarciu na tor lodowy, dobrze zorganizowani trenerzy UKS „3” Milanówek
przeprowadzili zawody w aż dwunastu kategoriach – od początkujących maluchów do
reprezentantów naszego kraju na Mistrzostwach Europy dzieci, które niebawem odbędą się w Holandii.
Wyścigi wyzwoliły wiele emocji sportowych u zawodników jak również u rodziców
obecnych na torze. Po powrocie do Milanówka odbyła się dekoracja zwycięzców,
której dokonał Burmistrz Milanówka Jerzy

Wysocki i Kierownik ds. sportu Włodzimierz
Filipiak.
Trzymamy kciuki za naszych małych łyżwiarzy – może są wśród nich następcy Luizy
i Sławka, a może nawet następca Zbigniewa
Bródki…
WYNIKI
Dziewczęta 5-7 lat:
• I m. Oliwia Skorupa
• II m. Julia Miazek
• III m. Nikol Niedzińska
Klasa I-II łyżwy długie:
• I m. Maja Waszczuk
• II m. Róża Uziak
• III m. Rafał Skrzydlewski
Klasa III-IV łyżwy krótkie:
• I m. Maria Stróżewska
• II m. Filip Hovhannysian
• III m. Izabela Ostrowska
Klasa III-IV łyżwy długie:
• I m. Ewelina Kozerska
• II m. Zuzanna Kawa
• III m. Jowita Świątkowska
Klasa V łyżwy krótkie:
• I m. Dominika Dąbrowska
• II m. Antonina Kawka
• III m. Zuzanna Grzywacz
Open łyżwy długie:
• I m. Joanna Hajduk
• II m. Klaudia Szymańska
• III m. Julia Uziak

Klasa I-II łyżwy krótkie:
• I m. Tymoteusz Królak
• II m. Mikołajj Stoiński
• III m. Kacper Żaboklicki
Klasa III łyżwy krótkie:
• I m. Jakub Chabrzyński
y
• II m. Alan Żaboklicki
• III m. Mikołaj Patanowski
Klasa IV-VI łyżwy krótkie:
• I m. Jan Miazek
• II m. Kacper Stoiński
• III m. Mateusz Traczyk
Klasa II łyżwy
y y długie:
g
• I m. Mateusz Śliwka
• II m. Jan Kawa
• III m. Jakub Kawa
Klasa III łyżwy długie:
• I m. Maciej Kwiecień
• II m. Grzegorz Skrzydlewski
• III m. Szymon Pągowski
Klasa IV łyżwy długie:
• I m. Marcin Słowik
• II m. Łukasz Leonowicz
• III m. Patryk Maciejewski

II Bieg STO-nogi Milanówek
Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy
Milanówka!
Niezwykle miło jest nam zaprosić na
bieg uliczny na dystansie 10 km ulicami naszego Miasta, rozgrywany w ramach Weekendu Biegowego w Milanówku. W imprezie
weźmie udział 380 zawodników, trasa posiada atest PZLA. Nasze miasto będzie reprezentowane przez 62 mieszkańców. Niestety
zapisać się już nie można, ale zapraszamy do
kibicowania swoim bliskim, znajomym oraz
zawodnikom z innych miast polski i z zagranicy (jeden zawodników przyjeżdża aż
955 km do Milanówka)!

Bądźmy wszyscy gospodarzami, niech
nasi goście poczują wsparcie zmagając się
z trudami przebiegnięcia 10km!
Najważniejsze informacje:
Termin: niedziela 27.04.2014
Start o godzinie 10.00 przed budynkiem
SLO Nr 5 przy ulicy Fiderkiewicza 41
Meta jak wyżej – pierwszych zawodników
należy się spodziewać po około 30 minutach
(!) – w zawodach będzie uczestniczyło dwoje
mistrzów Polski
Na uroczyste wręczenie nagród zapraszamy około godziny 12.00 do parku na boisko za szkołą (amfiteatr).

www.milanowek.pl

Miejsca, które polecamy do kibicowania: ul. Warszawska w okolicach dworca
PKP; oraz strefa startu/mety przy Fiderkiewicza 41
UWAGA! Ulice Fiderkiewicza i Warszawska będą wyłączone z ruchu na całej
długości w godzinach 9.00 – 11.30. Z góry
dziękujemy za wyrozumiałość!
Organizator: Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Milanówku
Współorganizatorzy: Społeczne Liceum
Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku
oraz Milanowskie Centrum Kultury
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Otwarte zawody na ściance wspinaczkowej
dla uczniów szkół podstawowych
Tradycyjnie na ściance wspinaczkowej
w Miejskiej Hali Sportowa nr 2 przy ZSG nr
1, przeprowadzono otwarte zawody o „Puchar Burmistrza Miasta Milanówka” dla
uczniów szkół podstawowych.
To jedna z nielicznych tego typu imprez
na Mazowszu. 7 marca 2014 roku zorganizował ją Dział Sportu Milanowskiego Centrum Kultury.
Zawody rokrocznie przyciągają coraz
szerszą rzeszę dzieci i młodzieży, dla których
wysokość stanowi najmniejsze zmartwienie.
W zawodach, utrzymanych w tonacji dobrej
zabawy poprzez rywalizację, wzięło udział
26 uczestników podzielonych na kategorie
chłopców i dziewczynek. Startującym uczestniczkom i uczestnikom na trzech wymagających 7-metrowych drogach wspinaczkowych
kibicowali zgromadzeni rodzice, dziadkowie
oraz starsi rówieśnicy.
Mimo młodego wieku dzieci, dla sporej ilości osób, były to już nie pierwsze tego
typu zawody. Znacznie liczniejszą grupę

dziewczynek wygrała Marta Czyżewska
(rocznik 2006), pokonując zaledwie o parę
sekund starsze od siebie koleżanki. Wśród
chłopców tryumfował multimedalista milanowskich zawodów Maciek Miklaszewski
(rocznik 2003), który zdobyte już doświadczenie ze wspinaczki na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej, przeniósł na naszą ściankę, top’ując najszybciej wszystkie drogi.
Poniżej pierwsza czwórka zawodów w kategorii dziewczynek:
I m. Marta Czyżewska
II m. Sandra Przeniczkowska
III m. Anita Pietrzak
IV m. Ola Melon
w kategorii chłopców:
I m. Maciek Miklaszewski
II m. Szymek Czyżewski
III m. Oliwier Ciećwierz
IV m. Piotrek Sadecki.
W zmaganiach uczestniczył Burmistrz
Jerzy Wysocki, który pogratulował startują-

cym osobom oraz wręczył okolicznościowe
puchary i nagrody rzeczowe.
Pokładamy najdzieję w najmłodszych,
którzy być może za parę lat stanowić będą
czołówkę polskich wspinaczy. Doświadczenia z lat minionych pokazują jednoznacznie, że milanowska ścianka poza walorami
wzmacniania duszy i ciała, zacieśnia przyjaźnie, uczy współpracy, a sama wspinaczka
staje się czymś więcej niż formą pozaszkolnej aktywności fizycznej.
Sędzia główny zawodów
Instruktor wspinaczki sportowej AZS
Opiekun Milanowskiej Sekcji
Wspinaczkowej
Grzegorz Gawryszewski

Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Stołowym
W sobotę 15 marca br. odbyły się Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Stołowym. Rywalizacja toczyła się od rana na hali sportowej
przy ZSG nr1, jednocześnie na pięciu stołach.
Pierwsi do walki o tytuł przystąpili najmłodsi
Mieszkańcy naszego Miasta. W trzech kategoriach wiekowych zgłosiło się ponad 100 zawodniczek i zawodników. Każdy mecz wyzwalał dużą dawkę emocji u samych uczestników,
kibiców, a w szczególności rodziców.
Po rozegraniu wszystkich meczy przyszedł czas na dekorację, której dokonał
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki, który
wręczył puchary, medale i nagrody rzeczowe
najlepszym tenisistom.
Bezpośrednio po dekoracji w kategoriach dziecięcych, rozpoczęli rywalizację zawodnicy w otwartym turnieju seniorów, do
którego zgłosiło się 29 osób.
Zawody zakończyły około godziny 17.00,
wśród pań zwyciężyła Beata Przybylska.

Wśród panów – bracia Selerscy, którzy obronili swoje tytuły z roku ubiegłego.
Gratulujemy wszystkim stworzenia wspaniałej sportowej atmosfery i zapraszamy za rok.
Wyniki :
rocznik 1998-2000
I m. Maja Kalina
II m. Iza Orzechowska
III m. Karolina Całus
Roksana Matuszczak
I m. Maciej Sulerzycki
II m. Arek Popławski
III m. Sebastian Swandzikowski
Tomasz Newbery
rocznik 2001-2002
I m. Ania Piliszek
II m. Marta Jankowska
III m. Ewelina Brzezińska
Ala Faderewska
I m. Adrian Reszczyński
II m. Maciej Szadkowski

www.milanowek.pl

III m. Wiktor Jakubowski
Jan Lewandowski
rocznik 2003 i mł.
I m. Natalia Michalczuk
II m. Alicja Musiał
III m. Julia dębska
Sara Adamczyk
I m. Łukasz Leonowicz
II m. Ignacy Markowski
III m. Robert Heinrych
Bartosz Sulerzycki
seniorzy
I m. Beata Przybylska
II m. Agnieszka Ruszczyk
III m. Bożena Osińska
I m. Damian Selerski
II m. Mateusz Selerski
III m. Paweł Zaszczyński
Milanowskie Centrum Kultry
Dział Sportu MCK
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Rowerem w 2014!
Sezon rowerowy w Milanówku rozpoczął
się 30 marca i potrwa do połowy października. Sekcja Turystyki Rowerowej – Milanówek przy MCK kręci coraz mocniej. Przybywa chętnych, przybywa wyzwań i przybywa
kilometrów. Wzorem lat ubiegłych będziemy kontynuować rowerowe imprezy już
dobrze znane i wpisane od lat w kalendarz
rowerowego Milanówka.
Coroczny rajd ulicami Milanówka z roku
na rok się powiększa. W zeszłym roku ulicami naszego Miasta przejechał peleton 250
rowerzystów. Mam nadzieję, że w tym roku
będzie nas jeszcze więcej. Zapraszamy już
dziś na 17 maja – impreza rowerowa dla
wszystkich; i tych malutkich – początkujących i dla starszych, razem pokonamy te
20 kilometrów.
Młodzieży potrzebna jest rywalizacja,
na rowerze też. Zapraszamy na terenowe
wyścigi kolarskie na Turczynku wiosną –
27 kwietnia i jesienią – 20 września.
Będziemy również kontynuować zapoczątkowaną trzy lata temu „Niedzielę na
dwóch kółkach” – niedzielne wyprawy rowerowe dla osób pełnoletnich na dystansach
od 50 do 130 km. Przez ostatnie trzy lata
zjeździliśmy już nieco najbliższe okolice (ale
jeszcze trochę zostało). Czasem jednak dojedziemy gdzieś pociągiem, by poznać nowe
tereny. A „Niedziela na dwóch kółkach” to
nie tylko kręcenie dla kręcenia, ale za każdym razem staramy się zwiedzić jakieś urokliwe miejsce. W tym roku między innymi
Muzeum Dworu Polskiego w Pilaszkowie,
Twierdzę Modlin, fermę strusi w Gołkowie,
skansen w Maurzycach czy Zamek Książąt
Mazowieckich w Liwie (więcej wyjazdów
w kalendarzu 2014).
Bardzo dużą popularnością cieszą się
wyjazdy weekendowe, dwu- i trzydniowe.
W zeszłym roku byliśmy na trzech, w tym
planujemy takie cztery. Nawiązaliśmy kon-

takty z podobnymi klubami turystyki rowerowej w Polsce i reprezentujemy Milanówek
na Ogólnopolskich
g
p
Rajdach
j
Rowerowych.
y
W zeszłym roku w Sielpi w Górach Świętokrzyskich zwyciężyliśmy w kategorii najliczniejszej zorganizowanej grupy. I choć Milanówek to niewielkie Miasto, pokonaliśmy
takie tuzy rowerowej turystyki jak Kielce,
Włocławek, Skarżysko, Warszawa czy Łódź.
Tu jednak wymagane są wcześniejsze zgłoszenia. W tym roku jedziemy na Ogólnopolski Wiosennyy Rajd
p
j „Trójprzymierze”
jp y
do
Świętej Katarzyny pod Kielcami, na Ogólnopolski Zlot Aktywu Turystyki Kolarskiej
do Gorenia pod Płockiem i Konecki Maraton Rowerowy. Wybieramy się również na
Dni Lidzbarka Warmińskiego – wyprawa
z Milanówka (dwa razy po 150 km i będziemy na miejscu, wycieczka dla wprawionych
rowerzystów).
A, że z rowerem ciężko się rozstać nawet w czasie urlopu, część z nas jeździ na
urlop razem. W zeszłym roku był „Tour de
Baltica” czyli Sztokholm – Helsinki – Tallin
– Ryga – Wilno – 1227 km. W tym roku dołączyli nowi zapaleńcy rowerowi i zwiedzimy kolejne europejskie stolice. W wyprawie
„Nad pięknym modrym Dunajem” odwiedzimy Budapeszt, Bratysławę i Wiedeń.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym
kalendarzem imprez rowerowych na rok
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2014. Jeśli lubisz rower, znajdziesz coś dla
siebie i zawsze możesz do nas dołączyć. Wymagania to: trochę kondycji, sprawny rower
i PREFERUJEMY JAZDĘ W KASKU.
A korzystając, że jestem przy piórze, a nie
na rowerze chciałbym podziękować Włodzimierzowi Filipiakowi i Arturowi Nidzińskiemu z Milanowskiego Centrum Kultury za
pomoc w organizacji i promocji rowerowych
imprez.
Bliższe informacje i szczegóły na bieżąco na stronie internetowej www.milanowek.blogspot.com lub pod nr telefonu
608 030 136, a przed każdym wyjazdem informacja na stronie internetowej Milanówka.
Sekcja Turystyki Rowerowej Milanówek
Adam Matusiak
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XV Otwarte Mistrzostwa Milanówka Juniorów
w Szachach szybkich.
Hala Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69

KALENDARZ WYDARZEŃ
KULTURALNYCH
I SPORTOWYCH
24 kwietnia (czwartek), godz. 16.00
Rozpoczęcie Milanowskiej Młodzieżowej Ligi
Siódemek
Pierwsza kolejka rozgrywek. Zapraszamy wszystkich do kibicowania swoim drużynom w każdyy
wtorek i czwartek od godziny 16.00.
Boisko „Orlik 2012”, ul. Sportowa
26 kwietnia (sobota), godz. 11.00
Mila Milanowska i wyścigi rowerowe
Stadion Miejski, ul. Turczynek
26 kwietnia ((sobota),
), ggodz. 14.00
Święto Ulicy - „Miasto jest nasze”
ul. Warszawska
27 kwietnia (niedziela), godz. 11.00
II Bieg STO-nogi Milanówek. Ogólnopolski bieg
na 10 km.
Start i meta przy SLO nr 5,
ul. Fiderkiewicza 41
1 maja (środa), godz. 11.00
XI Mazowieckie Mistrzostwa w Szachach szybkich.

WAŻNE TELEFONY:
Urząd Miasta Milanówka
tel. 22 758 30 61, fax 22 755 81 20;
Sekretariat Burmistrza wew. 222;
Punkt Obsługi Interesanta wew. 200, 250;
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej tel. 22 755 81 89;
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. profilaktyki i uzależnień
tel. 22 724 94 69;
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
tel. 22 729 04 33, 22 758 30 61 wew. 218;
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 22 724 97 92 fax 22 724 90 83;
Milanowskie Centrum Kultury
tel. 22 758 32 34, fax 22 758 39 60;
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Znaleźć w nim można także przegląd
wydarzeń miejskich – teksty promujące

3 maja (sobota), godz.
Uroczystości z okazji 223. rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
- 12:15 zbiórka Pocztów Sztandarowych przed
Kościołem Św. Jadwigi Śląskiej.
- 12:30 – Msza św. z okazjij 223. rocznicyy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Kościele Św. Jadwigi
- 13:30 – Uroczystość patriotyczna na skwerze
im. St. Starzyńskiego.
Po uroczystości spektakl plenerowy ,,Historia Polski
w etiudach’’ w wykonaniu Stowarzyszenia T-ART
9 maja (piątek), godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Nasza Sztuka”
Wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów Terapii Zajęciowej z Milanówka
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
Wstęp wolny
10 maja (sobota), godz. 17.00
Recital Joanny Rawik – znakomitej polskiej piosenkarki i aktorki
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
Organizatorzy: MU3W i MCK
Wstęp wolny
11 maja (niedziela)
Dzień Strażaka
12.30 Msza św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej
w intencji OSP Milanówek. Po Mszy św. ok.
godz. 14.00 apel na terenie Straży.
ul. Warszawska 18

Miejska Biblioteka Publiczna
tel. 22 755 81 13;
Komisariat Policji
tel. 997, 22 758 32 36, 22 758 31 61;
Straż Miejska tel. 986, 22 724 80 45;
Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 998, 22 758 34 25
ZDROWIE
Nocna Pomoc Lekarska tel. 22 755 90 06
(NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie
w godz. 18.00 - 8.00, w weekendy i dni wolne od
pracy 24 godz. na dobę)
Pogotowie ratunkowe - NZOZ Falck Medycyna
tel: 999, 22 734 02 02
NZOZ „AWEMED” s.c. tel. 22 758 31 05,
758 31 42 - rejestracja dorosłych i specjalistyka,
tel. 22 758 35 41 - rejestracja dzieci;

przedsięwzięcia i inwestycje w mieście
o charakterze gospodarczym, kulturalnym,
rozrywkowym, turystycznym i sportowym.
Biuletyn Miasta Milanówka
Redakcja: ul. Kościuszki 45,
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 224
e-mail: biuletyn@milanowek.pl
Redaktor naczelny:
Patrycja Jankowska
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17 maja (sobota), ggodz. 11.00
Rajd rowerowy ulicaami Milanówka
Start rajdu na ul. S
Starodęby
18 maja godz. 13.1
15 (niedziela)
Koncert Jubileuszow
wy 30 –lecia Chóru Cantabile
pod dyrekcją Krzysztofa Walęczaka
Akompaniament
p
Baarbara Zdolińska
Godz. 12.30 Msza Św
więta
Godz. 13.15 Koncertt Chóru
Kościół Św. Jadwiggi w Milanówku
18 maja (niedziela
a), godz. 19:00
„Tańczące Eurydyki - Justyna Reczeniedi i Vladyslava Vdovychenkko”
Bilety w cenie 20 zł do nabycia
n
w sekretariacie MCK,
ul. Kościelna 3, rezerw
wacje pod numerem telefonu
22 758 32 34
24 – 25 maja , godzz. 11.00
IX Otwarte Mistrzosstwa Milanówka w scrabble.
Milanowskie Centrrum Kultury,
ul. Kościelna 3
31 maja (sobota)
Biennale Malarstwaa na jedwabiu, pokonkursowa wystawa. Szczegó
óły na stronie www.jedwabnebiennale.pl
1 czerwca (niedziella)
Dzień dziecka
szczegóły na www.m
mckmilanowek.pl
Milanowskie Centrrum Kultury,
ul. Kościelna 3
13-15 czerwca
IX Festiwal Otwarte Ogrody,
szczegóły na www.mckmilanowek.pl;
www.milanowek.pl

NSZOZ „NEUROLOGIA I EEG”
tel. 22 724 78 83;
NZOZ „BIOVENA Sp. z o.o.”
tel. 22 724 90 90;
NZOZ MILANMED Poradnia Rehabilitacyjna tel. 22 724 90 75, 504 005 309;
NZOZ MILANMED - Przychodnia Lekarska
tel. 502 422 274;
Apteka przy ul. Krakowskiej 10
tel. 22 758 32 51;
Apteka przy ul. Piłsudskiego 19
tel. 22 758 34 64;
Apteka przy ul. Grudowskiej 3
tel. 22 758 33 15;
Apteka przy ul. Piasta 30
tel. 22 758 38 93;
Apteka Bliska przy ul. Piłsudskiego 28B
tel. 22 734 08 56.

Wydawca: Urząd Miasta Milanówka
Skład i druk: Arkuszowa Drukarnia
Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40,
05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Nakład: 6500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów i zmiany
tytułów oraz nie odsyła artykułów
niezamówionych, a także nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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I Ty możesz pomóc
potrzebującym!
Caritas przy Parafii Matki Bożej
Bolesnej w Milanówku prowadzi zbiórkę rzeczy używanych: odzież, obuwie,
przybory szkolne, sprzęt AGD, komputerowy, meble itp.
Jeżeli chcesz i możesz wspomóc
- zadzwoń: 501 705 502.
Wszystkim ludziom dobrej woli
z góry serdecznie
DZIĘKUJEMY

Uczniowski Klub Sportowy PIRANIE
Zaprasza dziewczynki i chłopców na

ZAJĘCIA JUDO
Z.S.G nr 3 w Milanówku
ul. Żabie Oczko 1
Zajęcia odbywają się w środy
grupa początkująca godz.17.30-18.30
grupa zaawansowana godz.18.30-20.00
Zapisy na zajęciach
lub tel: 604 580 418
www.piranie.pl
www.milanowek.pl
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