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Miejska Galeria „Matulka” zaprasza

Statuetki Milanowskiego Liścia Dębu, 
stypendia i nagrody przyznane

Willa „Matulka” ponownie stała się
miejscem kulturalnych spotkań mieszkań-
ców. W samym centrum miasta, w tym hi-
storycznym budynku, 17 listopada odbyło
się oficjalne otwarcie Galerii Miejskiej.
Przez pierwszy tydzień funkcjonowania Ga-
lerię „Matulka” odwiedziło 150 osób. Do
18 grudnia można było zobaczyć wystawę
pt. „Twórcy z Milanówka”.

cd. na str. 13

Po raz kolejny przyznano stypendia i nagrody dla
uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe i edukacyj-
ne, oraz statuetki Milanowskiego Liścia Dębu. Uro-
czystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Teatrze
Letnim MCK, przy okazji obchodów Narodowego
Święta Niepodległości. 
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cd. na str. 15

Dnia 15 listopada 2012 roku w warszaw-
skim hotelu Novotel Gmina Milanówek,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta
Milanówka Jerzego Wysockiego i Skarbnika
Miasta Milanówka Bożenę Sehn, podpisa-
ła umowę z Województwem Mazowieckim
o dofinansowanie projektu „e-Milanówek,
System publicznych punktów dostępu do In-
ternetu oraz zintegrowany system telefonii
VoIP, w  ramach budowy Miejskiej Sieci In-
formatycznej”.  

cd. na str. 5

Podpisanie umowy 
w Novotelu
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Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
Informuję Szanow-

nych Mieszkańców, że

Gmina Milanówek przy-

stąpiła do wypełnienia

zapisów ustawy z dnia

1 lipca 2011 r. o zmia-

nie ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-

ku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn.

zm.). W związku z nowelizacją Gmina musi

zorganizować „nowy” system gospodarki od-

padami, zgodnie z zapisami ustawy, obciąża-

jąc opłatami za odbiór odpadów wszystkich

Mieszkańców. I w tym miejscu należy się sło-

wo komentarza. W Milanówku  funkcjo-
nuje od 19 lat dobry i sprawdzony system
selektywnej zbiórki odpadów, chwalony
przez Mieszkańców. Można śmiało po-
wiedzieć, że wszystko jest poukładane.
Niestety Sejm, wespół z Senatem  i Pa-
nem Prezydentem RP sprawili nam nie-
spodziankę. Wprowadzenie nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, nakładającej obowiązek wno-
szenia przez obywateli opłat za odbiór 
odpadów z gospodarstw domowych jest
pomysłem o co najmniej 10 lat spóźnio-
nym! I teraz, gdy w większości gmin te spra-

wy są już uporządkowane, narzuca się nam

polecenie do wykonania i tworzy się w całym

kraju ogromne zamieszane.

Chciał nie chciał, musimy dosto-
sować się do narzuconych reguł. Na
wdrożenie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi gmina ma czas
do 1 lipca 2013 r., kiedy to zacznie obo-
wiązywać nowy system odbioru odpadów 
komunalnych. 

Zgodnie z ww. ustawą do końca 2012 r.

rada gminy jest zobowiązana podjąć nastę-

pujące uchwały:

1.  w sprawie metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz stawki takiej opłaty (tu musi być wy-

brana tylko jedna z metod) tj.

- w przeliczeniu na mieszkańca,

- w przeliczeniu na zużytą wodę,

- w przeliczeniu na powierzchnie miesz-

kania,

- ryczałt od gospodarstwa domowego,

2.  dotyczącą terminu, częstotliwości i trybu

uiszczania opłat za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi,

3. dotyczącą wzoru deklaracji o wysokości

opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi składanej przez właścicieli

nieruchomości,

4. w sprawie szczegółowego sposobu i za-

kresu świadczenia usług w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości i zagospodarowania

tych odpadów w zamian za uiszczoną

opłatę za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi.

Ponadto rada gminy musi przyjąć nowy 

regulamin utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy w terminie 6 miesięcy od

dnia uchwalenia wojewódzkiego planu go-

spodarki odpadami (Wojewódzki Plan Go-
spodarki Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
został uchwalony przez Sejmik Wojewódz-

twa Mazowieckiego w dniu 22 października

2012 r. uchwałą Nr 211/12)  i dostosować go

do wymagań tego planu.

Wobec powyższego na ostatniej XXII

Sesji Rada Miasta Milanówka przyjęła pa-

kiet uchwał, które stanowią podstawę do

prawidłowego funkcjonowania nowego sys-

temu. Jeśli chodzi o wybór metody nali-
czania opłaty Rada Miasta Milanówka
uznała, że „najmniej niesprawiedliwą”
metodą jest opłata od każdego miesz-
kańca, według zasady: kto żyje, ten wy-
twarza odpady.

Do wyliczenia wysokości opłaty wzię-

liśmy pod uwagę koszty związane z odbio-

rem i zagospodarowaniem odpadów, ilości

wytworzonych odpadów, ilość mieszkańców

oraz koszty administracyjne. Kładąc szcze-

gólny nacisk na tradycję segregowania od-

padów w Milanówku, Rada Miasta ustaliła

stawkę w wysokości 12,50 zł od Mieszkańca

na miesiąc za odpady zbierane w sposób se-

lektywny (podobne stawki zostały przyjęte

w gminach sąsiednich) i dwa razy wyższą

stawkę, czyli 25 zł od Mieszkańca za miesiąc

za odpady zbierane w sposób zmieszany.

Opłatę  będzie trzeba wnosić nie rzadziej

niż raz na kwartał.

Wychodzimy z założenia, że będzie
to bodziec do uczestniczenia w systemie
selektywnej zbiórki odpadów przez zde-
cydowaną większość Mieszkańców. Jeśli
zobowiązany Mieszkaniec (właściciel,
współwłaściciel nieruchomości, użytkow-
nik wieczysty, zarządca nieruchomości,
najemca dzierżawca, posiadacz samoist-
ny) zadeklaruje, wypełniając specjalną
deklarację, uczestnictwo w selektywnej
zbiórce odpadów w imieniu swojego go-
spodarstwa domowego, to wszystkich
członków gospodarstwa dotyczyć będzie
wyłącznie stawka 12,50 zł od osoby.

Opłata za zagospodarowanie odpa-
dów ma  pokryć koszty nowego systemu
i nie może być przeznaczona na inne
cele. Jeśli byłby wygenerowany „zysk”,
na co nie liczymy w naszych kalkula-
cjach, to każdy pieniądz z tej nadwyżki
może być skierowany wyłącznie na dofi-
nansowanie systemu gospodarki odpa-
dami w przyszłości.

Nowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi zwalnia właścicieli nieru-

chomości zamieszkałych z zawierania indy-

widualnych umów na odbiór odpadów ko-

munalnych. W związku z tym informujemy,

iż najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r. na-

leży rozwiązać umowę z przedsiębiorcą na

odbiór odpadów komunalnych.  Pamiętać

należy o właściwym terminie wypowiedze-

nia obowiązującej umowy, co uchroni przed

podwójnym płaceniem: na rzecz gminy, jak 

i firmy odbierającej odpady.

Gmina zobowiązana została również do 

przeprowadzenia przetargu na odbieranie

odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele

nieruchomości zamieszkałych będą prze-

kazywali odpady jednemu przedsiębiorcy,

który wygra przetarg przeprowadzony przez

Gminę. Za wniesioną przez Mieszkań-
ców opłatę, Gmina zgodnie z ustalonym
terminarzem, odbierać będzie wszystkie
odpady z gospodarstwa domowego, co do
zasady w workach - z zabudowy jedno-
rodzinnej i w pojemnikach - z zabudowy
wielorodzinnej (m.in. papier i tekturę,
metale, szkło, odpady opakowaniowe wie-
lomateriałowe, odpady ogrodowe, w tym
liście i trawę, przeterminowane leki, che-
mikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte
opony, odpady pozostałe po selektywnej
zbiórce). Chcemy, aby system selektywnej 

zbiórki odpadów, funkcjonujący z powodze-

niem dotychczas, uległ jak najmniejszej mo-

dyfikacji.

Szczegółowe informacje na temat no-

wego systemu przekazywane będą Państwu

sukcesywnie. W pierwszym kwartale 2013

r. planujemy również wydanie informatora

w postaci zwięzłej broszurki zawierającej

nowe zasady segregacji i odbioru odpadów.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
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Inwestycje 2012
Kończy się rok 

2012, więc jest okazja
by podsumować reali-
zację zadań inwesty-
cyjnych. Po trudnym
dla nas roku 2011,
kiedy odczuliśmy na
własnej skórze skutki
kryzysu, kiedy prócz
budowy kanalizacji

w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności
Unii Europejskiej, nie wykonywaliśmy żadnych
poważnych zadań inwestycyjnych, rok 2012 był
rokiem, w którym złapaliśmy głębszy oddech.
Z tytułu refundacji z Funduszu Spójności za
budowę kanalizacji i zwrotu podatku VAT (rów-
nież w związku z budową kanalizacji) odzyska-
liśmy ponad 12 mln zł. Dzięki temu w połowie
2012 roku rozpoczęliśmy realizację dotychczas
spowolnionych lub nie wykonywanych inwesty-
cji w branżach wodociągowej, oświetleniowej,
kanalizacyjnej (dodatkowe zadania poza Fundu-
szem Spójności) i wreszcie w branży drogowej.  

W branży wodociągowej na  bieżąco zo-
stały zrealizowane bądź są realizowane pra-
wie wszystkie zadania, tj. w ulicach Sołeckiej,
bocznej od Kościuszki, Krakowskiej, Dowcip,
Rososzańskiej, na łączniku między Łąkową
i Średnią i Niezapominajki. Na rok przyszły 

j ą ę y ą ą

przechodzi realizacja wodociągu w ulicach
3-go Maja, bocznej od Lipowej i bocznej od
Łąkowej oraz Plantowej, z uwagi na trudności
w uzgodnieniu projektu z PKP i Rejonowym
Oddziałem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W branży kanalizacyjnej, poza Fundu-
szem Spójności (inwestycje tegoroczne zostały 
opisane w oddzielnym materiale – patrz stro-
na 7), wybudowane zostały kanały w ulicach:
Projektowanej, Ślepej i bocznej od Kościuszki.

) y y y

Ponadto wykonano projekty kanalizacyjne do
realizacji w przyszłym roku w ulicach: Piotra
Skargi, bocznej od Staszica i Plantowej. Wy-
konywany jest również projekt kanału desz-
czowego w ulicy Dembowskiej.  

W branży oświetleniowej wykonane zo-
stały wszystkie planowane zadania, czyli w uli-
cach: Kolorowa, Obwodu AK Bażant, Kaszta-
nowa, Stokrotki i Niezapominajki. 

W z dawna wyczekiwanej branży drogowej
wykonane zostały nakładki asfaltowe w ulicach:
Pasieczna, Krótka (Fiderkiewicza-Graniczna)
i Leśna. Wybudowany został ciąg pieszo-jezdny 
z eko-płyty wokół Teatru Letniego Milanow-
skiego Centrum Kultury. Wymieniono chod-
nik w bardzo uczęszczanym ciągu ulicy Gru-
dowskiej (Graniczna-Długa). Przebudową linii
elektroenergetycznej rozpoczęto modernizację
ulicy Zachodniej, kontynuacja przewidziana
jest w latach 2013-2014. Ponadto trwają prace
projektowe ulic: Letniczej - do realizacji w 2014
roku, Gospodarskiej (Leśny Ślad-Wspólna) -
p j j j

do realizacji w 2014 roku, Leśny Ślad (Podle-
śna-Gospodarska) - do realizacji w 2014 roku, 
Wiatracznej (Turczynek-Konopnickiej) - do 
realizacji w latach 2014-2015, Szkolnej (Kró-
lewska-Cicha) - do realizacji w 2014 roku, 
Głowackiego (Skośna-Marszałkowska, kośció-
ł-Urocza) - do realizacji w latach 2013-2014, 
Łąkowej (Fieldorfa-WKD) – do realizacji w la-
tach 2014-2015. Przygotowujemy się do aktu-
alizacji projektów modernizacji ulic Kruczej 
i Kasprowicza oraz wykonania projektów mo-
dernizacji ulic Spółdzielczej, Literackiej, Nad-
dawki, Leśny Ślad (Podgórna-Krasińskiego), 
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Krasińskiego (Kościuszki-Wojska-Polskiego), 
Okopy Górne, Granicznej (Zawąska-War-
szawska), Długiej (Grudowska-Podwiejska) 
i Inżynierskiej (Sosnowa-Podwiejska). Trwa 
projektowanie sygnalizacji świetlnej w ulicy 
Nowowiejskiej na skrzyżowaniu z Łączną, do 
realizacji wspólnie z Powiatem w przyszłym 
roku. Wykonane zostały remonty chodnika po 
stronie południowej w ulicy Mickiewicza (Ko-
ściuszki-Starodęby). Trwa (przerwana przez 
atak zimy) wymiana chodników w ulicy Staro-
dęby (Słowackiego-Królowej Jadwigi) i w ulicy 
Królowej Jadwigi po południowej stronie. Zo-
stały wykonane miejscowe remonty chodników 
w ulicach: Podgórnej, Szkolnej i Krakowskiej.

Ruszyły również prace projektowe w bran-
ży budowlanej, tj. modernizacja poczekalni 
PKP na peronie (na właściwą poczekalnię 
z kasą biletową) i „poczekalni” PKP od ulicy 
Warszawskiej (pod wynajem na usługi i handel) 
– do realizacji w latach 2013-2014. Trwają prace 
projektowe nad urządzeniem Parku Lasockie-
go przy ulicy Kościuszki i zagospodarowaniem 
terenu „amfiteatru” w obrębie ulic Fiderkiewi-
cza, Krótkiej i Granicznej, na teren rekreacyjny 
dla dzieci i dorosłych.

Możemy pochwalić się zadaniami wy-
konanymi w obszarze gospodarki wodnej. 
Wyremontowano sieć drenarską pod ulicą 
Klonową na osiedlu „Czubińska”, wyremon-
towano przepusty: na rowie G-1 w ulicy Szkol-
nej, w ulicy Staszica na rowie przydrożnym 
i w ulicy bocznej od ulicy Wylot. Poddano 
konserwacji rów R-4 na odcinku rzeka Rokit-
nica - ulica Dębowa, rów przydrożny w ulicy 
Staszica i rów przydrożny w ulicy Lipowej. 
Poddano konserwacji Rów Grudowski na od-
cinku tory PKP-Królewska i Królewska-Kazi-
mierzowska. W ramach prac projektowych 
sporządzona została koncepcja odwodnienia 
południowej części Miasta (od torów PKP 
na południe). W przyszłym roku planujemy 
wykonanie koncepcji odwodnienia północnej 
części Miasta.

Podsumowując, mamy ożywienie inwesty-
cyjne i oby tak dalej.

Jerzy Wysocki 
Burmistrz Miasta Milanówka

WRZESIEŃ
27  – Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy 

Wysocki odbył spotkanie robocze z wy-
konawcą kanalizacji sanitarnej Kon-
sorcjum Wykonawców RAW – Bud
Sp. z o.o. oraz JP Zakład Budowy Ga-
zociągu Sp. z o.o., wziął również udział
w obchodach 73 rocznicy powstania pod-
ziemnego Państwa Polskiego

29  – Burmistrz wziął udział w uroczysto-
ściach  Dnia Energetyka zorganizowa-
nych przez Dystrybutora PGE oraz w in-
auguracji nowego roku akademickiego
2012/2013  Milanowskiego Uniwersytetu
3 Wieku, która odbyła się w Teatrze Let-
nim MCK 

30  – rajd rowerowy w Mszczonowie zor-
ganizowanym przez Stowarzyszenie Tu-
rystyki Rowerowej działające przy MCK 
w Milanówku

PAŹDZIERNIK
06 – Burmistrz uczestniczył w Turnieju

Unihokeja chłopców ze Szkół Gimna-
zjalnych w Brwinowie organizowanym
w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachod-
niego Mazowsza „Mazovia”

07 – udział w obchodach XII rocznicy po-
wstania Domu Rehabilitacyjno- Opie-
kuńczego w Milanówku 

12 - 14 – wizyta delegacji samorządowej
i milanowskich artystów w mieście part-
nerskim Welzheim

15 - posiedzenie Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska Rady 
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Miasta Milanówka 
17 – spotkanie Burmistrza z Krzysztofem

Łątkowskim Dyrektorem ds. Organiza-
cyjnych w firmie Biznes Expert, dotyczą-
ce przekształcenia ZGKiM w Milanów-
ku

18 – spotkanie Burmistrza z delegacją
uczniów kl II B z ZSG nr 3, zorganizowa-
ne w Urzędzie Miasta Milanówka

   – posiedzenie Komisji Kultury Rady Mia-
sta Milanówka

11- Burmistrz wziął udział w uroczystości
z okazji Święta Edukacji Narodowej,

ą y

która odbyła się w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miasta Milanówka

19 – spotkanie robocze z projektantami
w sprawie wyboru koncepcji na zagospo-
darowanie placu przy Amfiteatrze i przy 
parku im. Michała Lasockiego w Mila-
nówku; 

   – posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Sportu Rady Miasta Mila-
nówka

iKalendarium
Spotkania, wydarzenia, rozmowy
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20 – Burmistrz wziął udział w Finale Kon-
kursu Rymkiewiczowskiego, który odbył
się w Teatrze Letnim  MCK 

23 – spotkanie robocze ZWiK Grodzisk  
Maz. w sprawie funkcjonowania MPWiK 
w Milanówku

   – posiedzenie Komisji Edukacji Rady 
Miasta Milanówka

25 – narada robocza w sprawie moderni-
zacji kładki przy ul. Czubińskiej, która
umożliwi mieszkańcom przeprowadza-
nie rowerów i wózków;  

   – XXI sesja Rady Miasta Milanówka,
więcej na str. 8

29 – przeprowadzono naradę w sprawie
realizacji planu inwestycyjnego Gminy 
Milanówek na rok bieżący

30 – narada z Referatem Technicznej Ob-
sługi Miasta, w sprawie organizacji ruchu
przy Cmentarzu z okazji Dnia Wszyst-
kich Świętych
p y

LISTOPAD:
07 – spotkanie Burmistrza z Prezesem Klu-

bu KS Milan Romanem Straszyńskim
w spawie projektu budżetu klubu i wyso-
kości dotacji na 2013 rok

10 – Burmistrz uczestniczył w Turnieju
Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
MAZOVIA CUP 2012 (kategoria szkoły 
gimnazjalne), organizowanym w ramach
Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Ma-
zowsza MAZOVIA.

11 – Burmistrz wziął udział w miejskich,
uroczystych obchodach Narodowego
Święta Niepodległości i uroczystości

y y g

wręczenia Statuetek Milanowskiego Li-
ścia Dębu; na uroczystości przyznano
również stypendia i nagrody dla wybitnej
młodzieży. Uroczystość odbyła się w Te-
atrze Letnim.

13 – robocza narada dotycząca powołania
Archiwum Miasta Milanówka, działają-
cego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Milanówku

14 – spotkanie kolegium doradczego przy 
Burmistrzu w sprawie ustawy dotyczącej
gospodarki odpadami

15 – podpisanie umowy między Gminą
Milanówek a Województwem Mazo-
wieckim na dofinansowanie  projek-
tu dotyczącego publicznych punktów
dostępu do Internetu „e-Milanówek,
System publicznych punktów dostępu
do Internetu oraz zintegrowany sys-
tem telefonii VoIP, w ramach budowy 
Miejskiej Sieci Informatycznej”

   – posiedzenie Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska Rady 

p g

Miasta Milanówka.  

W NASZYM MIEŚCIE

Bądź EKO – przyłącz się do kanalizacji
Apel do Mieszkańców

Szanowni Państwo, Gmina Milanówek 
składając wniosek aplikacyjny o dofinan-
sowanie budowy kanalizacji sanitarnej ze
środków Unii Europejskiej zobowiązała się,
iż do końca 2015 roku do sieci kanalizacyjnej
zostaną przyłączone 4.653 osoby. Najwięk-
szym problemem, jaki napotkaliśmy, to opór
mieszkańców w przyłączaniu swoich pose-
sji do zbiorowego systemu odprowadzania
ścieków. Z problemem tym boryka się wie-
le samorządów i jako gmina Milanówek nie
jesteśmy tutaj odosobnieni. Jednakże należy 
pamiętać, że konsekwencją nieosiągnięcia
wskaźników ekologicznych jest konieczność
zwrotu środków finansowych otrzymanych
z Unii Europejskiej. Taka sytuacja spowodu-
je zmniejszenie budżetu Gminy, a co za tym
idzie brak możliwości na inne inwestycje. 

Drodzy Mieszkańcy Milanówka nie po-
zwólmy, aby pieniądze otrzymywane z Fundu-
szu Spójności zostały zmarnowane wyłącznie
z powodu braku zrozumienia, że środowisko
naturalne jest naszym wspólnym dobrem,
o które powinniśmy się wszyscy troszczyć. 

Informujemy, iż właściciele posesji do któ-
rych został wybudowany odcinek przykanalika
do granicy pasa drogowego w ramach inwesty-

cji, mogą skorzystać z programu grupowego 
przyłączania nieruchomości do miejskiego 
systemu kanalizacji zbiorczej. Udział finan-
sowy mieszkańca wynosi 2.000,00 zł. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt z Refera-
tem Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Mia-
sta Milanówka, ul. Spacerowa 4 pok. 18, tel. 
22 758 30 61 wewn. 247.

W przypadku, gdy Państwa nieruchomość 
została już przyłączona do sieci kanalizacji sa-
nitarnej, a nie posiadają Państwo podpisanej 
umowy o odprowadzanie i oczyszczanie ście-
ków, należy zgłosić się niezwłocznie do Mila-
nowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Milanówku ul. Spacerowa 
4 w celu zalegalizowania istniejącego stanu.

Jednocześnie przypominamy, że zgod-
nie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 
2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 
z późn. zm.), kto bez uprzedniego zawarcia 
umowy wprowadza ścieki do urządzeń ka-
nalizacyjnych, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka
ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie 
sprzedaży zabytkowej nieruchomości, położonej 
przy ul. Brwinowskiej 2 w Milanówku. Nierucho-
mość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako działka ew. nr 3 w obrębie geodezyjnym 
07-01 o pow. 10.0181 ha i uregulowana w księdze 
wieczystej nr KW WA1G/00030877/5. 

Sprzedawana nieruchomość zabudowana jest dwiema zabytkowymi willami o pow. użyt-
kowej 1424,89 m2 oraz 1076,44 m2 i wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji Prezy-
denta m. st. Warszawy z dnia 11 czerwca 1981 r. pod numerem rejestru 1181-A.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Milanówka 
przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku
w dniu 14.06.2013 r. o godz. 10.30

Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 8 805 000 złotych
Na podstawie Uchwały Nr 66/IX/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.06.2011r.

cena sprzedaży ustalona w przetargu podlega obniżeniu o 10%.

Wadium w wysokości 880 500 złotych, płatne przelewem na konto depozyto-
we Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Filia Milanówek ul. Kościuszki 28, 
nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóźniej do dnia 07.06.2013 r.

Wszelkie informacje o przetargu dostępne są w Referacie Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej Urzędu Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61 wew. 240 oraz na 
stronie internetowej  www.milanowek.pl        

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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17 – udział w uroczystościach rocznico-
wych w  Przedszkolu nr 1 w Milanówku 
i w wernisażu „Twórcy z Milanówka” 
z okazji otwarcia nowej Galerii Miej-
skiej Matulka w Milanówku

22 – Burmistrz wziął udział w debacie 
społecznej poświęconej poprawie bez-
pieczeństwa na terenie powiatu grodzi-
skiego w CK w Grodzisku, uczestniczył 
w obchodach 10 – lecia milanowskie-
go Chóru Lacrimosa, które odbyło się 
w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Mila-
nówku

  – posiedzenie Komisji Kultury Rady 
Miasta Milanówka

23 – odbyło się posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miasta Milanówka

26 - posiedzenie Komisji Budżetu Rady 
Miasta Milanówka

27- udział burmistrza w spotkaniu Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów, doty-
czącym pozyskiwania środków unijnych 
na zintegrowane, wspólne działania

29 –  XXII Rady Miasta Milanówka, wię-
cej na str. 8

GRUDZIEŃ:
06 – spotkanie w sprawie projektu miej-

scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu „Turczynek A” 
w Milanówku

07 – konferencja podsumowująca projekt 
„Rodzina bez przemocy”

08 – finał akcji „Świąteczna paczka”
p yp

 – Ogólnopolski Turniejem Piłki Nożnej 
zawodników rocznika 2002 i młodszych, 
zorganizowanych przez KS Milan w hali 
sportowej ZSG nr 1 w Milanówku pod 
patronatem BM

11 – udział w konferencji nt. Zielonych 
Miast zorganizowanej we współpra-
cy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową 
i brytyjskim Green Construction Board 
w Warszawie

12 – finał V Edycji Konkursu Recytator-
skiego Miejskiej Biblioteki Publicznej

15 – udział w Wigilii w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Milanówku

19 – Wigilia dla potrzebujących i samot-
nych w ZSG nr 3 w Milanówku

31 – powitanie, wspólnie z mieszkańcami 
Milanówka Nowego Roku na Skwerze 
Ossendowskiego

W Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku
zakończono remont kuchni i stołówki szkolnej

Przez ponad dwa miesiące trwały prace
związane z remontem i unowocześnieniem
kuchni i stołówki w milanowskiej dwójce.
10 grudnia odbyło się symboliczne otwarcie
kuchni z udziałem Przewodniczącej Rady 
Miasta, radnych i Burmistrza, a od 13 grud-
nia otwarto stołówkę dla uczniów.

Problem złego stanu technicznego po-
mieszczeń kuchennych powracał wielokrot-
nie i wielokrotnie zastanawiano się nad spo-
sobem jego rozwiązania. Najprościej byłoby 
zamknąć kuchnię i wprowadzić modny i po-
pularny obecnie catering. W milanowskiej
dwójce na szczęście nie było o tym mowy.
Zdrowie dzieci i promowanie zdrowego
sposobu odżywiania okazały się istotne dla
dyrekcji, rodziców i samorządu. Rodzice
dla których bardzo ważny jest fakt, że dzieci

zjadają ciepły i odpowiednio zbilansowany 
posiłek jako pierwsi dali wyraźny sygnał, że 
kuchnia jest ważna. Z funduszy działającej 
przy szkole Rady Rodziców, zakupiona zo-
stała za kwotę 3.181.00 zł kuchenka, która 
bardzo usprawniła pracę szkolnej kucharce.  
Problem jednak pozostawał nadal.

26 czerwca na sesji Rady Miasta Mila-
nówka zapadła decyzja o przyznaniu Szkole 
Podstawowej nr 2 kwoty 505 tys. zł na re-
mont. Po odbyciu się  procedury związanej 
z przetargiem 18 września podpisano umo-
wę z wykonawcą remontu,  firmą „Bomos”. 
Zakres prac remontowych był bardzo szero-
ki. Przygotowano projekt nowej organizacji 
pomieszczeń i węzła kuchennego. Wymie-
niono instalacje: elektryczną, kanalizacyj-
ną, wodną i co. Bardzo kosztowną częścią 
inwestycji była wymiana urządzeń wentyla-
cyjnych i klimatyzacyjnych. Łącznie remont 
objął powierzchnię 229,7 m2 i kosztował 
489 900 zł. Inwestycja w żaden sposób nie 
zakłóciła pracy szkoły. Zachowano wszelkie 
środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa, 
a jedynym minusem był brak obiadów w cza-
sie trwania remontu. Mimo  niedogodności 
wszyscy cierpliwie oczekiwali końca prac .

Red.

Podpisanie umowy w Novotelu
cd. ze str. 1

Projekt ten  realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
który ma na celu przeciwdziałanie wyklu-
czeniu informacyjnemu. Decyzją zarządu
województwa mazowieckiego Milanówek 
otrzyma 1,3 mln zł unijnego dofinanso-
wania. Efektem realizacji projektu będzie
15 publicznych punktów dostępu do Inter-
netu w postaci Infokiosków i HotSpotów
oraz wdrożenie zaawansowanego systemu
telefonii VoIP.  System  swoim zasięgiem
obejmie wszystkie jednostki organizacyj-
ne Miasta, rozbudowę szerokopasmowej
sieci internetowej Milanówka i miejskie-
go monitoringu. Bezpośrednie korzyści
wynikające z wdrożenia projektu, to poza
Intranetem dla instytucji lokalnych (szkół,
Urzędu Miasta, instytucji użyteczności pu-
blicznej, policji, itp.) pozwalającym  na szyb-
ką i bezpieczną wymianę informacji, także
poprawa jakości i uatrakcyjnienie procesu
nauczania, unowocześnienie monitoringu
Miasta, obniżenie kosztów połączeń  tele-
fonicznych oraz ułatwienie i rozpowszech-
nienie dostępu do usług publicznych świad-
czonych drogą elektroniczną. Budowa sieci
światłowodowej jest inwestycją niezbędną

ze względu na potrzebę podnoszenia jako-
ści usług publicznych. Rozwiązanie przy-
jęte w projekcie pozwala na zintegrowanie 
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy 
we wspólnej sieci, a przez to podniesienie 
jakości i efektywności obsługi obywateli. In-
westycja została już częściowo zrealizowa-
na. W 2008 r. wybudowano 9 z 15 punktów 
HotSpot. Działają one w: Sali Rady Mia-
sta, w MCK, w budynku Straży Miejskiej, 
w miejskiej hali sportowej  nr 1, w miejskiej 
hali sportowej nr 2, w Amfiteatrze, na Placu 
A. Bienia i Placu Starzyńskiego, na Skwerze 
F.A Ossendowskiego. Do końca przyszłego 
roku zostaną wykonane kolejne trzy punk-
ty HotSpot w: budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, na Basenie Miejskim oraz na 
targowisku miejskim. Infomaty zewnętrzne 
zostaną ustawione w głównych punktach 
Miasta – przy Straży Miejskiej, na Skwerze 
W. Wdowiaka oraz przy ul. Krakowskiej i na 
Skwerze A. Bienia przy ul. T. Kościuszki. 
Infokiosk (z ang. intelligent kiosk) - interak-
tywny punkt informacyjny, który należy do 
grupy samoobsługowych urządzeń elektro-
nicznych.  Hotspot (ang. hot spot – „gorący 
punkt”) – otwarty punkt dostępu, umożli-
wiający połączenie z Internetem, najczęściej 
za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na 

standardzie WiFi.  VoIP (ang. Voice over
Internet Protocol) – technika umożliwiają-
ca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą
łączy internetowych lub dedykowanych sie-
ci wykorzystujących protokół IP, popularnie
nazywana „telefonią internetową”.

Łukasz Stępień
Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych
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Z prac Burmistrza Miasta  Milanówka
w okresie od 26 września do 29 listopada 2012 r.
Burmistrz Miasta
I. Wydał Zarządzenia w sprawach:
1) projektu uchwały w sprawie wielolet-

niej prognozy finansowej i projektu

uchwały budżetowej na 2013 r.;

2) zmian w planie dochodów i wydatków

budżetu miasta oraz częściowego roz-

dysponowania rezerwy budżetowej na

2012 rok;

3) zmian w planie  dochodów i wydatków

budżetu miasta na 2012 rok;

4) uszczegółowienia klasyfikacji wydat-

ków do paragrafów w Uchwałach

Rady Miasta Milanówka Nr 198/

XX/2012 z dnia 25 września 2012 r. i

Nr 212/XXI/2012 z dnia 25 paździer-

nika 2012 r.;

5) uszczegółowienia klasyfikacji wydat-

ków do paragrafów w Zarządzeniach

Burmistrza Miasta Milanówka;

6) zmiany Regulaminu Zakładowe-

go Funduszu  Świadczeń Socjalnych

w Urzędzie  Miasta Milanówka;

7) przeprowadzenia  inwentaryzacji ak-

tywów i pasywów w Urzędzie Miasta

Milanówka za 2012 rok;

8) powołania komisji rekrutacyjnej do

przeprowadzenia naboru na wolne sta-

nowisko urzędnicze w Urzędzie Mia-

sta Milanówka;

9) zmiany Zarządzenia Nr 05/VI/12

Burmistrza Miasta Milanówka z dnia

05.01.2012 w sprawie powołania Stałej

Komisji do oceny stanu mienia – środ-

ków trwałych, pozostałych środków

trwałych w użytkowaniu oraz wyposa-

żenia, stanowiących własność Miasta

Milanówka oraz zasad przeprowadza-

nia likwidacji;

10) ustalenia wysokości pomocy material-

nej w okresie od września do grudnia

2012 r. dla uczniów zamieszkałych na

terenie Gminy Milanówek;

11) powołania komisji egzaminacyjnej do

przeprowadzenia  egzaminu  nauczy-

ciela kontraktowego – pani Katarzyny 

Klonowskiej, zatrudnionej w Szkole

Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej

w Milanówku, ubiegającej się o awans

na stopień nauczyciela mianowanego.

II. Skierował do Rady Miasta projek-
ty uchwał na XXI i XXII sesję. Więcej
na stronie 8 i 9.

III. Uruchomił zamówienia publiczne

W trybie przetargu nieograniczonego na:

1) Utrzymanie czystości i porządku na

terenie miasta Milanówka w okresie

zimowym 2012/2013;

2) Wykonanie nakładek asfaltowych na

ulicach miasta Milanówka;

3) Jesienny wywóz liści z prywatnych po-

sesji i terenów użyteczności publicznej

w granicach miasta Milanówka;

4) Zintegrowany system zarządzania pla-

cówkami oświatowymi miasta Mila-

nówka (2);

5) Dostawę serwera wraz z oprogramo-

waniem;

W trybie z wolnej ręki na:

6) Pielęgnację zieleni miejskiej na tere-

nie miasta Milanówka (2).

IV. Zatwierdził zamówienia publiczne

W trybie z wolnej ręki na:

1) Pielęgnację zieleni miejskiej na tere-

nie miasta Milanówka;

W trybie przetargu nieograniczonego na:

2) Zintegrowany system zarządzania pla-

cówkami oświatowymi miasta Mila-

nówka (unieważnienie);

3) Budowę wodociągu w drodze bocznej

pomiędzy ulicą Łąkową i ulicą Średnią 

w Milanówku;

4) Utrzymanie czystości i porządku na

terenie miasta Milanówka  w okresie 

zimowym 2012/2013;

5) Jesienny wywóz liści z prywatnych po-

sesji i terenów użyteczności publicznej 

w granicach miasta Milanówka;

6) Wykonanie nakładek asfaltowych na

ulicach miasta Milanówka;

7) Zintegrowany system zarządzania pla-

cówkami oświatowymi miasta Mila-

nówka;

8) Dostawę serwera wraz z oprogramo-

waniem.

Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta

Zmiany personalne
Informujemy o zmianach personalnych

w Urzędzie Miasta Milanówka i jednost-

kach organizacyjnych gminy.

Z końcem października br. Burmistrz

Miasta zakończył współpracę z Andrzejem

Olszakiem - kierownikiem Referatu Infor-

matyki, a pełnienie obowiązków kierowni-

ka referatu powierzył Robertowi Wojtcza-

kowi.

W związku ze złożoną rezygnacją z zaj-

mowanego stanowiska, z dniem 12 listo-

pada br. Andrzej Wacławek przestał peł-

nić funkcję Komendanta Straży Miejskiej

w Milanówku. Do czasu wyboru nowego

komendanta w drodze konkursu, obowiąz-

ki komendanta pełni Andrzej Cichocki –

dotychczasowy zastępca komendanta.

Od dnia 12 listopada br. stanowisko 

rzecznika prasowego objęła, wyłoniona

w drodze naboru, Daria Selka-Bonna.

Z dniem 28 listopada br. Wiesław Kren-

dzelak przestał pełnić funkcję kierownika

Referatu Technicznej Obsługi Miasta. Do

czasu wyłonienia w drodze naboru kandy-

data na to stanowisko, zastępuje go Stani-

sław Borkowski – Główny specjalista ds.

drogowych.

Red.
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Kontynuacja prac związanych 
z rozbudową kanalizacji w Milanówku

W Milanówku kontynuowane są prace
związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej
objętej współfinansowanym przez Unię Eu-
ropejską Projektem „Modernizacja i rozbu-
dowa systemu infrastruktury wodociągowo
– kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Obszar
Miasta, z uwagi na ukształtowanie terenu
został podzielony na siedem zlewni z lokal-
nymi przepompowniami ścieków oraz zlew-
nią centralną położoną w środkowej części
miasta, z której nieczystości  odprowadzane
są systemem grawitacyjnym do oczyszczalni
w Grodzisku Mazowieckim. System grawita-
cyjny polega na wykorzystaniu naturalnego
spadku terenu do przepływu ścieków. Jego
zaletą jest brak konieczności wykorzystania
energii elektrycznej do transportu ścieków.
Inwestycję podzielono na trzy etapy, z któ-
rych dwa zostały już zakończone. Pierwszy 
zrealizowano w latach 2008 – 2009 zaś drugi
w latach 2009 – 2011.  Prace związane z trze-
cim etapem inwestycji, rozpoczęły  się w 2011
roku. Zakończenie budowy zaplanowano na
koniec września 2014 roku.  Zakres rzeczowy 
III etapu obejmuje wybudowanie 19.626,5 m
sieci sanitarnej, z czego 15.053,0 m zostanie
wykonane w latach 2012 – 2014. W roku 2012
wybudowano 7.139,5 m. Prace zrealizowano
na ulicach: Wiatracznej (Turczynek – WKD),
Wierzbowej (od Kazimierzowskiej), Kazi-
mierzowskiej (Wierzbowa – Podkowiańska),
Nadarzyńskiej, Kazimierzowskiej (Konwalio-
wa – Wierzbowa), Łąkowej (Kazimierzowska
– WKD), Piłsudskiego (Okólna – Grabowa) i
Prostej (Piłsudskiego – Leśna). 

W bieżącym roku wykonana została tak-
że sieć kanalizacyjna w ulicach Kościuszki

(Chrzanowska – Literacka), Krasińskiego 
(Kościuszki – Leśny  Ślad), Literacka (Ko-
( ) g

ściuszki – Zespół Szkół Gminnych Nr 2) 
oraz w ulicy Grodeckiego. Na wiosnę przy-
szłego roku zostanie całkowicie wymieniona 
nawierzchnia asfaltowa w ulicy Kościuszki, 
na odcinku budowy kanalizacji sanitarnej.

Aktualnie prowadzone są roboty bu-
dowlane w ulicach: Piaski (Grodeckiego 
– Wigury), Żwirki, Górnoleśna (Grodeckie-

( g

go – Parkowa), Konopnickiej, Brwinowska 
(Konopnickiej – Wiatraczna). W grudniu 
br. zostaną także rozpoczęte roboty w uli-
cach: Mała, Chrzanowska (Grodeckiego – 
Parkowa) oraz Bociania. Na okres sezonu 
zimowego przerwano działania na drogach 
powiatowych.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje tak-
że budowę Stacji Uzdatniania Wody przy 
ulicy Na Skraju, która ma zmniejszyć defi-
cyt zapotrzebowania wody na cele bytowe 
mieszkańców. Niestety, z uwagi na prze-
dłużającą się procedurę uprawomocnienia 
decyzji środowiskowej, planowane w roku 
bieżącym wykonanie projektu budowlane-
go oraz modernizacja istniejącego ujęcia 
wody na terenie Kąpieliska miejskiego, ule-
gnie znacznemu opóźnieniu. Powodem jest 
wniesienie przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Miast Ogrodów odwołania do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego w War-
szawie od decyzji środowiskowej wydanej 
w październiku br. przez Burmistrza Miasta 
Milanówka.

Zbigniew Skłodowski
Jednostka Realizacji Projektu

www.poismilanowek.pl

Nastąpią zmiany w organizacji ruchu
drogowego w Milanówku

Od marca 2013 roku planowany jest
remont wiaduktu nad torami kolejowy-
mi w Grodzisku Mazowieckim i całkowi-
te zamknięcie drogi wojewódzkiej 579 na
tym odcinku, co spowoduje wzmożony
ruch na ulicach Milanówka.

Zamknięcie wiaduktu na drodze woje-
wódzkiej nr 579, będącej ważnym szlakiem
komunikacyjnym, stanowiącym łącznik 
kilku dróg krajowych i autostrady A2, spo-
woduje, że wiadukt w Milanówku stanie się
jedyną w okolicy płynną przeprawą na drugą
stronę torów kolejowych. Spodziewamy się
przez to zwiększonego ruchu samochodów
osobowych, których dziennie może prze-
jeżdżać nawet 12-15 tys. W związku z tym

poddawane są wnikliwej analizie różne kon-
cepcje przeorganizowania ruchu drogowego 
na terenie miasta. Przewidywana jest nowa 
organizacja ruchu w ulicach  Ludnej i Sło-
wackiego, wjazdów i zjazdów z północnej 
i południowej strony wiaduktu oraz w ulicy 
Kościuszki. Planuje się również wykonanie 
kilku przejść dla pieszych na ul. Kościuszki 
oraz progów spowalniających w obrębie uli-
cy Ludnej. Ze wszystkimi zmianami musimy 
zdążyć przed zamknięciem wiaduktu w Gro-
dzisku. O dalszych decyzjach będziemy in-
formować na bieżąco.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Gmina  Milanówek jest na koń-
cowym etapie  realizacji projektu pn.:
„E-MILANÓWEK” Zintegrowany system

y p j p j pp

wspomagający zarządzanie miastem i wspie-
rający rozwój e-usług w ramach budowy Miej-
skiej Sieci Informatycznej w Milanówku”
realizowanego w ramach Priorytetu II „Przy-
spieszenie e-rozwoju Mazowsza”, działania
2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013. W ramach projektu wdrożono
System Obiegu Dokumentów, który pozwala
na elektroniczne przekazywanie spraw z kan-
celarii urzędu do referatów i innych jednostek 
oraz uruchomiono centralną serwerownię,
co spowodowało oszczędność nakładów na
obsługę i utrzymywanie systemów. Dobiegają
końca prace nad budową zintegrowanego sys-
temu zarządzania oświatą, który wspiera gro-
madzenie i analizowanie danych w szkołach,
ułatwia analizę, wnioskowanie i podejmowa-
nie decyzji. Spójny pakiet oprogramowania
ułatwi realizowanie codziennych zadań na-
uczycielom i kierownictwu. Zakończenie pro-
jektu planowane jest na koniec 2012 roku.

Dnia 15.11.2012 roku Gmina Milanó-
wek podpisała umowę z Władzą Wdrażają-
cą Programy Europejskie o dofinansowanie
projektu pn.: „Przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu mieszkańców Gminy Mi-
lanówek” realizowanego w ramach dzia-
łania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej
8 „społeczeństwo informacyjne – zwiększe-
nie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013. Całkowity koszt projektu to
792.977,80 zł, natomiast dofinansowanie
jakie otrzyma Gmina to – 658.066,43 zł. Ce-
lem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku
wykluczenia cyfrowego mieszkańców  Gmi-
ny Milanówek. Cel ten realizowany będzie
poprzez zapewnienie dostępu do Internetu
wytypowanej grupie 50 gospodarstw domo-
wych przez okres bezpośredniego wdroże-
nia projektu, tj.1 rok i 5 lat okresu trwa-
łości. W ramach działań koordynacyjnych
mających na celu zmniejszenie problemu
wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy 
zostanie również zapewniony dostęp do
Internetu i zakupiony sprzęt komputerowy 
oraz drukarki dla 5 jednostek publicznych
podległych Beneficjentowi.

   Łukasz Stępień, Główny Specjalista
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Informacja
o  projektach
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Na XXI Sesji Rady Miasta radni złożyli
następujące interpelacje:
Radna Ewa Galińska złożyła interpelacje
w sprawie:
• nowej siedziby dla agencji Poczty Polskiej

w przychodni zdrowia przy ul. Piasta,
• nie zrealizowania zapisów umowy zawar-

tej przez Burmistrza Miasta Jerzego Wy-
sockiego z firmą PFH-U „Pacholczyk”,
dotyczącą sprzątania ulic i skwerów w se-
zonie 2011/2012 r.,

• sprawdzenia zasięgu pola obserwacji
wszystkich kamer miejskich zainstalowa-
nych na terenie Milanówka,

Radna Bożena Utrata złożyła interpelację
w sprawie modernizacji chodnika w ulicy 
Św. Jadwigi na odcinku Kościelna-Starodę-

p j y

by, po stronie kościoła.
Radna Katarzyna Słowik złożyła interpe-
lacje w sprawie:
• dostosowania ilości stanowisk do parko-

wania dla osób niepełnosprawnych wraz
z ich odpowiednimi wymiarami zgodnie
z Ustawą,

• utworzenia zakładki na stronie interneto-
wej miasta, na której można by zamiesz-
czać informacje dotyczące osób potrzebu-
jących,

Radny Włodzimierz Starościak złożył in-k
terpelację w sprawie utworzenia w Urzędzie
Miasta stanowiska plastyka miejskiego aby 
zagwarantować dbałość o zachowanie este-
tycznego wyglądu miasta.

Na Sesji zostały podjęte następujące
uchwały:
• Uchwała Nr 211/XXI/12 Rady Miasta

Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta Milanówka
na lata 2011 - 2021, którą radni przyjęli
w głosowaniu 11–za, 4–przeciw,

• Uchwała Nr 212/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. zmian budżetu Miasta Milanówka
na 2012 rok, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 11–za, 1-przeciw, 3-wstrzymujące,

• Uchwała Nr 213/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: wniesienia wkładu pie-
niężnego na podwyższenie kapitału za-
kładowego do spółki Milanowskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Milanówku, którą radni
przyjęli w głosowaniu 11–za, 1-przeciw,
3-wstrzymujące,

• Uchwała Nr 214/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: wysokości stawek opła-
ty targowej, określenia inkasenta oraz wy-
nagrodzenia za inkaso, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 11–za, 4–przeciw (patrz
str. 10),

• Uchwała Nr 215/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: nadania kategorii dro-
gi gminnej drogom publicznym na terenie
Milanówka,, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 13–za, 2-wsztrzymujące,

• Uchwała Nr 216/XXI/12 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 25 październi-
ka 2012 r. w sprawie: zawarcia umowy 
dzierżawy na okres do 10 lat części działki
ew. nr 12 obr. 05-03 przy ul. Ruczaj,, którą
radni przyjęli w głosowaniu 14–za,

• Uchwała Nr 217/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: zawarcia umowy dzier-

żawy na okres do 10 lat części działki ew.
nr 67/2 obr. 06-02 przy ul. Piłsudskiego,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15–za -
jednogłośnie,

• Uchwała Nr 218/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi 
złożonej przez mieszkańca na Burmistrza
Miasta, którą radni uznali za bezzasadną
w głosowaniu 13 – za, 1-wstrzymujący,

• Uchwała Nr 219/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi
złożonej przez mieszkańca na Burmistrza
Miasta, którą radni uznali za bezzasadną
w głosowaniu 13 – za, 1-wstrzymujący,

• Uchwała Nr 220/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi
złożonej przez mieszkańca na Burmistrza
Miasta, którą radni uznali za bezzasad-
ną w głosowaniu 8 – za, 4 – przeciw, 2 -
wstrzymujące,

• Uchwała Nr 221/XXI/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 października
2012 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi zło-
żonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Mia-
sta Ogrodów na Burmistrza Miasta, którą
radni uznali za bezzasadną w głosowaniu
9 – za, 4 – przeciw, 1 - wstrzymujący,

Wszelkie pisemne opracowania i pełne 
teksty uchwał dostępne są w Biurze Rady 
Miasta Milanówka przy ulicy  Kościuszki 45,
budynek “B” - tel. 758-34-21, faks 758-35-15
oraz na stronie internetowej miasta.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

Informacja z XXI Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 października 2012 r.

Na XXII Sesji Rady Miasta radni złożyli

następujące interpelacje:

Radna Ewa Galińska złożyła interpelacje

w sprawie:

• docieplenia budki, w której dyżuruje pan,

pomagający bezpiecznie przekraczać pie-

szym jezdnię przy Urzędzie Miasta

• kwoty jaka jest przeznaczana z budżetu

miasta na ryczałty pracowników za korzy-

stanie z samochodów prywatnych w celach

służbowych,

• kwoty jaka co miesiąc wydawana jest z bu-

dżetu miasta na bilety PKP dla pracow-

ników Urzędu Miasta i podległych jedno-

stek.

Radna Katarzyna Słowik złożyła interpe-k
lacje w sprawie:

• położenie nawierzchni na ul.Łącznej,

• zorganizowanie placu zabaw w okolicy 

Zespołu Szkół Nr 1

Radny Karol Wójcik złożył interpelacjęk
w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu

na ul.Kościuszki.

Na Sesji zostały podjęte następujące

uchwały:

• Uchwała Nr 222/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Miasta Milanówka na lata

2011 - 2021, którą radni przyjęli w głoso-

waniu 10–za, 4–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 223/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
zmian budżetu Miasta Milanówka na

2012 rok, którą radni przyjęli w głosowa-

niu 8–za, 6-przeciw,

• Uchwała Nr 224/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od

Informacja z XXII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 29 listopada 2012 r.
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nieruchomości na 2013 rok, którą radni

przyjęli w głosowaniu 11–za, 2-przeciw,

1-wstrzymujący (patrz str. 9),

• Uchwała Nr 225/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od

środków transportowych na 2013 rok,

którą radni przyjęli w głosowaniu 11–za,

2-przeciw, 1-wstrzymujący (patrz str. 10),

• Uchwała Nr 226/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przed-

miotowej dla zakładu budżetowego, którą

radni przyjęli w głosowaniu 10–za, 1- prze-

ciw, 3-wsztrzymujące,

• Uchwała Nr 227/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12

Rady Miasta Milanówka z dnia 25 paź-

dziernika 2012 r.  w  sprawie  wysokości

stawek  opłaty  targowej,  określenia in-

kasenta oraz wynagrodzenia za inkaso,

którą radni przyjęli w głosowaniu 10–za,

1- przeciw (patrz str. 10),

• Uchwała Nr 228/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opła-

ty oraz określenia stawki opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi

odbieranymi od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Milanówek, którą radni

przyjęli w głosowaniu 11–za, 2-przeciw,

1-wstrzymujący (patrz str. 10),

• Uchwała Nr 229/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwo-

ści i trybu uiszczania opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, którą

radni przyjęli w głosowaniu 14–za, jedno-

głośnie,

• Uchwała Nr 230/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości na terenie gminy Milanó-

wek, którą radni przyjęli w głosowaniu

13–za, 1-wstrzymujący,

• Uchwała Nr 231/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czy-

stości i porządku na terenie miasta Mila-

nówka, którą radni przyjęli w głosowaniu

13–za, 1-wstrzymujący,

• Uchwała Nr 232/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego spo-

sobu i zakresu świadczenia usług w zakre-

sie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodaro-

wania tych odpadów, w zamian za uiszcza-

ną przez właściciela nieruchomości opłatę

za gospodarowanie odpadami, którą rad-

ni przyjęli w głosowaniu 14–za, jednogło-

śnie,

• Uchwała Nr 233/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie programu współpracy Miasta

Milanówka z organizacjami pozarządo-

wymi oraz podmiotami, o których mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, na rok 2013, którą rad-

ni przyjęli w głosowaniu 14–za, jednogło-

śnie,

• Uchwała Nr 234/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie realizacji celu publicznego po-

legającego na udostępnieniu mieszkań-

com Miasta Milanówka bezpłatnego do-

stępu do szerokopasmowego Internetu,

którą radni przyjęli w głosowaniu 14–za,

jednogłośnie,

• Uchwała Nr 235/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej

przez mieszkańca na Burmistrza Miasta,

którą radni uznali za bezzasadną w głoso-

waniu 14 – za - jednogłośnie,,

• Uchwała Nr 236/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej

przez mieszkańca na Burmistrza Miasta,

którą radni uznali za bezzasadną w głoso-

waniu 14 – za, - jednogłośnie,

• Uchwała Nr 237/XXII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Stowa-

rzyszenia Obywatelskiego Posesjonatów

„Milanówek 1901” z siedzibą w Milanów-

ku wniesionej na Burmistrza Miasta Mila-

nówka, którą radni uznali za bezzasadną

w głosowaniu 10 – za, 4 – przeciw.

Wszelkie pisemne opracowania i pełne
teksty uchwał dostępne są w Biurze Rady 
Miasta Milanówka przy ulicy  Kościuszki 45,
budynek “B” - tel. 758-34-21, faks 758-35-15
oraz na stronie internetowej miasta.

Kierownik
Biura Rady Miasta Milanówka

Małgorzata Kurdek

Rada Miasta Milanówka ustaliła dzienne stawki opłaty targo-
wej obowiązujące na terenie miasta Milanówka w następują-
cych wysokościach:

1.  Od sprzedaży z samochodu osobowego - 20,- zł

2.  Od sprzedaży z samochodu dostawczego

do 1,5 t. ładowności - 26,- zł

3.  Od sprzedaży z samochodu dostawczego

powyżej 1,5 t. ładowności - 31,- zł

4.  Od sprzedaży z ciągnika z przyczepą - 26,- zł

5.  Od sprzedaży z przyczepy -  20,- zł

6.  Od sprzedaży z namiotu o szerokości do 3 mb - 20,- zł

7.  Od sprzedaży z namiotu o szerokości powyżej 3 mb - 26,- zł

8.  Od sprzedaży:

 a) na powierzchni gruntu - poniżej 1 m2 zajętego gruntu -   7,- zł

 b) na powierzchni gruntu od 1 m2 - za każdy 1m2 -   9,- zł

9.  Od sprzedaży z ręki lub z koszyka -   7,- zł

10.  Od sprzedaży ze stołu handlowego - 15,- zł

Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dzien-

nie 757,79 zł.
Red.

Uchwałą Nr 214/XXI/12  z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso

i Uchwałą zmieniającą Nr 227/XXII/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
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Rada Miasta Milanówka  określiła
metodę obliczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na terenie gminy Milanó-
wek, poprzez przyjęcie, że opłata za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn liczby mieszkańców, za-

mieszkujących daną nieruchomość oraz
ustaliła stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, obowiązu-
jące od 1 lipca 2013 r.:
1) w wysokości 25,00 zł miesięcznie od

1 osoby zamieszkującej daną nierucho-

mość, jeśli odpady zbierane są w sposób

zmieszany;

2) w wysokości 12,50 zł miesięcznie od

1 osoby zamieszkującej daną nierucho-

mość, jeśli odpady zbierane są w sposób

selektywny.

(komentarz Burmistrza - patrz str. 2)
Red.

Rada Miasta Milanówka określiła staw-
ki podatku od środków transportowych
obowiązujące na terenie miasta Mila-
nówka w wysokości:

1) Od samochodów ciężarowych, o których

mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i

opłatach lokalnych,  o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

544 zł;   

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

822 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1180 zł.

2)  Od samochodów ciężarowych, o których

mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej ma-

sie całkowitej pojazdu równej lub wyższej

niż 12 ton w zależności od liczby  osi, do-

puszczalnej masy całkowitej pojazdu i ro-

dzaju zawieszenia, według stawek okre-

ślonych w załączniku nr 1 do niniejszej

uchwały.  

3) Od ciągników siodłowych  i balastowych,

o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o po-

datkach i opłatach lokalnych,  o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojaz-

dów od 3,5 tony i poniżej 12 ton   928 zł.

4) Od ciągników siodłowych i balastowych,

o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, o do-

puszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej  niż 12 ton

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej

masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawie-

szenia, według stawek określonych w za-

łączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Od przyczep i naczep, o których mowa

w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych ( z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego),

które łącznie z pojazdem silnikowym po-

siadają dopuszczalną masę całkowitą od 7

ton i poniżej 12 ton  464 zł.

6) Od przyczep i naczep, o których mowa

w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opła-

tach lokalnych ( z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-

dzoną przez podatnika podatku rolnego),

które łącznie z pojazdem silnikowym po-

siadają dopuszczalną masę całkowitą rów-

ną lub wyższą niż 12 ton według stawek 

określonych w załączniku nr 3 do niniej-

szej uchwały.

7)  Od autobusów, o których mowa w art. 8

pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lo-

kalnych, w zależności od liczby miejsc do

siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 788 zł;   

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.506 zł.                                          

Red.

Uchwałą Nr 225/XXII/12  z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Uchwałą Nr 228/XXII/12  z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek

RADA MIASTA

Rada Miasta Milanówka określiła staw-
ki podatku od nieruchomości obowiązu-
jące na terenie miasta Milanówka w wy-
sokości:
1) Od budynków lub ich części:  

a) mieszkalnych   0,73 zł  od 1 m2   pow.

użytkowej; 

b) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej

22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej;

c) zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-

kowanym materiałem siewnym  10,65 zł

od 1 m2 powierzchni użytkowej;                            

d) związanych z udzielaniem świadczeń

zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych przez

podmioty udzielające tych świadczeń

4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;                                 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego  6,72 zł od 1 m2 po-

wierzchni użytkowej;                                    

f) od budowli  2%  ich wartości określo-

nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.

3-7 ustawy.

   2) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków 0.88 zł od 1 m2 powierzch-

ni;                                                     

b) pod jeziorami , zajętych  na zbiorniki

wodne retencyjne lub elektrowni wod-

nych  4,51 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-

dzenie odpłatnej statutowej działalno-

ści pożytku publicznego przez organiza-

cje pożytku publicznego  0,40 zł od 1 m2

powierzchni.

Red.

Uchwałą Nr 224/XXII/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
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MU3W w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych

Rok 2012 ogłoszono
Europejskim Rokiem Ak-
tywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypo-

koleniowej, a w Polsce Rok 2012 Rokiem Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku.

UTW są instytucjami, których głównym ce-
lem jest edukacja osób starszych. Jest to formuła
działalności edukacyjnej, która przyczynia się do
zaspakajania takich potrzeb seniorów, jak: samo-
kształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie
wiedzy i umiejętności, wykonywanie społecznie
użytecznych działań, wypełnienie wolnego cza-
su, utrzymywanie więzi towarzyskich, stymulacja
psychiczna i fizyczna, a czasem nawet możliwość
realizacji młodzieńczych marzeń. Kończący się
rok 2012 był dla naszego Uniwersytetu ósmym
rokiem  działalności, rokiem wytężonej pracy.
W 100% zrealizowaliśmy program zajęć. Europa
obywatelska – Rola i miejsce seniorów był tema-
tem wiodącym tego roku. Odbyło się 30 wykła-
dów 6 spotkań w Saloniku Literackim. Tematyka
wykładów była różnorodna i mieściła się w sferze
zainteresowań naszych słuchaczy. Odbyły się wy-
kłady z historii, nauk społecznych, psychologii, po-
litologii, kulturoznawstwa, geografii, medycyny.
Wykłady znanych osobistości takich jak Henryk 
Wujec – Doradca Prezydenta RP czy Piotr Frą-
czak prezes Ogólnopolskiej Federacja Organiza-
cji Pozarządowych, prof. dr hab.  Piotr Błędowski
- Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicz-
nego i Członek Polskiej Akademii Nauk. Autor
licznych publikacji naukowych poświęconych ba-
danym zagadnieniom. Wszedł w skład Zespołu
ds. Praw Osób Starszych przy Rzeczniku Praw
Obywatelskich, utwierdziły nas w przekonaniu, że
ważne jest włączanie i zaangażowanie osób star-
szych do działań na  rzecz społeczności lokalnej.
Wydarzeniem był dla nas przyjazd z wykładem
inauguracyjnym Ireny Wóycickiej Podsekretarz
Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta
RP,  a list Jacka Michałowskiego, Szefa Kancelarii
Prezydenta RP utwierdził nas w przekonaniu, że
działalność nasza ma sens. „Dzięki przedsięwzię-
ciom takim,. jak prężnie  działający Milanowski
Uniwersytet. Trzeciego Wieku, wyzwala  się bo-
wiem niezmiernie  cenny potencjał generacji 50+
(...) Robią to jednak nie tylko z pożytkiem wła-
snym, lecz także całej wspólnoty obywatelskiej...”
– to fragmenty tego listu. Punktem kulminacyj-
nym tego roku był Kongres UTW w Warszawie.
W kongresie wzięło także udział 35 słuchaczy 
MU3W. Uczestniczyliśmy również w międzyna-
rodowych konferencjach utw w Nowym Sączu
i Krynicy Zdroju  podczas XXII Forum Ekono-
micznego, w Zielonej Górze - „Współczesny re-
gionalizm” , w Inowrocławiu „Integracja - Eduka-
cja - Satysfakcja”. W listopadzie  uczestniczyliśmy 
w trzech bardzo ważnych konferencjach: w Sejmie
RP odbyła się Ogólnopolska Konferencja UTW

„Pakt na rzecz Seniorów”, w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego na te-
mat „Aktywne i zdrowe starzenie się” i  w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich na temat „„Stra-
tegie działań w starzejącym się społeczeństwie”
W związku z Europejskim Rokiem Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokolenio-
wej we wrześniu br. Ministerstwo Pracy i Polity-
ki Społecznej ogłosiło konkurs. Jesteśmy wśród
420 (na 1400 zgłoszeń)  szczęśliwych organizacji,
które dostały dotację. Nasz projekt  „Milanowscy 
Seniorzy XXI wieku” jest bezpłatny i skierowany  
do  mieszkańców naszego miasta w wieku 60+.
Zakłada zapoznanie seniorów z zachodzącymi
wokół zmianami, nowoczesnymi technologiami,
zdrowym trybem życia oraz zaproszeniem do cie-
kawego spędzenia czasu w miłym towarzystwie.
Zajęcia odbywają się w 4 obszarach: 1- spotkania
z psychologiem, 2- warsztaty nowoczesnej tech-
nologii – internet, bankomat,itp, , 3- profilaktyka
zdrowia – zdrowe odżywianie, ćwiczenia rucho-
we, taniec, automasaż,4- spotkania z prawnikiem
w tym porady notarialne i prawne.     Z przyjem-
nością możemy stwierdzić, że projekt był trafiony.
Na zajęcia komputerowe zapisało się ponad 90
osób. Musieliśmy zorganizować 4 grupy zajęcio-
we. Ogromną popularnością cieszą się zajęcia
grupowe z zakresu profilaktyki zdrowia – ponad
80 osób. Na spotkania z psychologiem przycho-
dzi około 40 osób,  tyle samo interesują spotka-
nia z prawnikiem. Projekt trwa od października
2012 do kwietnia 2013 r. Inną równie ciekawą na-
szą inicjatywą była przeprowadzona w tym roku
„Kobieta Bezpieczna 2”.  Szkolenie obejmowa-
ło  cykl spotkań zorganizowanych przez Polskie
Centrum Sztuk Walki z udziałem: prokuratora,
adwokata, psychologa specjalisty z MONARU,
policji, straży miejskiej. W szkoleniu uczestniczy-
ło około 50 osób w wieku 50+ z naszego miasta.
Czujemy się społecznością mocno związaną z tym
co dzieje się w naszym mieście. Uczestniczymy we
wszystkich uroczystościach miejskich, pamiętamy 
o ważnych datach związanych z naszym miastem.
W tym roku obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin
założyciela Milanówka – Michała Lasockiego.
Dla mieszkańców miasta p. Andrzej Pettyn ( pre-
zes TMM) wygłosił wykład „Michał Lasocki – za-
łożyciel Milanówka - Czy zasłużył by o nim pamię-
tać?” A w listopadzie pojechaliśmy na Cmentarz
Powązkowski by złożyć kwiaty i zapalić lampkę
na grobie Lasockiego i innych Milanowian. W
październiku odbyło się niezwykłe spotkanie
(zorganizowane wspólne z TMM). Wykład o
Szarych Szeregach w Milanówku wygłosił współ-
założyciel tej organizacji w naszym mieście prof.
dr hab. Andrzej Jaczewski a gościem honorowym
był p. Mieczysław Trząski - odznaczony Złotym
Krzyżem za zasługi dla Harcerstwa ZHP, które-
mu Rada Miasta Milanówka nadała  tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta. Rok 2012 był dla nas

słuchaczy MU3W rokiem pełnym wrażeń. Jeź-
dziliśmy po kraju (Płock, Wrocław), zwiedzaliśmy 
kraje bliskie i dalekie. (Praga Czeska, Kamienne
miasto, Normandia, Maroko) O wszystkich tych
ważnych i innych interesujących wydarzeniach za-
mieszczamy artykuły i informacje w comiesięcz-
nym wydaniu „Gazetki MU3W” Nasi słuchacze
otrzymują pisemko (w 150 egzemplarzach) bez-
płatnie, a  wersji elektronicznej zamieszczonej na
naszej stronie internetowej www.mu3w.pl mogą
czytać wszyscy zainteresowani. Gazetka nasza do-
ciera do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sena-
tu, do Rzecznika Praw Obywatelskich, na witryny 
ogólnopolskie UTW, Fundacji kobieta 50+ ale
także czytana jest za granicami kraju.. Na naszą
stronę internetową jest kilkadziesiąt tysięcy wejść
w ciągu roku. O naszej działalności piszą i mówią
media: Strona Kancelarii Prezydenta RP,   TOK 
FM, Radio dla Ciebie, Radio Bogoria, Obiektyw
Info, Wspólny Powiat, Co? Gdzie? Kiedy? na
Mazowszu. Biuletyn Miasta Milanówka. Przed-
stawiony  tekst, to tylko krótkie i niepełne spra-
wozdanie z jednego roku, Szersze sprawozdanie
z naszej siedmioletniej działalności było przedsta-
wione podczas inauguracji roku akademickiego
2012/13. A przed nami nowy rok i nowe wyzwa-
nia.  Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
tworzą ludzie otwarci, pozytywnie nastawieni do
innych Największym osiągnięciem minionych  lat
stała się ustawiczna edukacja i ukształtowanie
właściwego stylu życia naszych słuchaczy. Wpły-
nęły one na poprawę jakości życia, zdrowia, stanu
psychicznego i społecznego ludzi starszych, którzy 
w zmieniających się warunkach życia i otoczenia
znaleźli swoje miejsce, poszerzyli zainteresowa-
nia, promując nowe formy działalności, nie tylko
edukacyjnej, kulturalnej, ale i twórczej. Słuchacze
MU3W wiedzą, że czynne życie, adaptacja do no-
wej sytuacji, sposób w jaki człowiek radzi sobie ze
zmianami, w znacznym stopniu decydują o jego
dalszym życiu. Działalność MU3W jest dowodem
na to, że przesłania Europejskiego Roku Aktyw-
ności Seniorów i Roku Uniwersytetów Trzeciego
Wieku nie są pustymi hasłami lecz mogą być i są
sposobem na życie rosnącej rzeszy seniorów.

Najważniejsze, że ludzie chcą tu przycho-
dzić, chcą dać coś z siebie, chcą wyjść do świata,
a wszystko po to, by móc pięknie przeżyć swoją
trzecią młodość.W okres świąteczny na koniec
roku 2012 wkraczamy pełni optymizmu.

 Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Na-
y p p yy

rodzenia będzie dla Państwa i Państwa Bliskich
okazją do spędzenia miłych chwil w gronie naj-
bliższych w atmosferze pełnej miłości i wzajem-
nej życzliwości, a Nowy Rok, by stał się czasem
spełnionych marzeń i nadziei.

W imieniu Zarządu
Prezes MU3W

Maria Dominika Inkielman
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10 rocznica pracy artystycznej Chóru Lacrimosa

Kołysanki Przytulanki – tomik poezji  Grażyny Piotrowskiej

22 listopada Chór  Lacrimosa działają-
cy przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Mi-
lanówku, obchodził dziesięciolecie swojej
pracy artystycznej. Z tej okazji odprawiona
została  Msza święta w intencji chóru z udzia-
łem księży: proboszcza Jana Mężyńskiego,
byłego proboszcza Kazimierza Sznajdera,
rezydenta Piotra Bożyka i dwóch wikarych:
Marka Kołodziejskiego i Roberta Stanickie-
go. W uroczystościach rocznicowych uczest-

niczył także burmistrz Milanówka Jerzy 
Wysocki, radni i  mieszkańcy Milanówka.
Na ręce siostry Elżbiety Pączek ze Zgroma-
dzenia Sług Jezusa, która od 2008 roku pro-
wadzi chór, burmistrz przekazał w  imieniu
swoim i Przewodniczącej Rady Miasta Ma-
rii Sobczak okazjonalny grawerton i kwia-
ty. W przemówieniu wspominał również
założycielkę chóru - siostrę Genowefę Ba-
kalarz. Kwiaty i dyplom uznania dla siostry 

Genowefy burmistrz przekazał  zakrystiance
w parafii na Grudowie, która jest siostrą Ge-
nowefy Bakalarz. Na zakończenie uroczy-
stości goście zostali zaproszeni na poczęstu-
nek do domu parafialnego. Koncert Chóru
Lacrimosa odbędzie się 6 stycznia 2013 roku
po mszy wieczornej o godz. 18.00 w Kościele
Matki Bożej Bolesnej przy ul Szkolnej.

Red.

8 grudnia we
wspaniały przedświą-
teczny nastrój, wpro-
wadziła mieszkań-
ców zorganizowana
w MCK promocja to-
miku poezji dla dzieci

pt. „Kołysanki Przytulanki– dla najdroższej
mojej Hanki”.                

To 32 wierszyki autorstwa  Grażyny Pio-
trowskiej, pracownika Milanowskiego Cen-
trum Kultury. Pani Grażyna od kilku lat pisze
wierszyki dla dzieci inspirując się codziennym
życiem swojej wnuczki Hani.  Odkrycie poten-
cjału u autorki  przez Panią Iwonę Dornaro-
wicz ze stowarzyszenia T- Art, zaowocowało

wydaniem kolorowej  książeczki . Wierszyki
pisane do szuflady ujrzały światło dzienne
podczas uroczego wieczorku poetyckiego
w Teatrze Letnim.  Oprócz wzruszającej,
ciekawej, a także wesołej recytacji (Urszula
Fudecka, Natalia Pieta, Kaja Witkowska),
wiersze otrzymały muzyczną aranżację, stwo-
rzoną przez Jacka Łocza. Zaprezentowali ją
Elżbieta Siwek (śpiew) oraz  Mirosław Boh-
dan (gitara). Wspaniała, rodzinna atmosfera
podczas wieczoru, to zasługa przygotowanej
przez artystów oprawy, ale także życzliwości
wszystkich przybyłych gości. Pieniądze ze
sprzedaży oraz egzemplarze książeczki trafią
do dzieci m.in. z domów dziecka, hospicjów,
szpitali. Wydanie tomiku to przede wszyst-

kim bezinteresowne zaangażowanie  wielu
ludzi.  Cała praca została wykonana bez ho-
norarium. Książeczkę można nabyć w Mila-
nowskim Centrum Kultury.

Szczególne podziękowania kierujemy 
do sponsorów i organizatorów: Arkuszowa
Drukarnia Offsetowa Grodzisk Mazowiec-
ki, DNS Studio Milanówek, EM-ART Tech-
niczna obsługa imprez, YATEH Halina Pio-
trowska, Artur Kopiczko, MAYSTUDIO
Artur Majak,  PRO-BUD Adam Krzysiak,
P.T.H.U PACHOLCZYK, Stowarzyszenie
T- ART., Truskawkowe Przedszkole .

Aneta Majak
p.o. Dyrektora

Milanowskiego Centrum Kultury

Milanowianka Mecenasem Kultury
Ponad 20 nagród i wiele wyróżnień wrę-

czono zasłużonym pedagogom na uroczystej
gali w Centrum Kultury zorganizowanej
15 października 2012 r. przez Starostę Po-
wiatu Grodziskiego i Burmistrza Grodziska
Mazowieckiego z okazji dnia Komisji Edu-
kacji Narodowej. Ważnym punktem uroczy-
stości  było ponadto wręczenie honorowego
wyróżnienia „Mecenas Kultury” przyznane-
go przez Starostwo Powiatu Grodziskiego:
pani Marii Dominice Inkielman - założyciel-
ce i prezesowi MU3W, pani Barbarze Pasz-
kiewicz – założycielce grodziskiego chóru
„Cantata” i panu Marcinowi Łukaszowi Ma-
zurowi – założycielowi chóru „Bogorya”.

Co warto wiedzieć o zasługach wyróż-
nionej milanowianki?

Maria Dominika Inkielman - angażowa-
ła się w upowszechnianie kultury w okresie
40-letniej pracy w szkolnictwie, w harcer-
stwie, Towarzystwie Miłośników Milanów-
ka, ale bez wątpienia największe zasługi na
tym polu odnotowała w Milanowskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku,  który powstał
z jej inicjatywy i którym kieruje nie pobiera-
jąc wynagrodzenia od 8 lat. Jest to pierwszy 
w powiecie grodziskim i do tej pory jedyny 
mający osobowość prawną U3W. Realizuje

różnorakie formy pracy w zespołach fakul-
tatywnych (warsztaty komputerowe, rysun-
ku i malarstwa, lektoraty języków obcych
(angielski, francuski, niemiecki) organizuje
wykłady i seminaria z udziałem wybitnych
specjalistów z zakresu nauki, polityki, kultu-
ry i sztuki, sportu. Do Saloniku Literackie-
go p. Dominika zaprasza znanych pisarzy,
poetów, artystów, powołała do życia Mię-
dzypokoleniowe Koło Teatralne, odnoszące
duże sukcesy nie tylko w regionie. Organi-
zuje wyjazdy na przedstawienia teatralne,
koncerty, podróże studyjne mające na celu
pogłębienie wiedzy na temat miejsc szcze-
gólnie zasłużonych dla polskiej kultury.

Z jej inicjatywy powstała strona inter-
netowa www.mu3w.pl, która udostępnia
informacje o stowarzyszeniu, aktualno-
ści, programy zajęć, galeria zdjęć i filmów
przedstawiających działalność MU3W
i jego członków. Uzupełnia ją miesięcznik  
„Gazetka MU3W”, udostępniany nie tylko
w formie papierowej ale także w Internecie,
który ma swoich czytelników w wielu mia-
stach w Polsce i w innych krajach. Proble-
matyka kulturalna zajmuje w nim poczesne
miejsce. Dba o zdrowie słuchaczy organizu-

jąc zajęcia gimnastyczne na sali, pływalni,
grupę nordic-walking, naukę tańca.

Dzięki jej staraniom MU3W pozyskał 
status Organizacji Pożytku Publicznego i za-
licza się do czołówki UTW w kraju, które
przeszły prestiżowy proces samoakredyta-
cji. Dodatkowym czynnikiem wyróżniają-
cym kandydatkę na tym polu jest fakt, że
ona sama, mając znaczny stopień niepeł-
nosprawności ruchowej, może stanowić dla
swoich rówieśników doskonały przykład
aktywnej seniorki. Warto wiedzieć, że  jest
jedynym prezesem UTW w Polsce, który po-
siada dyplom Szkoły Liderów Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. Na koniec
przypomnijmy, że w 2010 r. otrzymała statu-
etkę „Milanowskiego Liścia Dębu” - presti-
żowe wyróżnienie nadawane przez Kapitułę
na czele z Burmistrzem Miasta Milanówka
Jerzym Wysockim.

A. Pettyn
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Miejska Galeria „Matulka” zaprasza

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci w MCK

Nowe projekty w Milanowskim Centrum Kultury

cd. ze str. 1
W 1945 roku w  Willi Matulka, przy 

ul. Piłsudskiego odbyła się  pierwsza powo-
jenna wystawa artystów plastyków, której
komisarzem był prof. Jan Szczepkowski.
W wystawie uczestniczyło prawie 40 znako-
mitych twórców, a wśród nich - Jan Cybis. To
w Milanówku po zakończeniu II wojny świa-
towej powstał Warszawski Okręg Związku
Polskich Artystów Plastyków.

Nie bez powodu, wracamy do Willi Matul-
ka z inicjatywą stworzenia miejsca obcowania
ze sztuką. „Twórcy z Milanówka” to odwoła-
nie do historii. Prezentowaliśmy zestawienie
malarstwa wykonanego przez wielu autorów,
w odmiennych technikach i tematyce. Była to
kombinacja swobodnych notatek ze świata,
ślady zaobserwowane przez artystę uważnie
i wnikliwie przyglądającego się najbliższej mu
rzeczywistości. W pierwszej zbiorowej wysta-
wie w Galerii Matulka udział wzięli Milanow-
scy artyści: Nina Gąsowska, Włodzimierz Sta-
rościak, Daria Selka - Bonna, Anna Orłowska,
Michał Orłowski oraz Małgorzata Serwatka.
Sylwetki artystów przedstawia katalog towa-
rzyszący wystawie. Niespodzianką dla Pań-
stwa z pewnością była możliwość zobaczenia
rzeźby Jana Szczepkowskiego  „Autoportret”.
To właśnie rzeźbiarzowi i jego twórczości po-
świecone zostało miejsce w Galerii, które przy 

okazji kolejnych wystaw przedstawiać będzie
inne treści związane z Milanówkiem. Kolejną
wystawę można podziwiać od 20 grudnia. Jest
to pokonkursowa ekspozycja szopek Bożona-
rodzeniowych wykonanych przez uczniów mi-
lanowskich szkół.

Serdecznie zapraszam na wernisaże
i wystawy. Zachęcam artystów do współpra-
cy. Wszelkich informacji można zasięgnąć
w Milanowskim Centrum Kultury.

Aneta Majak
p.o Dyrektora

Milanowskiego Centrum Kultury
Galeria Matulka
ul. Piłsudskiego 30
Poniedziałek 18:00 - 19:00,
Wtorek 11:30-14:30,
Czwartek 11:30 - 14:30, 18:00 - 19:00,
Piątek 12:30 - 14:30
tel. 22 758 32 34

Zabawa mikołajkowa to tradycja Mi-
lanowskiego Centrum Kultury, które pa-
mięta o potrzebie zabawy najmłodszych
milanowian.  Dla dzieci niezapomnianym
przeżyciem jest spotkanie się ze Świętym

p y

Mikołajem, który tego dnia rozdaje prezen-
ty. Tegoroczna mikołajkowa zabawa odbyła
się 9 grudnia. Zorganizowana została we

współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz pełnomocnika burmistrza ds. profilak-
tyki i uzależnień, a poprowadzili ją anima-
torzy z teatru „Scena Juno” z Lublina. Na
świątecznie udekorowanej sali Teatru Let-
niego MCK, w rodzinnej atmosferze bawiło
się około 290 dzieci, które podzielono na
dwie grupy.  Dzięki temu dzieci miały dużo

swobody i miejsca podczas tańców. Obecny 
na zabawie Burmistrz Milanówka składał
życzenia i zapewnił najmłodszych, że Miko-
łaj zna drogę do Milanówka i rzeczywiście,
Mikołaj pojawił się z masą prezentów i ob-
darował każde dziecko uczestniczące w mi-
kołajkach.

Zespół MCK

W 2013 roku w MCK będzie Literacko,
Kulturalnie oraz Twórczo. Wprowadzamy 
nowe projekty, w ramach których przez cały 
rok odbywać się będą różnorodne wydarze-
nia z dziedzin kultury i sztuki. 

Serdecznie zapraszamy na uroczystą in-
augurację projektu Literacko – czyli cyklu
skupiającego wszelkiego rodzaju literackie
formy aktywności, także lokalnych twór-

ców. Będą to koncerty poezji śpiewanej,
spotkania z literatami i poetami, promocje
książek, warsztaty, konkursy oraz programy 
artystyczne.

16 lutego 2013 na scenie Teatru Letniego
wystąpi znakomity aktor Sławomir Holland.
Jego program „Nic nowego pod słońcem”
to spotkanie z tekstami m.in. Tuwima, He-
mara, Leśmiana, Gałczyńskiego, Jurandota.

Całość programu spięta jest komentarzem,
konferansjerką i refleksją. To co Sławomir
Holland ma do powiedzenia, to znakomite
utwory literatury dwudziestolecia między-
wojennego -  liryka i satyra wybitnych auto-
rów. Zapraszamy po bezpłatne zaproszenia
od 14 stycznia 2013 roku.

Edyta Budziewska
MCK

Wolontariat
Od grudnia 2012 roku

rusza nowa wyjątkowa pro-
pozycja w Milanowskim
Centrum Kultury - WO-
LONTARIAT w KULTU-
RZE. Zapraszamy wszyst-

kich od 15 roku życia, którym nie brakuje
energii, kreatywnych pomysłów i chęci do
działania. To wyjątkowa inicjatywa dla mło-
dych ludzi z Milanówka i okolic.

Dzięki wolontariatowi i współpracy 
z młodymi ludźmi powstał Festiwal MyArt,
na którym odbyły się warsztaty oraz konkurs
wokalny i przegląd kapel. 
Jeśli kultura w mieście nie jest Ci obojętna?
Chcesz coś zmienić, mieć na nią wpływ?

Szukasz możliwości rozwoju?
Chcesz rozwijać działania młodzieżowe?
Nie boisz się wyzwań? 
Chcesz zdobyć cenne doświadczenie?

To WOLONTARIAT w KULTURZE
jest miejscem dla Ciebie!!

Formuła Wolontariatu polegać będzie
na tym, iż wolontariusze oprócz pomocy 
organizacyjnej przy imprezach MCK będą
mogli także bezpośrednio wpływać na ich
kształt, będąc ich współtwórcami. Ponadto,
wolontariusze będą mieć możliwość tworze-
nia swoich własnych przedsięwzięć, otrzy-
mają wsparcie w ich realizacji oraz posiądą
cały szereg wiedzy i umiejętności praktycz-
no-teoretycznych z zakresu animacji i za-

rządzania kulturą: diagnozowania potrzeb
środowiska lokalnego, pisania własnych
projektów, ich przeprowadzania, ewaluacji.
Najważniejszym elementem funkcjonowa-
nia wolontariatu będzie praca zespołowa
oraz nabywanie nowych umiejętności przy-
datnych w życiu.

Koordynatorem wolontariatu jest Kata-
rzyna Kira: animator, pedagog, absolwentka
UW. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na
adres: k.szymaniuk@ckipmilanowek.pl

Wszystkie bieżące informacje oraz for-
mularz zgłoszenia dostępny jest na stronie
Milanowskiego Centrum Kultury.

Katarzyna Kira

y y
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Kalendarz wydarzeń

31 grudnia (poniedziałek)
Godz. 23:00
Powitanie Nowego Roku 2013 i koncert
zespołu „Pięciokąt”
Skwer F. A. Ossendowskiego

5 stycznia (sobota)
Godz. 18:00
„Z malowanej skrzyni” – Stasiek Wiśniewski
i Darek Biernacki zapraszają do wspólnego
śpiewania najpopularniejszych polskich
oraz zagranicznych kolęd i pastorałek.
Wstęp wolny.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

6 stycznia (niedziela)
Godz. 9:30 
Eliminacje do Mistrzostw Polski Ama-
torów w halowej piłki nożnej
Hala Miejska nr 2, ul. Królewska 69

12 stycznia (sobota)
Godz. 18:00
Koncert Noworoczny. Najpiękniejsze polskie
kolędy oraz ludowe i autorskie pastorałki
w wykonaniu góralskiego zespołu  „Turnioki”.
Wstęp wolny na zaproszenia, liczba miejsc ograniczo-
na. Zaproszenia do odebrania w sekretariacie MCK.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

13 stycznia (niedziela)
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-

y ( )

cy w Milanówku – szczegółowy pro-
gram na stronach www.ckipmilanowek.pl,
www.milanowek.pl 
Wstęp wolny  

17 stycznia (czwartek)
Godz. 9:30 i 12:00
„Wyzwolenie Warszawy 1945”. Koncert
i interaktywna lekcja historii dla uczniów 
milanowskich szkół podstawowych.
Wstęp biletowany dla wcześniej zgłoszo-
nych grup
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

18 stycznia (piątek)
Godz. 14:00
Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży
Hala Miejska nr 2, ul. Królewska 69

19 stycznia (sobota)
Godz. 9:00-15:00
Wystawa prac milanowskich twórców 
rękodzieła, zakończona kiermaszem.
Wstęp wolny
Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30

19 stycznia (sobota)
Godz. 20:00
36 Podwieczorek przy mikrofonie. Wy-
stąpią m.in. Marek Majewski i milanow-
ska młodzież, zagra zespół BIG Black
ZSG nr 3, ul. Żabie Oczko 1

g p

20 stycznia (niedziela)
Godz. 9:00
Drugi turniej X Edycji Ligii Oldbojów.
Hala Miejska nr 2, ul. Królewska 69

20 stycznia (niedziela)
Godz. 12:15
Teatrzyk dla dzieci: „O poczciwym diable 
i Królewnie Róży”. Spektakl grupy T-Art.
Wstęp wolny.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

25 stycznia (piątek)
Godz. 19:00
„Razem”- wernisaż wystawy pasteli Da-
rii Selka-Bonna i malarstwa olejnego 
Olgi Cieślak
Wstęp wolny.
Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30

3 lutego (niedziela)
Godz. 12.15
„Dziadek do orzechów” teatrzyk dla 
dzieci z muzyką klasyczną w tle. Spek-
takl w wykonaniu Teatru Wariacja 
z Warszawy.
Wstęp biletowany – 5 zł od osoby.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

9 lutego (sobota)
Godz. 19:00
Potańcówka karnawałowa przy muzyce 
na żywo.
Wstęp płatny 10 PLN
Teatr Letni, ul. Kościelna 3
16 lutego (sobota)
Godz.18:00
„Nic nowego pod słońcem”- wieczór po-
etycko-satyryczny Sławomira Hollanda, 
z tekstami m.in. Tuwima, Hemara, Le-
śmiana, Jurandota. Inauguracja pro-
gramu „Literacko”.
Wstęp wolny.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

17 lutego (niedziela)
Godz. 11:00
XVII Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Brydżu Sportowym Parami
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

17 lutego (niedziela)
Godz. 9:00
Trzeci turniej X Edycji Ligii Oldbojów.
Hala Miejska nr 2, ul. Królewska 69

24 lutego (niedziela)
Godz. 18.00
„STOP” Spektakl teatralny – projekt
Stowarzyszenia T-Art.
Wstęp wolny.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

……………………

Więcej o wydarzeniach w Milanowskim Cen-
trum Kultury na stronie
www.ckipmilanowek.pl i na facebooku

Przypominamy, że wystarczy wpisać swój
adres mailowy do newslettera na naszej stronie
internetowej, a będziecie Państwo otrzymywać
informacje o wszystkich imprezach organizowa-
nych w MCK!

Zapraszamy także do korzystania z naszej
bazy mailingowej w celu przekazywania informa-
cji o bezpłatnych imprezach kulturalnych orga-
nizowanych dla Milanowian. Więcej informacji

pod numerem 22 758 32 34

KULTURA

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Milanówku informuje

W dniu 24 grudnia br. wypożyczalnie bi-
blioteki będą nieczynne, zaś 31 grudnia br.
placówka zaprasza w godzinach: 9.00-17.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszam

Dyrektor MBP Zofia Pawlak-Szymańska.
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cd. ze str. 1
Stypendia otrzymali uczniowie: Adam Pyrc laureat III stopnia za-

wodów indywidualnych VI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów 

w Gdyni za „wybitne osiągnięcia edukacyjne”;  Bartosz Kuźma dwukrotny 
wicemistrz Polski Młodzików w grupie 14-latków w pływaniu  za „wybitne
osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym”; Daniel Sawa zdobyw-
ca pięciu złotych medali w Nieoficjalnych Mistrzostwach Europy Dzieci
w kategorii 12-latków w łyżwiarstwie szybkim za „wybitne osiągnięcia we
współzawodnictwie sportowym”. Nagrodę przyznano Annie Bortnik re-
prezentantce Kadry Narodowej Juniorów we wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego za „wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie spor-
towym”. Decyzją Kapituły tegorocznymi laureatami Milanowskiego Liścia
Dębu zostali: Pan Ryszard Witkowski za „wkład w popularyzację historii
Milanówka w dokumentacji fotograficznej i publicystyce ze szczególnym
uwzględnieniem okresu II Wojny Światowej”, Pani Ewa Kubacka za „ak-
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tywną działalność na rzecz komunikacji społecznej w Milanówku” i Nowa
Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku za „wkład w twórczą eduka-
cję oraz wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu regionalnego”.

Uroczystości zakończyła sesja fotograficzna z udziałem laureatów. Wspa-
niałą oprawą dla wydarzenia była przygotowana przez zespół MCK ekspo-
zycja prac prof. Jana Szczepkowskiego pt.: „Marszałek oczami Jana Szczep-
kowskiego”. Wystawa składała się z oryginalnych rzeźb milanowskiego artysty 
rzeźbiarza, i fotografii przedstawiających projekt sarkofagu Marszałka.

Red.
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Jesienią w „Jedynce”
W ostatnich miesiącach w Zespole Szkół

Gminnych nr 1 miało miejsce wiele interesu-
jących wydarzeń. Oto krótki ich przegląd…

Wieczorem 26.10.2012r. odbył się  „Kon-
cert Jesienny”, wydarzenie cykliczne, które
należy do tradycji naszej szkoły. Na  koncercie
mieliśmy zaszczyt gościć pana burmistrza Je-
rzego Wysockiego, państwa Bożenę i Włodzi-
mierza Starościaków, rodziców, nauczycieli,
obecnych i emerytowanych pracowników szko-
ły, naszych przyjaciół, sympatyków, sponsorów.
Tegoroczne spotkanie poświęcono naszemu
miastu  i jego mieszkańcom. Strofami wierszy 
lokalnych artystów i barwnymi dźwiękami mu-
zyki i piosenek w wykonaniu uczniów naszej
szkoły  podróżowaliśmy po uliczkach, skwerach
i placach naszego  miasta-ogrodu. Uczniowie
przygotowali scenografię występu, a także  ko-
stiumy i rekwizyty. Reżyserką spektaklu była
pani Beata Osiadacz. Wierzymy, że był to ko-
lejny niezapomniany wieczór w „Jedynce”.

W październiku podsumowaliśmy pro-
gram obchodów Roku Janusza Korczaka.
Koordynator projektu, p. Nina Pietrzak, we
współpracy z wychowawcami  przeprowadzi-
ła we wszystkich klasach  lekcje biblioteczne
oraz  konkursy plastyczne i literackie.

Z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodle-
głości odbyły się w naszej szkole uroczyste ape-
le. Uczniowie  pamiętali o galowych strojach i
przygotowali z wychowawcami okolicznościowe
kotyliony. Programy artystyczne  zaprezentowali
uczniowie  klas trzecich gimnazjum  pod kierun-
kiem pp. A.Matus i I. Medykowskiej. Wyjątko-
wo wzruszający  był też apel patriotyczny trzecio-
klasistów ze szkoły podstawowej przygotowany 
przez wychowawczynie p. A. Krystek i p. A. Go-

łębiowską. Każda klasa przygotowała  gazetkę
ścienną poświęconą Świętu Niepodległości.
ę ą p yg g

Zarówno szóstoklasiści,  jak również
uczniowie trzecich  klas gimnazjum, mają
za sobą próbne egzaminy zewnętrzne CKE
i Operonu. Mieli więc okazję, by sprawdzić
swoje  umiejętności. 

24.10.2012 r., uczniowie klas trzecich
gimnazjum wybrali się na wycieczkę po War-
szawie w poszukiwaniu  miejsc uwiecznio-
nych w powieści Aleksandra Kamińskiego
„Kamienie na szaniec”.

Uczniowie klas drugich gimnazjum wzięli
udział w konkursie „Piętnastolecie Konsty-
tucji RP” organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną w Grodzisku Maz. W nagrodę po-
jechali zwiedzić gmach Sejmu RP.

Uczennica  gimnazjum, Emilia Langa,
zdobyła I miejsce -Grand Prix w  XV Kon-
kursie Poezji i Pieśni Religijno – Patriotycz-
nej. Organizatorem konkursu była Akcja Ka-
tolicka Oddział Milanówek.

23.11.2012r. obchodziliśmy Dzień Plu-
szowego Misia. W bibliotece szkolnej p. Nina
Pietrzak przygotowała  dla najmłodszych za-
jęcia tematyczne z degustacją miodu.

W dniu 26.11.2012r. odbyło się podsumo-
wanie konkursów dla klas 1-3 SP: „Śniadanio-
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wa klasa” oraz „Nie pal przy mnie, proszę”.
Mały Samorząd przygotował   scenkę  kaba-
retową pod kierunkiem p. B. Paczkowskiej.
Klasa 2c z wychowawczynią, p. A. Wróbel,
przedstawiła spektakl pt.:„Wyczyny jesieni”,
z którego dzieci dowiedziały się jak zwierzęta
leśne  przygotowują się do nadejścia zimy.

Zakończyliśmy w naszej szkole  zbiórkę
karmy na rzecz bezdomnych zwierząt. Udało

się zebrać spore zapasy karmy, które przeka-
zano na rzecz Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt na Polesiu w Milanówku oraz na
rzecz Powiatowej Straży Zwierząt w Grodzi-
sku Maz. Szczególne podziękowania otrzy-
mały klasy: 2c, 3a,4b,5b oraz 6b.

Uczniowie naszej szkoły w dniach
29-30.11.2012r. wzięli udział w multimedial-
nych lekcjach filmowych w Centrum Kultury 
w Grodzisku Maz. Poznali tajniki radia, telewi-
zji,  produkcji  filmowej oraz gatunki filmowe.

W piątek, 30.11.2012r., odbyły się an-
drzejkowe zabawy taneczne organizowane
przez Samorząd Uczniowski.

Cała społeczność szkolna  „Jedynki”
włączyła się w akcje charytatywne. Samo-
rząd Uczniowski w dniach 26.11-07.12.2012r.
przeprowadził  zbiórkę w ramach  XIII Akcji
„Góra Grosza”  Towarzystwa „Nasz Dom”
na rzecz Domów Dziecka. Zebraliśmy  środ-
ki   potrzebne do ufundowania  „szlachetnej
paczki” dla jednej z rodzin w naszym mieście.
Koordynatorką akcji była p. H. Duszyńska.

Uczniowie „Jedynki” uczestniczyli w za-
jęciach pokazowych  Mazowieckiego Klubu
Karate „San Dan”, Szkoły Tańca „Zatańcz
z klasą”, zajęciach teatralnych „Pierwsza po-
moc w Bajkolandii”, zajęciach edukacyjnych
prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży 
dla Zwierząt.

Rada Rodziców we współpracy z Samo-
rządem Uczniowskim zorganizowała  w grud-
niu kiermasze świąteczne. Dochód z wy-
konanych przez uczniów  dekoracji i ozdób
choinkowych  został przeznaczony na zakup
szafek szkolnych.

Magdalena Wardzińska

Statuetki Milanowskiego Liścia Dębu, stypendia i nagrody przyznane

Od lewej: Krzysztof Śliwiński - dyrektor Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej
(NPSP), Ryszard Witkowski, Agnieszka Krzysiak - organizatorka konkursu
„Ocalić od zapomnienia” NPSP, Kornel Gładkowski - przedstawiciel samo-
rządu uczniowskiego NPSP, Ewa Kubacka, Marcin Kamiński - przedstawiciel
Rodziców NPSP.
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W 150. rocznicę urodzin Michała Lasockiego h. Dołęga   (cz. II)
OD REDAKCJI: Zamieszczamy dru-

gą część rozmowy z Andrzejem Pettynem
o założycielu Milanówka Michale Lasockim
h. Dołęga i jego wkładzie w powstanie i roz-
wój naszej miejscowości w pierwszych latach
jej istnienia. 150. rocznica urodzin M.  La-
sockiego  minęła 1.VIII.2012 r. Pierwsza
część rozmowy ukazała się w „Biuletynie”
nr 5/2012.

- Magdalena Królikowska: Rozpoczy-
nając drugą część naszej rozmowy chcia-
łabym na wstępie nawiązać do twojego
wykładu na MU3W, który zatytułowałeś
„Michał Lasocki – założyciel Milanówka
– czy zasłużył by o nim pamiętać?” Skąd
ten nieco prowokacyjnie sformułowany
tytuł?

- Odpowiem cytując słowa Józefa Kardy-
nała Glempa, które zamieściłem w omówie-
niu wydanego w 2005 r. albumu „Kościoły 
Archidiecezji Warszawskiej” 1.

„Na człowieku współczesnym spoczywa
obowiązek poszanowania tradycji i dziedzic-
twa kulturowego. Być świadomym chrze-
ścijaninem - to także pamiętać o przodkach
oraz dziełach ich rąk i serc. Wszak w dobie
powszechnej globalizacji, zacierania granic
między narodami i kulturami za podstawo-
wą potrzebę uznać należy zachowanie tożsa-
mości przy jednoczesnym promowaniu wła-
snej kultury.” – te słowa napisał we wstępie
do wspominanego albumu  Józef Kardynał
Glemp.  Kiedy przed kilkoma laty pisałem
do „Biuletynu Miasta Milanówka”  recenzję2

tej ciekawej publikacji (w której zalazło się
też szersze omówienie historii i rozwoju obu
parafii milanowskich) nie przypuszczałem, że
tak bardzo będzie pasował mi ten cytat do za-
tytułowania wykładu na MU3W.

- Widzę po twojej minie, że wolisz nie
kontynuować, więc przejdźmy do zasad-
niczej części naszej rozmowy. Co chciał-
byś przekazać czytelnikom „Biuletynu”
na temat dalszych losów rodziny Lasoc-
kich po przeniesieniu się z Brochowa do
majątku Milanówek?

- Michał Lasocki po opuszczeniu Bro-
chowa (w pow. sochaczewskim) w 1867 r.
dzieciństwo i młodość spędził już w majątku
Milanówek. Był to  okres, który po upadku
Powstania Styczniowego cechował klimat ża-
łoby narodowej. To czas, po wielkim zrywie
narodowowyzwoleńczym Polaków w XIX
wieku, kiedy po zdławieniu Powstania wła-
dze carskie skazały na śmierć wielu jeńców
i  zesłały na Syberię ok. 40 tysięcy Polaków
– uczestników walki z caratem. Po tej po-
rażce część społeczeństwa straciła wówczas
jakąkolwiek nadzieję na odzyskanie niepod-
ległości. 

- Jak się potoczyły dalsze losy rodziny
Lasockich po zamieszkaniu w majątku
Milanówek?

- Jak mi przekazały osoby bywające we
dworze, pamięć o Leonie Lasockim – ojcu
Michała, który uczestniczył w Powstaniu,
a później zmarł z wycieńczenia po zesła-
niu na Syberię, była w rodzinie Lasockich
wciąż żywa. Dbała o to jego żona, Bronisła-
wa, troszczyli się też o to  odwiedzający ich
krewni. Przywoływali nie tylko pamięć o ojcu,
ale i o innych członkach rodziny Lasockich
uczestniczących w Powstaniu. Pani Bronisła-
wa na znak żałoby narodowej, jak i znaczna
część społeczeństwa, nosiła czarne lub ciem-
ne stroje, a w dni świąteczne skromną biżute-
rię z symbolami narodowymi.

- Z pewnością wszystko to nie pozo-
stało bez wpływu na wychowanie dzieci?

- W rozmowach z dziećmi, a zwłaszcza
z synami gdy już dorastali, matka utrwalała
w nich przekonanie, że nie nadszedł jeszcze
czas na ponowny zryw niepodległościowy,
natomiast drogą prowadzącą do odzyskania
niepodległości kraju jest staranne i wszech-
stronne ekonomiczne i edukacyjne przygo-
towanie społeczeństwa. Bronisława Lasocka
wpajała dzieciom pogląd, że trzeba dążyć
do tego, by po tym co zaszło zmobilizować
wszystkie warstwy społeczeństwa do podjęcia
solidarnego wysiłku na rzecz rozwoju gospo-
darczego na ziemiach polskich, do rozwoju
handlu, rozwoju przemysłu, upowszechnia-
nia kultury. Ślady tej ideologii odnajdujemy 
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zarówno w publicystyce, jak i w powieściach
i poezji B. Prusa, E. Orzeszkowej, H. Sienkie-
wicza czy M. Konopnickiej. Mocno zarysował
te poglądy Prus w swojej ostatniej i niestety 
niedokończonej powieści „Przemiany”, któ-
rą pisał w czasie trzech urlopów spędzonych
w Letnisku Milanówku w 1911 roku i publi-
kował w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowa-
nym” (1911-12).

- Kiedy się czyta „Przemiany” chwila-
mi odnosi się wrażenie, że Prus w czasie
swoich urlopów w Letnisku Milanówek 
może bywał u Lasockich we dworze?

- Nie mam na ten temat potwierdzenia,
ale też i nie wykluczam tego, bo prawnucz-
ka Lasockiego Anna Kołaczykowa przysłała
mi interesujące fragmenty dziennika swojej
matki Elżbiety Wielowiejskiej. Okazuje się,
że Prus miał z nią kontakt, gdy prowadziła
w willi Edwiż pensjonat, do którego w 1911 r.
trafił Prus. „Przyjeżdża do nas któregoś dnia
Bolesław Prus – czytam w udostępnionym mi
dzienniku rodziny Lasockich – z zapytaniem,
czy może dostać pokój  na parterze sąsiadu-
jący z pokojem, który zajmowałam ja razem
z moją boną. Codziennie po śniadaniu jeździł
do Warszawy do redakcji Kuriera Warszaw-

skiego, a popołudniu wracał na obiad. Które-
goś dnia zobaczył mnie bawiącą się w piasku
przed domem. Wyjął z kieszeni palta (zawsze
był w palcie) i mówiąc „to od twojego na-
rzeczonego” tabliczkę mlecznej czekolady 
z obrazkami (od Fruzińskiego). Gdy miał
już wracać do Warszawy, zaprosił mnie do
swojego pokoju, wziął na kolana i trzymając
mój palec wystukał nim na swojej maszynie
do pisania list do mnie. Zaczynał się od słów
„kochany mój słowiczku, rozweselasz mnie
od rana swoim miłym głosikiem”. Dalszego
ciągu już nie pamiętam, byłam za mała, żeby 
taką drogą pamiątkę zachować w pamięci.”3

- Czy przyroda w powieści „Przemia-
ny”, tło niektórych scen, klimat wydarzeń
w rodzinie ziemiańskiej tam pojawiającej
się – czy wszystko to mogło mieć jakiś
związek z Letniskiem Milanówek i La-
sockimi?

- To trzeba by dokładnie przeanalizować, 
nie mogę tego jednak potwierdzić. Niemniej
z listów Prusa pisanych w Milanówku, które
wysyłał w 1911 roku do różnych osób wynika,
że dużo spacerował  po Letnisku, spotykał
się ze swoim synkiem i jego matką, więc przy 
okazji chłonął wszystko  co tu widział. Trudno
sobie wyobrazić, by tak wnikliwy publicysta
jakim  był Prus nie zainteresował się dworem
założyciela Letniska Milanówek, ale potwier-
dzenia żadnego nie znalazłem.4

- Prus w Milanówku to osobny i cieka-
wy temat. Powróćmy jednak do Michała
Lasockiego. Można się domyślać, że to co
mówiła mu matka m.in. miało wpływ na
parcelację majątku, na decyzję utworze-
nia Letniska i przekształcenie go z cza-
sem w samodzielną gminę?

- Tak, ale to nastąpiło dopiero w 1919 r., 
natomiast najpierw w 1899 r. powstało Letni-
sko. Wsłuchując się w opowieści ludzi, którzy 
znali Michała Lasockiego lub blisko współ-
pracowali z  nim, jak Piotr Krasnodębski5,  
można odnieść wrażenie, że zafascynowany 
był formułą pracy organicznej. W czasie po-
dróży po krajach zachodniej Europy Lasocki
zetknął się z kurortami i letniskami, które nie
tylko spełniały rolę rekreacyjną i wypoczyn-
kową, ale był też miejscem spotkań ludzi pra-
cy twórczej i polityków. Wówczas wpadł na
pomysł by podobny ośrodek założyć na tere-
nie rozparcelowanego Lasu Milanowskiego. 

Decydując się na utworzenie Letniska 
miał świadomość tego, że musi postępować
niezwykle ostrożnie, bo policja carska za-
pewne dyskretnie obserwuje go jako syna
powstańca, którego skazano  na zsyłkę6. 
Wiedział, że żandarmeria carska tropiła
niezwykle energicznie nie tylko pospolitych
przestępców, ale i osoby choćby tylko podej-
rzewane o działalność tzw. wywrotową, rewo-
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lucyjną i narodowo-wyzwoleńczą7.  Wiedział
przecież, że  obowiązywały w Królestwie
prawa wyjątkowe, na mocy których generał-
gubernator mógł oddać pod sąd wojenny 
każdą osobę cywilną „politycznie podejrza-
ną” i zesłać w głąb Rosji. Przyszły założyciel
Milanówka wyrastał w czasach zaostrzonej
cenzury, dotkliwej rusyfikacji, bowiem – przy-
pomnijmy - poczynając od 1885 r. językiem
wykładowym we wszystkich szkołach został
jęz. rosyjski. Lasocki dobrze go opanował,
podobnie jak i niemiecki i częściowo francu-
ski8.   Resztki autonomii Królestwa Polskiego
zostały ostatecznie zniesione, a w 1867 na-
zwę Królestwa Polskiego zamieniono na Kraj
Nadwiślański.

- W tej trudnej dla Polaków sytuacji
na mapie Kraju Nadwiślańskiego po-
jawiło się Letnisko Milanówek… Jakie
były początki?

- Były trudne. Ogłoszenia w prasie war-
szawskiej reklamujące walory ekologiczne
i klimatyczne Letniska Milanówek i zachę-
cające do nabywania działek nie spowodo-
wały dużego zainteresowania, ponieważ na
terenie Letniska nie było przystanku kole-
jowego, a przyjezdni aby tu dotrzeć, musieli
wysiąść w Brwinowie lub Grodzisku. Z tych
sąsiednich miejscowości dowoził ich na te-
ren parcelowanego majątku bryczką Łukasz
Pawłowski - stangret zatrudniony w majątku
Lasockiego. Początkowo zainteresowanie
nabywaniem działek było znikome. W tej sy-
tuacji Lasocki podjął starania o utworzenie
przystanku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej,
co mu się powiodło.

Pierwszy pociąg z Warszawy zatrzymał się
w Milanówku przy prowizorycznym peronie
– platformie 1 maja 1901 roku. Utworzenie
przystanku  i uruchomienie stałych połączeń
kolejowych Warszawy z Milanówkiem (wkrót-
ce było ich nawet dwadzieścia w ciągu doby!)
spowodowało zainteresowanie wielkim kom-
pleksem leśnym Lasu Milanowskiego.  Na-
tychmiast wzrósł popyt na działki, na których
stopniowo zaczęły powstawać nie tylko domki
letniskowe, ale i z czasem piękne wille.

Rozwój Letniska spowodował, że w prasie
warszawskiej pojawiły się też publikacje kry-
tyczne, m.in. Konstantego Górskiego w „Ty-
godniku Ilustrowanym”9, który pisał m.in., że
cena działek jest „bezczelnie wysoka”. Wy-
wiązała się polemika, w której uczestniczył
sam Lasocki. Jednak przeglądając następne
roczniki „Tygodnika Ilustrowanego” można
odnieść wrażenie, że na tej polemice cała
sprawa się zakończyła, bo w 1905 roku w no-
tatce „Z siedzib letnich” czytamy informację
w zupełnie innym tonie:

„U bram Warszawy leży Milanówek, jed-
na z najmłodszych naszych siedzib letnich.
Miejscowość lesista, zdrowa i bardzo spokoj-
na, połączona z Warszawą aż 20 pociągami
dziennie. Wille w Milanówku posiadają prze-
ważnie wygody nowoczesne, co czyni je zdat-
nymi do zamieszkania przez cały rok. Wiele
też rodzin osiedla się tam na stałe.”

- Lasocki będąc sędzią w Grodzisku zda-
wał sobie sprawę z tego, że Letnisko nie ma
samodzielności…

- Tak,  Lasocki dążył więc do usamodziel-
nienia osiedla. Był przekonany, że aby prawi-

dłowo się rozwijać,  osiedle musi bezzwłocz-
nie usamodzielnić się od gminy Grodzisk 
i stworzyć własny samorząd,  tak by miesz-
kańcy sami mogli decydować o kształtowaniu
wewnętrznej struktury i rozwoju swojej miej-
scowości. Nie było to łatwe. Zdecydował się
na pewien manewr, którym moim zdaniem
bardzo zręcznie wprowadził w błąd władze
carskie i władze powiatu błońskiego (w któ-
rego strukturze terytorialnej znajdowało się
Letnisko Milanówek)  i stworzył szansę na
dużą samodzielność.

Rozmawiała M. Królikowska
OD REDAKCJI: O dalszych inicjatywach

M. Lasockiego i jego współpracowników, które
wniosły istotny wkład w rozwój Milanówka opo-
wiemy – w nawiązaniu do 150. rocznicy urodzin
Lasockiego -  w trzeciej części rozmowy, którą za-
mieścimy w następnym numerze „Biuletynu”.

Akcja godna naśladowania w Przedszkolu nr 1 w Milanówku
Wraz z nadejściem jesieni, nauczyciele na

zajęciach z dziećmi poruszają tematy związane
ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Roz-
mawiają o pogodzie, roślinach, zwierzętach, o
jesiennych sposobach spędzania wolnego cza-
su. Koniec września to czas, kiedy z drzew spa-
dają nie tylko liście, ale także kasztany.  Są one
przysmakiem dla wielu zwierząt takich jak:
dziki, sarny i niektóre gatunki ptaków. Wycho-
wawczynie  rozmawiając o leśnych zwierzę-
tach, ich sposobie życia i odżywiania opowia-
dały o tym, w jaki sposób należy im pomagać.
Tak zrodził się pomysł kolejnej już w naszym
przedszkolu akcji na rzecz dokarmiania zwie-
rząt. Jej inicjatorem były nauczycielki z grupy 
integracyjnej. Pomysł rozpropagowany został
w całej placówce. Wszystkie grupy z Przed-
szkola nr 1 włączyły się w zbiórkę kasztanów,
która trwała ponad miesiąc.  Chcąc zmobili-
zować przedszkolaków do akcji zorganizowa-
liśmy konkurs na największą ilość zebranych
kasztanów. Ich zbieranie było okazją do wyj-
ścia z domu i rodzinnych spacerów. Rodzice i
dzieci do zadania podeszli wyjątkowo poważ-

nie. Wykorzystując piękną aurę wszyscy space-
rowali ulicami Milanówka i zbierali kasztany.
Przynoszono je do przedszkola w ogromnych
ilościach. Dzięki zaangażowaniu dzieci, ro-
dziców, nauczycieli i chyba trochę w ramach
rywalizacji pomiędzy grupami udało nam się
zebrać około 2,5 tony kasztanów! Grupa, któ-
ra zajęła pierwsze miejsce w konkursie zebra-
ła 492 kg!  Przedszkolaki otrzymały dyplomy 
i słodkie upominki ufundowane przez Radę
Rodziców.

Niezwykły jest dalszy przebieg naszej akcji.
Za zebrane kasztany otrzymaliśmy pieniądze,
które postanowiliśmy przeznaczyć na bardzo
szczytny cel. Zakupiliśmy karmę dla zwierząt
ze schroniska w Milanówku przy ul. Brwinow-
skiej. Udało nam się zakupić 300 kg karmy 
dla psów. Przedszkolaki ze zwycięskiej grupy 
w  nagrodę przekazały osobiście karmę dla
piesków podczas odwiedzin w schronisku.
Dzieci bardzo przeżyły wizytę w schronisku,
która dała im wiele radości i ogrom pozytyw-
nych emocji.  

Obowiązkiem ludzi dorosłych, w tym na-
uczycieli jest kształtowanie opiekuńczej po-
stawy dziecka wobec zwierząt. Od wychowa-
nia zależy, czy dziecko wyrośnie na miłośnika
przyrody, człowieka szanującego naturalne
środowisko i czy wrażliwe będzie na potrzeby 
zwierząt.  Będziemy starali się częściej orga-
nizować podobne akcje i zachęcamy do tego
wszystkich, którym los zwierząt nie jest obo-
jętny.

Dorota Malarska
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1

1.  Biuletyn Miasta Milanówka – nr 6/2006
2.  Biuletyn Miasta Milanówka – nr 1/2006
3.  Zapis z dziennika rodziny Lasockich (kopia w po-

siadaniu A.Pettyna)
4. B. Prus w 1911 r. wraz z żoną mieszkał w Milanów-

ku w trzech różnych willach. Spotykał się wtedy ze
swoim synkiem ….

5. Piotr KRASNODĘBSKI  (1876-1928) artysta ma-
larz, grafik, długoletni członek warszawskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych  „Zachęta”
i związku artystów „Pro Arte”. W Milanówku wy-
budował przy ul. Literackiej willę Mironówka jako
dom letni w latach 1909-1913. Po I wojnie światowej
sprowadził się do Milanówka na stałe i brał czynny 
udział w miejscowym życiu społecznym zwłaszcza
w pierwszym okresie rozwoju miejscowości.

6. Wg Ł. Pawłowskiego (rozmowa w 1959 r.)
7. Dr Andrzej Stawarz „Powiat grodzisko-mazowiecki

w rozwoju historycznym (XIX-XX w.)” s. 30, Wyd.
Urząd Miejski w Grodzisku Maz. 1995

8. Wg inf. P. Krasnodębskiego.
9. „Tygodnik Ilustrowany”, (nr 26 – 1904)
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Grupy wsparcia do osób doświadczających przemocy domowej i osób 
współuzależnionych

Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców Milanówka rozpoczynamy nowe
przedsięwzięcia. Od miesiąca grudnia bie-
żącego roku uruchamiamy grupę wsparcia
dla osób, które doświadczają różnych form
przemocy. Głównym celem tej grupy, jest
pomoc osobom doznającym przemocy, któ-
re chcą zmienić swoje życie, uwierzyć we
własne siły i wyjść z izolacji. Na spotkaniach
grupy uczestnicy będą  uczyć się odzyskiwać
motywację do działania, wzmacniać poczu-
cie swojej wartości i dzielić się wsparciem
emocjonalnym. Nauczą się, radzenia sobie
z poczuciem wyjątkowości swojej sytuacji.
Dla wielu osób spotkania grupowe będą
pierwszym krokiem w życiu do zbudowa-
nia poczucia własnej wartości. Od miesiąca
stycznia 2013 r. zostanie również powołana
grupa wsparcia dla osób współ uzależnio-
nych.

Współ uzależnienie nie jest chorobą –
jest zespołem nieprawidłowego przystoso-
wania się do sytuacji problemowej, który 
przez długie lata utrudnia normalne funk-
cjonowanie. Udział w grupie skierowany do
osób współ uzależnionych, ma pomóc wy-
zwolić się z niszczącego sposobu funkcjono-
wania oraz wpłynąć pozytywnie na sytuację
w rodzinie.

Osoba współ uzależniona: silnie koncen-
truje swoje myśli, uczucia i zachowania na
alkoholiku, usprawiedliwia jego zachowa-
nia, zaprzecza problemowi, ukrywa sytuację
rodzinną przed innymi, stara się kontrolo-
wać osobę uzależnioną, przejmuje odpowie-
dzialność i obowiązki domowe za zachowa-
nia alkoholika, ma poczucie niemożności
rozstania się z partnerem i trudności w roz-
poznawaniu własnych potrzeb. Praca w gru-
pie polegać będzie na rozpoznawaniu wła-
snych schematów zachowań, aby zapobiec
dalszej destrukcji, przyznaniem sobie praw
do wprowadzenia korzystnych zmian dla sie-
bie i zmiany swoich przekonań.

Na czym polega idea udziału w grupie
dla osób doświadczających przemocy i osób
współ uzależnionych?
- grupa tworzona jest przez osoby borykają-

ce się z tymi samymi problemami
- służy wzajemnemu pomaganiu sobie, da-

waniu i otrzymywaniu wsparcia
- można tu mówić o swoich doświadczeniach

i przeżyciach, dzielić się własnymi odczu-

ciami i własnym zdaniem z innymi bez
obawy przed krytyką

- można tu także po prostu być, słuchać
i czerpać z doświadczeń innych

- członków grupy bezwzględnie obowiązuje
zasada tajemnicy

Obydwie grupy będą prowadzone przez 
osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

Po zebraniu chętnych do udziału w gru-
pach zostanie wspólnie ustalony dzień i go-
dziny ich prowadzenia.

Spotkania będą odbywać się w Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób
Uzależnionych i Ich Rodzin i Punkcie Kon-
sultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie, w Milanówku przy ul. Fi-
derkiewicza 41 (budynek Ośrodka Pomocy 
Społecznej).

Grupy wsparcia są skierowane do doro-
słych mieszkańców Gminy Milanówek.

Udział w grupie jest bezpłatny, a do gru-
py można dołączyć w dowolnym momencie.

Zapisy oraz bliższe informacje dotyczące 
grup wsparcia można uzyskać u Pełnomoc-
nika Burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień
Ewy Zalewskiej, osobiście: poniedziałek-
piątek w godz. 8.00-16.00 lub pod numerem
telefonu (22) 724 94 69.

Ewa Zalewska
Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Uzależnień

Nowy numer telefonu
Pełnomocnik Burmistrza Milanówka

ds. Profilaktyki i Uzależnień informuje, iż
do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz
do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest taki
sam numer telefonu tj. (22) 724 94 69.

Numer telefonu (22) 724 80 88, który 
był w Punkcie Konsultacyjno-Informacyj-
nego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest
nieczynny od dnia 1 listopada 2012 r.

Idzie zima - Straż Miejska apeluje!
Przed nami okres zimowy, czas, w któ-

rym szczególnie powinniśmy pamiętać
o obowiązkach odśnieżania chodników,
usuwania śniegu oraz sopli zwisających
z dachów i balkonów. Obowiązek ten
zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.4 z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012
roku poz.391) spoczywa na właścicielach
i współwłaścicielach nieruchomości. Nale-
ży wspomnieć, że za niewywiązywanie się
z opisanych powinności, funkcjonariusze
Straży Miejskiej czy Policji uprawnieni są
do ukarania mandatem lub sporządzenia
wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.
Ponadto właściciele nieruchomości w przy-
padku poślizgnięcia się pieszego na przy-
legającym do posesji chodniku, w wyniku
którego dojdzie do wypadku, mogą zostać
pozwani na drodze postępowania cywilne-
go przez osobę poszkodowaną. Kwota od-
szkodowania może być niewspółmiernie
wyższa od mandatu lub kosztów zaoszczę-

dzonych na odśnieżaniu. Ofiara wypadku
może bowiem żądać od właściciela: zwrotu
wydatków za leczenie, zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę, renty 
w razie utraty zdrowia lub kalectwa, po-
krycia strat materialnych. Domagający się
odszkodowania musi wykazać zarówno swą
szkodę, jak i winę sprawcy. Dlatego warto
zadbać o dowody np. poprosić świadków
o podanie nazwisk i adresów, sfotografo-
wać miejsce zdarzenia. Takie przypadki
już się zdarzały w Milanówku.

Z dotychczasowych obserwacji wynika,
że niektórzy mieszkańcy stosują metodę
polegającą na przeczekaniu, nie zauważa-
ją zalegającego na chodnikach śniegu. Po
stwierdzeniu takich zaniedbań, strażnicy 
będą wyciągać konsekwencje przewidziane
prawem. Informuję, że w wielu punktach
miasta rozstawione są pojemniki z pia-
skiem, służącym do posypywania chod-
ników. Na zakończenie życzę wszystkim

mieszkańcom zdrowych i wesołych Świąt
i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

p.o. Komendanta
Straży Miejskiej w Milanówku

Andrzej Cichocki
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Betlejemskie Światło Pokoju 2012 - Mieszkańcom Milanówka - harcerze

XXI Finał WOŚP  - Gramy w Milanówku!

Wszystko, co złe to szuka cienia
Do ognia dobro garnie się...

Kropla historii:
Akcję Betlejemskiego Światła Pokoju
p

zainicjowały Austriackie Radio i Telewi-
zja w Linzu, w 1986 r., Przed Bożym Na-
rodzeniem Światło jest zapalane w Grocie
j y

Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Przeka-
zywane z rąk do rąk, jako symbol bożonaro-
dzeniowego orędzia pokoju, dociera do po-
nad 25 krajów europejskich, w tym także do
Polski. Pokonuje wiele krajów i wiele granic,
niszcząc swoim ciepłem wszelkie napotkane
zło. Chce dotrzeć do wszystkich oczekują-
cych, przynosząc im wiarę, pokój i miłość.
Betlejemskie Światło jest symbolem spokoju
y p y ą ę p j

wewnętrznego, wyciszenia i refleksji. Swoją
jasnością jednoczy, pomaga we wzajemnym
zrozumieniu i pojednaniu. Pokój, z którym
kroczy, jest światu niezwykle potrzebny.
Polscy harcerze, jak co roku, przyjmują Be-

tlejemskie Światełko od swoich słowackich
kolegów. Od 20 lat roznoszą światło betle-
jemskie do szpitali, szkół, domów opieki
społecznej, kościołów, urzędów i instytucji
w całym kraju. 

Betlejemskie Światło Pokoju
w Milanówku

Jak co roku, przywieźliśmy to wspa-
niałe Światło także do Milanówka. Uro-

p y y p

czyste przekazanie odbyło się na Skwerze
F. A. Ossendowskiego 19 grudnia 2012 r.
o godz. 17.00. Harcerze Hufca Milanówek 
przekazali Światło z Betlejem władzom

g

naszego miasta i wszystkim mieszkańcom,
którzy zechcieli do nas dołączyć. Następnie
Światło wyruszyło do dwóch Parafii tj. Parafii

y ą y ęp

św. Jadwigi i Parafii Matki Boskiej Bolesnej,
gdzie będzie płonęło aż do Wigilii Bożego
Narodzenia. Mieszkańcy, którzy odebrali od
nas to wspaniałe światło, zanieśli je do swo-

ich domów, rodzin i przyjaciół - dzieląc się
z nimi miłością, nadziją i dobrocią.

Niech płomień Betlejemskiego
Światła Pokoju 

j

na zawsze gości w Waszym domu,
niech przyniesie zdrowie, siłę i uśmiech.

Życzenia pogodnych Świąt Bożego 
p y , ęp y ,

Narodzenia,
optymizmu i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2013 Roku
wraz z serdecznymi podziękowania-

mi za wszelką pomoc
okazaną nam w 2012 roku, 

składają
zuchy, harcerze i instruktorzy

Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego 
w Milanówku

Red.

Jak co roku, harce-
rze z Hufca ZHP im.
J. Kusocińskiego utwo-
rzyli i zarejestrowali
Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. To

j y

już XXI Finał WOŚP!
ą j y

Zagramy z całą Polską 13 stycznia 2013 r
(w niedzielę). Jak zawsze, zagrają z nami
nasi stali przyjaciele z Milanówka: Społecz-
ne Liceum Ogólnokształcące w Milanów-
ku ul. Fiderkiewicza, gospodarzem obiek-
tu, z pełnym zapałem włączającym się do
działania jest Zespół Szkół Gminnych nr 1
im. Ks. P. Skargi, jak zawsze MCK służy po-
mocą - w tym roku organizuje także ciekawy 
koncert. Swój akces do działania zgłosiło
także Gimnazjum Społeczne  ul. Brzozowa.
Czekamy nadal na wszystkich ludzi dobrej
woli. Gramy aby ratować życie dzieci i wal-

czyć o godną opiekę medyczną dla senio-
rów.  Zapraszamy wszystkich chętnych do
współpracy! Zagrajmy dwudziesty pierwszy 
raz dla potrzeb dzieci i seniorów    Miejsce
Akcji: cały Milanówek

Wśród licznych warsztatów, występów,
pokazów i koncertów, odbędzie się także
„Fantoneria”, AUKCJA oraz licytacja wy-
jątkowych koszulek. Cały dochód jest prze-
znaczony na w/w cele charytatywne.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą
prośbą o wsparcie naszej akcji darami rze-
czowymi, które moglibyśmy wystawić do li-
cytacji (bardziej wartościowe przedmioty) i/
lub fantonerii. Zapraszamy także do współ-
pracy poprzez przyniesienie ciast lub wypie-
ków domowych, które będą sprzedawane
w kawiarence w trakcie imprezy. Podczas
uroczystości będą odczytywani darczyńcy,
a podczas aukcji odczytywany będzie fun-

dator danego przedmiotu – 
chcemy przybliżyć wszystkim 
- ludzi dobrego serca, którzy 
chcą  pomagać  dzieciom i se-
niorom!

Zapraszamy Państwa 
w dniu 13 stycznia 2013r. do osobistego wzię-
cia udziału w XXI Finale WOŚP Hala sporto-

y g ę

wa przy ZSG nr 1 Milanówek ul. Królewska
69. Dary pieniężne również będą mile wi-
dziane - każda złotówka, która trafi tego dnia
do puszki, czy na konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy pomoże ratować życie!

p y j y

Sztab: ZHP Milanówek ul. Królewska 69 Szef 
sztabu: hm Monika Piekut  tel. 604 615 334 e-
mail: khzhpmilanowek@o2.pl W razie pytań
prosimy o kontakt:  Koordynatorzy akcji:  hm
Bożena „Marzena” Osiadacz tel. 502 202 841,
phm Izabela Stach tel. 692 095 965.

Red.

„Szlachetna paczka” przygotowana przez pracowników Urzędu Miasta 
Milanówka

Pracownicy Urzędu Miasta Milanów-
ka z ogromnym zaangażowaniem włączyli
się w akcję „szlachetna paczka”. Inicjaty-
wę podjęto w celu pomocy znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej
mieszkańcom Milanówka. 

Ze wsparciem sponsorów udało się speł-
nić wszystkie prośby rodzin. Z zebranych od
pracowników Urzędu Miasta Milanówka
pieniędzy zostały zakupione: produkty żyw-
nościowe, kosmetyki, środki higieniczne,
poduszka i kule ortopedyczne. Informatycy 

z  Urzędu naprawili zepsuty komputer dla
jednej z rodzin. Ponadto firma MPM Pro-
dukt z Milanówka ufundowała dla rodzin
2 lodówki i czajnik elektryczny, a jedna
z  mieszkanek Milanówka przekazała wer-
salkę. Wolontariuszom „szlachetnej paczki”
udało się znaleźć pralkę automatyczną dla
jednej z rodzin. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom za okazaną pomoc i wspar-
cie. 

W imieniu pracowników Urzędu Mia-
sta Milanówka, w dniu 8 grudnia bieżącego

roku „szlachetne paczki” wręczył rodzinom
w obecności wolontariuszy Burmistrz Mia-
sta Milanówka – Pan Jerzy Wysocki oraz
Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki
i uzależnień i Straż Miejska z Milanówka.
Rodziny nie ukrywały ogromnego wzrusze-
nia z przekazanych darów.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Uzależnień

Ewa Zalewska
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Odbiór odpadów
Na stronie 21 zamieszczamy harmono-

gram odbioru odpadów posegregowanych,
a poniżej harmonogram bezpłatnego odbio-
ru odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu RTV i AGD oraz zużytych opon
na okres od stycznia 2013 r. do czerwca
2013 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do środy po-
przedzającej odbiór, w Referacie Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią, pod nr
p ją j yp

tel. (022) 758 30 61 w. 221, 212, 214, 233, 204
Każde zgłoszenie musi zawierać: imię

i nazwisko osoby zgłaszającej, adres, ilość
oraz rodzaj odpadu.

Odpady wielkogabarytowe
Bezpłatny odbiór odpadów wielkogaba-

rytowych odbywa się raz w miesiącu w każdą
ostatnią sobotę miesiąca od godz. 8:00 rano

Terminy wywozu: 26.01, 23.02, 30.03,
27.04, 25.05, 29.06
Zużyty sprzęt AGD i RTV

Bezpłatny odbiór zużytego sprzętu
elektronicznego odbywa się raz w miesiącu
w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz.
8:00 rano

Terminy wywozu: 05.01, 02.02, 02.03,
06.04, 11.05, 08.06

UWAGA! Sprzętu AGD, RTV nie wy-
stawiamy przed posesję!

Po zgłoszeniu w Referacie Ochrony Śro-
y p p ję

dowiska i Gospodarki Zielenią chęci sko-
rzystania z pomocy firmy - firma „Ekomyst”
zapewni pomoc przy wyniesieniu sprzętu
z domu, piwnicy, strychu.

Małogabarytowy sprzęt AGD (czajnik,
żelazko, odkurzacz itp.) można wrzucać do
specjalnie oznakowanego pojemnika usta-
wionego na terenie Urzędu Miasta Mila-
nówka przy ulicy Spacerowej 4 (pojemnik 
znajduje się przy wejściu na teren Urzędu
od ulicy Pasiecznej). Punkt czynny jest w go-
dzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-
18.00 w pozostałe dni 8.00-16.00

Zużyte opony
Bezpłatny odbiór zużytych opon odbywa 

się raz w miesiącu w każdy czwarty piątek 
miesiąca od godz. 8:00 rano

Terminy wywozu: 25.01, 22.02, 22.03, 
26.04, 24.05, 28.06

Emilia Misiak
p. o. Kierownika 

Referatu Ochrony Środowiska 
p

i Gospofdarki Zielenią

Szanowni Mieszkańcy 
Miasta Milanówka

Uprzejmie informuję, iż tymczasowy 
odpłatny punkt przyjmowania bioodapdów
(trawa, liście) zlokalizowany przy ul. Turczy-
nek w Milanówku (baza ZGKiM) począw-
szy od dnia 16 listopada 2012 r. z przyczyn
technicznych jest nieczynny.

Ewa Tatarek
Dyrektor ZGKiM

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Rodzina bez przemocy”

W dniu 7 grudnia bieżącego roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka
przy ul. Spacerowej 4, odbyła się konfe-
rencja podsumowująca realizację projektu
„Rodzina bez przemocy”. Konferencja była
współfinansowana ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, w związku z re-
alizacją przez Gminę Milanówek Programu
Osłonowego „Wspieranie jednostek samo-
rządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Na konferencji byli obecni: Burmistrz
Miasta Milanówka Pan Jerzy Wysocki,
mieszkańcy Milanówka, przedstawiciele
znajdujących się na terenie Milanówka:
szkół, Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej,
Caritas, organizacji pozarządowych, insty-

tucji działających na rzecz przeciwdziałania
zjawisku przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji został zaprezen-
towany raport zbiorczy z przeprowadzonej
diagnozy środowiska lokalnego, dotyczący 
kwestii przemocy w rodzinie na terenie Mi-
lanówka. Zostały też omówione osiągnięte
rezultaty projektu.

Dzięki realizacji projektu możliwe było
wsparcie mieszkańców Milanówka w za-
kresie przeciwdziałania przemocy domo-
wej. Celem projektu było podejmowanie
działań zmierzających do poprawy sytuacji
rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy.
Podczas realizacji projektu  przeprowadzo-
no 30 godz. warsztatów skierowanych do
rodziców uczniów przedszkoli, szkół podsta-

wowych i gimnazjalnych, objęto programa-
mi profilaktycznymi 33 klasy uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i przedszkol-
nych, zorganizowano piknik rodzinny skie-
rowany do rodzin zagrożonych przemocą,
zatrudniono psychologa w Punkcie Konsul-
tacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie, przeprowadzono diagnozę
dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie na
próbie reprezentatywnej 201 osób wśród
społeczności lokalnej Milanówka, wydano
broszurę informacyjną „Rodzina bez prze-
mocy.

Koordynator Projektu
Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Uzależnień
Ewa Zalewska

Farma Dyń
W sobotę, 13 października  wspólnie

z dziećmi ze Środowiskowego Klubu Wspar-
ę p pę

cia działającego przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Milanówku odwiedziliśmy Farmę
Dyń w Wilanowie. Byliśmy kolejnymi z kil-
kutysięcznej grupy ludzi odwiedzającymi
gościnne progi dyniowej farmy. Na początku
naszej wizyty poszliśmy na pole, gdzie każ-
de dziecko mogło wybrać sobie swoją dynię.
Następnie odwiedziliśmy małe zoo, w któ-
rym głośno powitały nas zwierzęta: kury,
owieczki, kaczki, świnki i króliczki. Najbar-
dziej rozmownym zwierzątkiem okazała się
mama owca, mimo tego, że do Wigilii zosta-

ło jeszcze trochę czasu. Później przeszliśmy 
pod namiot, gdzie właściciel farmy opowie-
dział nam o dyniach i sposobach ich upra-

wy. Pokazał jej różne odmiany a na naszych
oczach zamienił jedną  w halloweenowego
stwora. Ostatnim punktem programu pod
namiotem była hipnoza czarnej kury, która
w żaden sposób w trakcie tej czynności nie
ucierpiała. Czekając na pyszne kiełbaski
z ogniska dzieci mogły pobiegać i pobawić
się w słomianym labiryncie. Opuściliśmy go-
ścinne progi farmy pełni pozytywnych wra-
żeń i zaopatrzeni w dynie.

Kierownik i wychowawcy
Środowiskowego Klubu Wsparcia

y y

w Milanówku
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Harmonogram odbioru odpadów posegregowanych
na pierwsze półrocze 2013 roku
Rejon I

Odbiór odpadów w workach białych,
niebieskich, czerwonych, zielonych, BIO
i czarnych odbywa się w każdy PIERWSZY 
CZWARTEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.:
03.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 06.06.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy TRZECI  PIĄTEK 
MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 18.01, 15.02, 15.03,
19.04, 17.05, 21.06  oraz w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca (łącznie z kolorowymi wor-
kami).

Spis ulic: Barwna, Bratnia, Chopina,
Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Dzier-
żanowskiego, Gombrowicza, Górnoleśna, Gro-
deckiego, Kochanowskiego, Kolorowa, Ko-
ściuszki (od Krasińskiego w kierunku Falęcina),
Kraszewskiego, Kwiatowa, Lasockiego, Lawen-
dowa, U. Ledóchowskiej, Ludna, Macierzanki,
Mała, Moniuszki, C.K. Norwida, Obwodu AK 
Bażant, Parkowa, Partyzantów, Pewna, Piaski,
Piaskowa, Podgórna (Kościuszki - W. Polskie-
go), Północna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rol-
na, Skromna, Sobieskiego, Szarych Szeregów,
J. Szczepkowskiego, Świerkowa, L. Teligi, Tuwi-

g y g

ma, Wąska, Wigury, Wojska Polskiego (Ludna
- Kwiatowa), Żukowska, Żwirki

ą g y jg y j

Rejon II
Odbiór odpadów w workach białych, nie-

bieskich, czerwonych, zielonych, BIO i czar-
nych odbywa się w każdy PIERWSZY PIĄ-
TEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 04.01 , 01.02,
01.03, 05.04, 02.05 (pierwszy czwartek), 07.06.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy TRZECI PIĄTEK 
MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 18.01, 15.02, 15.03,
19.04, 17.05, 21.06 oraz w każdy pierwszy pią-
tek miesiąca (łącznie z kolorowymi workami).

Spis ulic: Asnyka, Brzuzka A., Grodzi-
ska,  Kalinowa, Kameralna, Kasprowicza, Ko-
ścielna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów
PKP), Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt),
Krasińskiego (Kościuszki-Wojska Polskiego),
Królowej Jadwigi, Krucza, Księżycowa, Mickie-
wicza, Nowa, Okopy Górne, Pasieczna, Planto-
wa, Rzeczna, Słowackiego, Smoleńskiego (od
PKP do Kościelnej), Spacerowa, Spółdzielcza,
Starodęby, Stawy, Wielki Kąt, Wojska Polskie-
go (Ludna-Zamenhoffa), Wronia, Zachodnia,
Zamenhofa, Zarzeczna, Żabie Oczko.
g ( )

Rejon III
Odbiór odpadów w workach białych, nie-

bieskich, czerwonych, zielonych, BIO i czar-
nych odbywa się w każdy DRUGI CZWAR-
TEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 10.01, 14.02,
14.03, 11.04, 09.05, 13.06.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy  CZWARTY PIĄ-

TEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 25.01, 22.02,
22.03, 26.04, 24.05, 28.06 oraz w każdy drugi
czwartek miesiąca (łącznie z kolorowymi wor-
kami).

Spis ulic: Czubińska, Falęcka, Gospodar-
ska, Jemiołuszek, Klonowa, Końcowa,  Leśny 
Ślad (Podleśna- Lasek Olszowy), Leszczy-

y

nowa,  Lipowa, 3-go Maja, 9-go Maja, Mo-
drzewiowa,  Naddawki, Niska, Ogrodowa,
Olszowa, Owocowa, Parkingowa, Podleśna,
Południowa, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj,
Sadowa, Słowików, Sołecka, Spokojna, Topo-
lowa, Trębacka, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot,
Wschodnia, Wylot, Zakątek, Załamana, Zie-
lona Żytnia, Źródlana

y

Rejon IV
Odbiór odpadów w workach białych, nie-

bieskich, czerwonych, zielonych, BIO i czar-
nych odbywa się w każdy DRUGI PIĄTEK 
MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 11.01, 08.02, 08.03,
12.04, 10.05, 14.06.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy CZWARTY PIĄTEK 
MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 25.01, 22.02, 22.03,
26.04, 24.05, 28.06 oraz w każdy drugi piątek 
miesiąca (łącznie z kolorowymi workami).

Spis ulic: Dworcowa, Kaprys,  Krakow-
ska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego
(Kościuszki- Piasta), Leśny Ślad (Krasińskie-
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go-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała,
Orzeszkowej, Piasta, Podgórna (Kościuszki-
Wspólna),  Sienkiewicza,  Wiejska, Wójtow-
ska, Wspólna, Zaciszna

Rejon V
Odbiór odpadów w workach białych, nie-

bieskich, czerwonych, zielonych, BIO i czar-
nych odbywa się w każdy TRZECI CZWAR-
TEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 17.01, 21.02,
21.03, 18.04, 16.05, 20.06

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy PIERWSZY PIĄ-
TEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 04.01 , 01.02,
01.03, 05.04, 02.05 (pierwszy czwartek), 07.06
oraz w każdy trzeci czwartek miesiąca (łącznie
z kolorowymi workami).

Spis ulic: Bagnista, Bliska, Brwinowska
(Wiatraczna - Kazimierzowska), Brzozowa,
Dębowa, Działkowa, Grabowa, Jedwabna, Je-
sionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Kró-
lewska  (Piłsudskiego-w kierunku Grodziska
Maz.), Konwaliowa,  Na Skraju, Magnolii, Ma-
rzanny, Morwowa, Okólna, Piłsudskiego, Pod-
kowiańska, Poleska, Poziomkowa, Próżna, Ra-
dosna, Piotra  Skargi, Smoleńskiego (tory PKP
- Piotra Skargi), Sportowa, Staszica (Dębowa-
Królewska), Średnia, Warszawska (Piłsudskie-
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go - w kierunku Grodziska Maz.), Wiatraczna
(Podkowińska-Wierzbowa), Wierzbowa.
Rejon VI

Odbiór odpadów w workach białych, nie-
bieskich, czerwonych, zielonych, BIO i czar-
nych odbywa się w każdy TRZECI PIĄTEK 
MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 18.01, 15.02, 15.03,
19.04, 17.05, 21.06.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy PIERWSZY  PIĄ-
TEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 04.01, 01.02,
01.03, 05.04, 02.05 (pierwszy czwartek), 07.06,
oraz w każdy trzeci piątek miesiąca (łącznie
z kolorowymi workami).

Spis ulic: Chabrów, Dembowskiej, Gen.
A. E. Fieldorfa, Por. St. Hellera, Książenicka,
Łączna, Łąkowa, Niezapominajki,  Nowowiej-
ska, Okrzei, Ptasia, Sarnia, Sokorskiej Bogny,
Staszica (Królewska - Kady), Stokrotki, Wyso-
ka, Wysockiego, Zielna

Rejon VII
Odbiór odpadów w workach białych,

niebieskich, czerwonych, zielonych, BIO
i czarnych odbywa się w każdy CZWARTY 
CZWARTEK MIESIĄCA, tj. w 2013 r.:
24.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 27.06.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy DRUGI PIĄTEK 
MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 11.01, 08.02, 08.03,
12.04, 10.05, 14.06 oraz w każdy czwarty czwar-
tek miesiąca (łącznie z workami kolorowymi).

Spis ulic: Bartosza, Bociania, Brwinow-
ska (Królewska-Wiatraczna), Cicha, Dol-
na, Głowackiego, Grudowska (Królewska -
Owczarska), Iwaszkiewicza, Jabłonowa, Jasna,
Jaśminowa, Jodłowa, Konopnickiej, Makowa,
Marszałkowska, Miła, Nadarzyńska, Owczar-
ska, Perłowa, Piękna, Promyka, Różana,  Sko-
śna, Słoneczna, Szkolna, Sympatyczna, Turczy-
nek, Urocza, Wesoła, Wiatraczna (Turczynek 
- Wierzbowa), Wiśniowa

Rejon VIII
Odbiór odpadów w workach białych, nie-

bieskich, czerwonych, zielonych i czarnych od-
bywa się w każdy CZWARTY PIĄTEK MIE-
SIĄCA, tj. w 2013 r.: 25.01, 22.02, 22.03, 26.04,
24.05, 28.06.

Odbiór odpadów organicznych we wkła-
dach foliowych oraz odpadów w czarnych wor-
kach odbywa się w każdy DRUGI PIĄTEK 
MIESIĄCA, tj. w 2013 r.: 11.01, 08.02, 08.03,
12.04, 10.05, 14.06 oraz w każdy czwarty piątek 
miesiąca (łącznie z kolorowymi workami).

Spis ulic: Akacjowa, Charci Skok, Dłu-
ga, Fiderkiewicza, Graniczna, Grudowska
(Królewska-Warszawska), Inżynierska, Kró-
lewska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Leśna, Podwiejska, Polna,
Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd,
Przeskok, Rososzańska, Sosnowa, Ślepa, Środ-
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kowa, Warszawska (Piłsudskiego-w kierunku
Pruszkowa), Zawąska.
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 Biuletyn Miasta Milanówka infor-
muje o pracach Rady Miasta Milanów-
ka, jej komisjach, pracach Burmistrza 
Milanówka oraz Urzędu Miasta. 
 Znaleźć w nim można także przegląd 
wydarzeń miejskich – teksty promujące  
przedsięwzięcia i inwestycje w mieście 

o charakterze gospodarczym, kultur-
alnym, rozrywkowym, turystycznym 
i sportowym. 
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Wigilia 
dla samotnych i potrzebujących

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej od-
czuwa się samotność. Dlatego też w dniu 19 grudnia w Hali Spor-
towej ZSG Nr 3 przy ul. Żabie Oczko 1 miała miejsce „Wigilia
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dla samotnych i potrzebujących” organizowana, pod patronatem
Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Milanówku wraz z Pełnomocnikiem
Burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień. Punktem Konsultacyjno-
Informacyjnym przy udziale Fundacji „Homo Homini” i Caritas.

Licznie zebrani potrzebujący po raz kolejny mogli zasiąść
przy wspólnym wigilijnym stole. Na spotkanie przybyli również
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta, Przewodnicząca Rady Mia-
sta, radni, księża proboszczowie z obu parafii i wielu innych ludzi
ochotnego serca.  

Jak każe tradycja zebrani dzielili się opłatkiem i składali sobie
życzenia. Przedstawiciele władz samorządowych życzyli wszyst-
kim zebranym zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku.
Oprócz stołów zastawionych potrawami wigilijnymi na uczestni-
ków wigilii czekały kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru Lacri-
mosa z Parafii Matki Bożej Bolesnej na Grudowie. Zaproszeni
mieszkańcy otrzymali paczki świąteczne.

Podczas wigilii Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącą Rady 
Miasta wręczyli Pani Danucie Marii Kijewskiej – Prezes Fundacji
„Homo Homini” pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za
20 lat działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących
w Milanówku.

Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom i ludziom do-
brej woli za życzliwość i udzieloną pomoc.

Red.

Otwarcie świetlicy środowiskowej
w nowym lokalu przy ul. Szkolnej

Dnia 16. XI 2012r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego lo-
kalu świetlicy środowiskowej przy ul. Szkolnej 12 z udziałem  pra-
cowników  Urzędu Miasta, radnych, proboszcza parafii na Gru-
dowie,  rodziców  oraz uczęszczających tam dzieci.  Zaproszonych
gości witały  panie:  Elżbieta Ciesielska, kierowniczka OPS-u,
Elżbieta Miłosz - Sławińska, kierowniczka świetlic środowisko-
wych, Elżbieta Dybińska, właścicielka lokalu oraz nauczycielki
prowadzące zajęcia z dziećmi. 

Lokal mieści się na prywatnej posesji. Jest to nowy,  zadba-
ny budynek otoczony zielenią, znajdujący się  w zacisznym miej-
scu, w  głębi ogrodu. Pomieszczenia w których przebywają dzieci
są widne i przestronne.  Dużym atutem jest  usytuowanie nowej
świetlicy. Znajduje się ona w pobliżu szkoły i wielu uczniów z tej
części miasta będzie mogło samodzielnie  przychodzić na zajęcia
świetlicowe. Gospodarzami budynku są ludzie otwarci na potrze-
by dzieci i  młodzieży, deklarujący fachową pomoc w pracy wy-
chowawczej.

Obecnie w Milanówku działają dwie świetlice. Jedna z nich
znajduje się na terenie  osiedla TBS. Druga, w południowej części
miasta, do niedawna mieściła się w budynku ZGKiM przy ul. Tur-
czynek. 

W marcu tego roku, radne z Komisji Edukacji Rady Miasta
Milanówka złożyły wizytę w świetlicy środowiskowej na Turczyn-
ku i zapoznały się z trudną sytuacją lokalową i finansową placówki
(zatęchłe i zawilgocone ściany, odpryskująca farba ze ścian i su-
fitu, wysokie koszty energii elektrycznej uniemożliwiające stałe
ogrzewanie budynku). Zmniejszyła się także liczba dzieci korzy-
stających ze świetlicy w tak odległym miejscu. W związku z tym,
wydało się zasadne przenieść świetlicę w miejsce o lepszych wa-
runkach bytowych i tam, gdzie liczba dzieci potrzebujących takiej
opieki będzie większa. Jednak w tej części miasta gmina nie dys-
ponuje odpowiednimi  lokalami, które można by wykorzystać na
taką działalność. Dzięki staraniom Komisji Edukacji RM udało
się znaleźć odpowiedni obiekt, który został zaakceptowany  przez
władze miasta. 

Planowane na wrzesień otwarcie świetlicy, ze względów  tech-
nicznych  uległo  niewielkiemu opóźnieniu, ale już od połowy paź-
dziernika, trzy razy w tygodniu odbywają się tam zajęcia. Po ilości
zapisanych dzieci widać, że  placówka w tym miejscu cieszy się
dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców.

Aleksandra Krystek
Przewodnicząca Komisji Edukacji RMM
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Turniej brydżowyRozgrywki III edycji Milanowskiej Piłkarskiej
Ligi Szóstek zakończone

Zawody strzeleckie

Już po raz jedenasty, tradycyjnie
w ostatnią niedzielę listopada, odbył się
w Milanowskim Centrum Kultury turniej
brydżowy parami o Memoriał Andrzeja
Wróblewskiego. (Młodszym czytelnikom
wyjaśnię, że Andrzej Wróblewski „w za-
mierzchłych czasach” był zawodnikiem
drużyny MIFAM Milanówek grającej na-
wet na najwyższym szczeblu rozgrywek li-
gowych w brydżu sportowym).

Ostatni turniej przyniósł miłe dla nas
rozstrzygnięcie, ponieważ zwycięzcą oka-
zała się para zawodników z Milanówka
Waldemar KOSTRZEWA i Jan KUDEL-
SKI, natomiast na niższych stopniach po-
dium znaleźli się Jerzy Szukała i Alojzy 
Wróbel oraz Bogdan Radwański i Bogdan
Szlacheta.

Przyszłym zwycięzcom nie szło lekko,
bo zaczęli od …ostatniego miejsca, by po
jedenastej rundzie (wszystkich było trzy-
naście) usadowić się na szczycie, z którego
nie dali się zepchnąć. Zwycięzcom gratu-
lujemy!

Red.

W okresie od 18 września do 9 listo-
pada bieżącego roku, na obiekcie „Orlik 
2012” w Milanówku, rozgrywane były zawo-
dy III edycji Milanowskiej Piłkarskiej Ligi
Szóstek. W turnieju udział wzięło 6 dru-
żyn (ogółem 72 uczestników). Rozegrano
30 meczów, w których strzelono 215 goli.

Podobnie jak w zeszłym roku, zwycięzcą
rozgrywek została drużyna „Kanonierów”,
którą reprezentowali: Przemysław Jakubiak,
Tomasz Jaworski, Marcin Chlebny, Michał
Godlewski, Michał Winnicki, Paweł Kulik,
Rafał Pastusiak, Marcin Pelc, Dariusz Ko-
strzewa, Grzegorz Kostrzewa, Rafał Połu-
kord i Łukasz Wiśniewski.

W tym roku Kanonierzy zwyciężyli bar-
dzo wyraźnie gromadząc 24 punkty.
Dalsze miejsca zajęli:
2.  Mieszanina Talentów – 16 pkt.
3.  Sfora – 15 pkt.
4.  Bez Nazwy – 12 pkt.
5.  Kamszoty – 10 pkt.
6.  SLO – 9 pkt.                  
Nagrody indywidualne:
Najlepszy zawodnik turnieju – Przemysław 
Zych  (Bez Nazwy)
Najskuteczniejszy strzelec – Łukasz Że-
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browski (Sfora) – 21 goli.  
Najlepszy bramkarz – Jędrzej Dutkiewicz 
(SLO).

Red.

W ramach obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości 9 listopada w Milanówku,
odbyły się zawody strzeleckie. Udział w nich
mógł wziąć każdy chętny mieszkaniec na-
szego Miasta. Wydarzenie patronatem objął
Burmistrz Miasta Milanówka. Zawody skła-
dały się z dwóch konkurencji: karabin pneu-
matyczny i pistolet pneumatyczny. 

W pierwszej konkurencji najlepszymi
zawodnikami okazali się: 
w kategorii wiekowej powyżej 16 lat
1. Piotr Wiśniewski
2. Tomasz Łastówka
3.Kacper Łój
w kategorii wiekowej 12 -15 lat
1. Piotr Wiktorowicz
2. Weronika Kosieradzka
3. Karolina Łapińska
w kategorii wiekowej do lat 11
1. Jakub Kowalczyk
2. Franciszek Skonieczny
3. Antosia Noińska

W konkurencji pistolet pneumatyczny 
open:
1. Wiktor Wojciechowski
2. Piotr Wiśniewski
3. Krzysztof Gałan

Puchary i nagrody zwycięzcom wręczył 
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.

Red.

WAŻNE TELEFONY:
Urząd Miasta Milanówka
tel. 22 758 30 61, fax 22 755 81 20;

Sekretariat Burmistrza wew. 222; 

Punkt Obsługi Interesanta w. 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; 

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 - Centrum Medyczne 
Riemer tel. 999, 22 755 30 30; r

NZOZ „AWEMED” tel. 22 758 31 05, 758 31 

42 - rejestracja dorosłych i specjalistyka, 

tel. 22 758 35 41 - rejestracja dzieci; 

NSZOZ „NEUROLOGIA I EEG”
tel. 22 758 31 05;

NZOZ „BIOVENA Sp. z o.o.”
tel. 22 724 90 90;

NZOZ MILANMED Poradnia Rehabilita-
cyjna tel. 22 724 90 75, 504 005 309;

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.
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Zappprraaszammy ddo pplaacówkkii
partttnnnneerskieejj Alliioor BBaannku:

Milanóóówwek, uull. KKrraakkoowwsska 11
22 7333444 31 655

WW pplaccówwkkaacch AAlior Banku możesz zapłacić wszystkie swoje rachunki
(nnpp. zaa telleffoon, ggaz, prąd, telewizję) bez żadnych opłat! 

ZZaapppeewnniammyy:

bbeeezpieeczzeńństtwwoo – potwierdzenie płatności stemplem bankowym;

szzyyybkoość –  ppiieniiąądze docierają do odbiorcy w ciągu 1 dnia roboczego;;

wwyygggodęę – ooznnaacczoonne stanowiska obsługi z miłym personelem i miejsccaami ddoo ssieeddzenniiaa;

  ddossttęęp doo hhisttoorrii wwsszystkich zapłaconych rachunków – nawet jeślii zzgubbissz poottwierrddzeeniee, 
w kaażddej cchhwwiili mmoożesszz otrzymać jego kopię;

ooszzcczęęddnośśćć czaassuu ii ppienniędzy – wszystkie rachunki zapłacisz ww  jjednnymm mmiejjsscu, zzaa ddaarmmo!
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