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Wystawa Jan Szczepkowski Art Deco 
Piotr Bałtroczyk w Milanówku

Dlaczego zapłacimy więcej za śmieci?
Co dalej z Willą Waleria?

Mistrzostwa Polski MTBMX najlepszą imprezą w Polsce
Pierwsze sukcesy w 2014 roku

SPORT

KULTURA

Z ŻYCIA MIASTA
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Jan Szczepkowski Art Deco
W lutym 2014 roku obchodzimy 50-tą rocznicę śmierci wy-

bitnego polskiego rzeźbiarza – Jana Szczepkowskiego (1878-
1964), którego losy związane były z Milanówkiem. Z tej okazji
pragniemy zaprosić na wystawę ukazującą część twórczości ar-
tysty. Jej tematem będzie stylistyka Art Deco jaką rzeźbiarz po-
sługiwał się w sposób dojrzały i nowatorski. Scenariusz wystawy 
został stworzony przez Katarzynę Chrudzimską-Uherę - histo-
ryka sztuki, autorkę opracowania „Jan Szczepkowski – Życie

y p y ę ą ę

i twórczość”. Wytypowane eksponaty to przykłady dominacji
geometrycznych kształtów kół, trójkątów, zygzaków i krzyży.
Wśród nich zobaczymy rzeźby po niedawnej konserwacji, jakiej
dokonali studenci Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
dr Janusza Smazy  –  projekty płaskorzeźb z gmachu BGK,
prace w gipsie, drewnie oraz  fotografie. Wystawa potrwa trzy 
tygodnie, jej początek będzie miał miejsce dzień przed rocznicą
śmierci artysty. Zapraszam w imieniu Burmistrza Miasta
Milanówka 16 lutego na salę konferencyjną Urzędu Mia-
sta,  przy ul. Spacerowej 4. Wernisaż rozpocznie się o go-
dzinie 14:00 – poprzedzi  go msza święta w intencji Jana
Szczepkowskiego w parafii Św. Jadwigi Śląskiej o godz.

p p g ę ję

12:30. 
Ważnym wydarzeniem dla Milanówka i ogromną szansą

na upowszechnienie twórczości Jana Szczepkowskiego będzie
monograficzna wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej w Oroń-
sku, w czerwcu tego roku. Obok wystawy wydany zostanie
bogato ilustrowany katalog. Powstanie również program edu-
kacyjny dla młodzieży. Gmina Milanówek użyczy na wystawę
eksponaty z kolekcji rzeźb, meble oraz inne obiekty związane
z Janem Szczepkowskim. Centrum Rzeźby Polskiej zaofero-
wało pomoc w konserwacji części kolekcji w swoich pracow-
niach. Specjaliści zajmą się gipsami, drewnem oraz meblami
przygotowując je do wystawy. Z niecierpliwością czekamy na
wydarzenia związane z Janem Szczepkowskim.

Do Orońska zapraszam już teraz 28 czerwca 2014 r.
www.rzezba-oronsko.pl.

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak

Jak co roku, w sylwestrową noc, na skwe-
rze Ossendowskiego w Milanówku, odbyło
się oficjalne Powitanie Nowego 2014 Roku.
Tym razem impreza cieszyła się rekordową
frekwencją, co zauważyli zarówno organi-
zatorzy jak i służby porządkowe. O oprawę
muzyczną zadbał zespół Pięciokąt, który za-
prezentował zarówno przeboje z minionego
- 2013 roku, jak i te „nieśmiertelne” sprzed

kilku lat, choć wykonane w nowych aranża-
cjach. O północy Burmistrz Miasta – Jerzy 
Wysocki, złożył przybyłym Mieszkańcom
nietuzinkowe życzenia noworoczne, życząc
im gładkiego i szerokiego, jak trójpasmowa
autostrada 2014 roku. Następnie zaprezen-
towano profesjonalnie i autorsko przygo-
towany - najdłuższy w historii Milanówka,
15 minutowy pokaz sztucznych ogni, który 

w połączeniu z podkładem muzycznym wy-
warł ogromne wrażenie na widzach, tworząc
niezapomniane widowisko.

Tegoroczną imprezę uznano za jedną 
z najbezpieczniejszych m.in. z uwagi na brak 
interwencji służb medycznych, porządko-
wych i ochroniarskich, które profesjonalnie
zabezpieczyły teren imprezy.

Red.

Powitanie Nowego Roku
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Szanowni Mieszkańcy Milanówka

Uchwałą Nr 383/XXXII/13 z dnia 28 li-
stopada 20013 r. Rada Miasta Milanówka
podniosła oo 50% opłatę za gospodarowanie
odpadami kkomunalnymi na terenie gminy 
Milanówekk.  

Jedynąą przyczyną podwyższenia
stawek zaa odbiór odpadów był wynik 
rozstrzygnniętego pod koniec 2013 roku
drugiego pprzetargu na odbiór i zago-
spodarowaanie odpadów komunalnych.
Pierwszy prrzetarg przeprowadzony w czerw-
cu 2013 rokku nie przyniósł rezultatu mimo
bardzo korzystnej ceny zaproponowanej
przez firmęę SIR-COM (117 324,29 zł brutto
miesięczniee, co dawało stawkę 8,93 zł brutto
miesięczniee w przeliczeniu na Mieszkańca
segregująceego odpady w zabudowie jedno-
rodzinnej). W zaistniałej sytuacji natych-
miast wystąąpiłem do Rady Miasta o obni-
żenie staweek opłaty, co nastąpiło w czerwcu
2013 roku. Niestety jedna z firm  biorących
udział w prrzetargu odwołała się do Krajo-
wej Izby OOdwoławczej, zarzucając firmie
SIR-COM rrażąco niską cenę. Postępowanie
przetargowwe zostało unieważnione.

W druggim przetargu najkorzystniej-
szą ofertę,, ale na kwotę zdecydowanie
wyższą, złłożyła firma EKO-HETMAN
(218 880,446 zł brutto miesięcznie, co
uwzględniwwszy zróżnicowanie stawek 
opłaty, kosszty obsługi systemu i utrzy-
mania Puunktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na Turczyn-
ku, stanowwi 16,65 zł w przeliczeniu na
mieszkańcca segregującego odpady w za-
budowie jednorodzinnej; w przyjętych

opłatach stawkę tę zaokrągliliśmy w dół
do 15 zł). 

Okazało się, że firmy śmieciowe po pół-
rocznym okresie wprowadzania nowego sys-
temu weryfikują swoją wiedzę oraz koszty 
i na podstawie zdobytego doświadczenia
podnoszą ceny.  Firma SIR-COM, obsługu-
jąca system śmieciowy w Milanówku przez
pół roku, w drugim przetargu zapropono-
wała 250 948,00 zł brutto miesięcznie, czyli
ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym!

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z obowią-
zującym prawem, system śmieciowy musi
być finansowany jedynie z opłat uiszczanych
przez Mieszkańców. Oznacza to, że gmina
nie powinna dofinansowywać ww. działań
z własnego budżetu. Wobec powyższego
opłatę ustalono na poziomie umożli-
wiającym pokrycie w całości kosztów 
funkcjonowania systemu odbioru od-
padów. Z uwagi na długą listę pilnych
wydatków inwestycyjnych, Miasto nie
posiada obecnie środków, jakie mogłoby
przekazać na ten cel. Już dzisiaj Gmina
przeznacza kwotę około 1 mln złotych
na dopłaty dla Mieszkańców w ramach
taryf za odprowadzanie ścieków do ka-
nalizacji sanitarnej. Zaznaczam, że jeśli
tylko pojawią się dodatkowe środki w bu-
dżecie Miasta, wystąpię do Rady Miasta
o ponowne obniżenie stawek opłaty za
odbiór odpadów.

Zmiana stawek opłaty wymusza złoże-
nie nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby uczynić tę procedurę jak najmniej
uciążliwą dla Państwa, przekażemy wy-
pełnioną deklarację. Proszę ją podpisać

4 dni przekazać do Urzędui w terminie 14
nówka przy ul. KościuszkiMiasta Milan
owej 4 lub do siedziby Stra-45, ul. Spacero

przy ul. Warszawskiej 32.ży Miejskiej p

ie informuję, iż wszelkieJednocześn
tyczące gospodarki odpada-informacje dot
można uzyskać w Referaciemi oraz opłat 

owiska i Gospodarki Zielenią:Ochrony Środo
yp

1 w. 212, 221 oraz w Referacietel. 22 758 30 61
nansowym: tel. 22 758 30 61Budżetowo-Fin

wew. 102, 103.

naczyć, że dołożę wszelkichPragnę zazn
ma wyłoniona w drodze prze-starań, aby firm
wała się należycie z powierzo-targu wywiązyw

nych zadań.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

SAMORZĄD

Dlaczego zapłacimy więcej za śmieci?

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że w grudniu

2013 roku Gmina Milanówek otrzyma-
ła dofinansowanie na realizację zadania
pn.: „Modernizacja rowów melioracyjnych
w Gminie Milanówek”.

Projekt obejmuje rów Grudowski oraz
dwa rowy melioracyjne w ul. Lipowej: RS-
18/3/2 i RS-18/3/2a. 

Projekt dofinansował Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

j j

Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 42 606,82 zł.

Prace modernizacyjne polegały na:
remoncie dwóch rowów melioracyjnych• 
w ul. Lipowej, obejmującym roboty ziem-
ne (wykonanie wykopu: liniowego, ręczne-
go pod przepust; zasypanie wykopu linio-
wego) oraz roboty budowlane (wymiana:
umocnień dna i skarp z płyt betonowych;
rurociągu; oczyszczenie przepustów),
pogłębianiu mechanicznym rowu Gru-•
dowskiego oraz oczyszczeniu przewodów
przepustowych z namułu.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła
się do odprowadzenia wód opadowych z te-
renów zurbanizowanych oraz do ustabilizo-
wania zwierciadła wód gruntowych i pod-
siąkowych, zgodnie z dokumentacją zadań
inwestycyjnych melioracji szczegółowych.

Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

    Łukasz Stępień

Dofinnansowanie na modernizację rowów 
melioracyjnych w Gminie Milanówek
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Rok 2013 był dobrym rokiem dla Mi-
lanówka, mimo że nie dysponowaliśmy 
środkami na miarę naszych potrzeb (a lista
zadań do realizacji jest bardzo długa!). Po-
mimo ograniczonych środków, nie mieliśmy 
problemów z płynnością finansów Miasta
i zrealizowaliśmy zdecydowaną większość
przyjętych zadań inwestycyjnych (na kolej-
ne lata zostały przesunięte inwestycje nie
do końca zależne od nas: remont poczekal-
ni PKP - zależny od remontu peronu przez
PKP PLK S.A. oraz inwestycje elektronicz-
ne - z powodu przedłużającej się procedu-
ry zamówień publicznych: unijny projekt
przebudowy monitoringu, budowy telefonii
VoIP, infokiosków i hot-spotów i unijny pro-
jekt dostawy zestawów komputerowych dla
rodzin „wykluczonych cyfrowo”).

W branży kanalizacyjnej, czyli zadaniu
o strategicznym znaczeniu dla Miasta, dofi-
nansowywanym ze środków unijnych, w mi-
nionym roku możemy się pochwalić wybu-
dowaną kanalizacją sanitarną w ulicach
o długości ponad 6,22 km - Średniej, Sko-

ą

śnej, Konopnickiej, Brwinowskiej (WKD
- Wiatraczna), Jaśminowej, Piłsudskiego
(Warszawska - Fiderkiewicza), Prostej
(Piłsudskiego - Leśna), Brzozowej, Piotra
Skargi (te dwie ulice były wykonywane ze
środków Gminy – bez dofinansowania UE),
Kościuszki, Literackiej (od strony Kościusz-
ki), Krasińskiego od strony Kościuszki i Ko-
chanowskiego od strony Wojska Polskiego.
Już niedługo będzie możliwe podłączenie
do kanalizacji nieruchomości przy w/w uli-
cach. W trakcie budowy są kanały w ulicach:
Wojska Polskiego (Krasińskiego - Północ-
na), Chopina i Kochanowskiego.

W branży drogowej wykonaliśmy po-
nad 1 km dróg, tj. wybudowaliśmy ulice:
Zachodnią (Słowackiego - Wielki Kąt),
Głowackiego (Kościół – Urocza), braku-
jący fragment drogi dojazdowej na terenie
stadionu na Turczynku, ciągi pieszo-jezdne
w ulicach: Kruczej, Inżynierskiej (Sosnowa-
Podwiejska) i Długiej (od strony ulicy Gru-

dowskiej). Wymienione i wybudowane
zostały chodniki o długości ponad 3 km
w ulicach: Żytniej (Podleśna - Gospodar-

y g p

ska), Przyszłości (Gospodarska - Lipowa),
Północnej (Parkowa-Wigury), Podgórnej,
Wiejskiej, Zacisznej (Piasta - Wspólna),
Mickiewicza (Kościuszki - Starodęby), Sta-
rodęby, Królowej Jadwigi (Starodęby-Ko-
ściuszki po południowej stronie i częściowo
po północnej stronie), Warszawskiej (Piłsud-
skiego - Smoleńskiego), Piłsudskiego przy 
Biedronce, Nadarzyńskiej (Różana - Brwi-
nowska) i Niezapominajki od strony Łąko-
wej. Wybudowane zostały parkingi w rejonie
ulicy Słowackiego przy ulicach Zachodniej
i Spacerowej. Ponadto wykonaliśmy odwod-
nienie ulic Wesołej i Pięknej. Zamontowa-
liśmy 10 progów spowalniających, w tym
6  w ulicy Ludnej, bardzo obciążonej ruchem
z powodu remontu wiaduktu w Grodzisku
Maz., 2 dodatkowe progi w ulicy Mickie-
wicza i po 1 progu w ulicach Grudowskiej
w rejonie przystanku WKD Grudów i w uli-
cy Podgórnej w rejonie filii przedszkola.
Utwardzone mieszanką tłuczniową
i żużlem zostało ok. 5 km dróg, tj. ulice:
Olszowa, Lipowa, Leśny Ślad, Orzeszkowej,

g j

a na osiedlu „Wylot”  ulice: Lazurowa, Ma-
rzeń, Myśliwiecka, Sowia i Jerzyków, ulice
w rejonie cmentarza: Grodeckiego (Północ-
na - Podgórna), Północna, Kraszewskiego,
natomiast w rejonie Ludnej ulice: Asnyka,
Wronia, Witkowskiej, Lazurowa, a także
ulice Stawy, Rososzańska, Urocza, Piękna,
Bociania, Brwinowska (Konopnickiej - Gru-
dowska), Wierzbowa, Różana i boczna od
Średniej na osiedlu „Kazimierówka”.

)

Na terenie stacji PKP zamontowane
zostały drzwi automatyczne od strony 
ulicy Warszawskiej oraz poręcze i podjazdy 
w tunelu.

Dobudowaliśmy 56 punktów świetl-
nych  w ulicach: Topolowej, Rolnej, Szczep-
kowskiego, Asnyka, Klonowej, Słowików,
Gombrowicza, Uroczej, Promyka, Sokor-
skiej i na Stadionie Miejskim na Turczyn-
ku (oświetlenie płyty ze sztuczną murawą
i drugiego boiska rezerwowego z naturalną
nawierzchnią).

Również w 2014 roku przewidziano
do realizacji szereg działań.

Do najważniejszych inwestycji zaplano-
wanych w tym roku należy zaliczyć przede
wszystkim dalszą modernizację sieci
kanalizacyjnej w północno-zachodniej
części Miasta (rejon ulicy Wojska Pol-
skiego) oraz przebudowę poczekalni od
strony ulicy Warszawskiej pod lokale
gastronomiczno-usługowe. Przewidujemy

zainstalowanie oświetlenia na terenie
Skate Parku na Turczynku. Również 
w tym roku planujemy realizację zadań
związanych z realizacją I etapu budowy 
odwodnienia ulic, modernizację dróg,
chodników i ciągów pieszo-jezdnych.
Mam tu na myśli m.in. wymianę chod-
ników w ulicach: Podgórnej i Wojska
Polskiego, budowę ulic: Gospodarskiej
(Leśny Ślad - Wspólna),

gg ę
Letniczej, Le-

śny Ślad 
( yy

(Podgórna - Gospodarska), Wy-
lot (Słowików - Czubińska), Głowackiego
(Marszałkowska – Skośna), Szkolnej (Kró-
lewska - Cicha). Planujemy również popra-
wę destruktem asfaltowym nawierzchni
m.in. w ulicach: Naddawki, Wójtowskiej
(Wiejska - Kaprys), Orzeszkowej, Leśny 
Ślad
( j(

 (Podgórna - Krasińskiego), Zachod-
niej (Wielki Kąt - Stawy), Zamenhofa,
Spółdzielczej, Kasprowicza, Granicznej
(Zawąska - Przejazd - Warszawska), Wia-
tracznej (Turczynek - Nadarzyńska), Brwi-
nowskiej (Grudowska - Nadarzyńska), 
Wesołej i Wiśniowej. Nasze plany będą re-
alne, jeśli nie zanotujemy znacznego spadku
dochodów z PIT.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

SAMORZĄD

Podsumowanie inwestycji za rok 2013, plany na rok 2014

Rów Grudowski, ul. Głowackiego

ul. Nadarzyńskaul. Mickiewicza
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Informacja z XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka

Informacja z XXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka

W dniu 19 grudnia 2013 r. odbyła się
XXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka. Rad-ilanówka. Rad-
ni podjęli uchwały w następująccych sprawach:

przyznania dotacji celowej dla Ochotni-• 
czej Straży Pożarnej w Milannówku (15 gło-
sów za) - Uchwała Nr 397/XXXXIV/13,
udzielenia pomocy finansowwej dla Powiatu• 
Grodziskiego (11 głosów za, 4 głosy wstrzy-
mujące) - Uchwała Nr 398/XXXXIV/13,
współdziałania z Powiatemm Grodziskim• 
w zakresie realizacji zadaniaa dowozu dzie-
ci niepełnoprawnych z terennu Milanówka
do Zespołu Szkół im. Hipoliita Szczerkow-
skiego w Grodzisku Mazowiieckim (15 gło-
sów za) - Uchwała Nr 399/XXXXIV/13,
zmiany Wieloletniej Prognnozy Finanso-• 
wej Miasta Milanówka na lata 2013 – 2021
(11 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzy-
mujące) - Uchwała Nr 400/XXXXIV/13,
zmian budżetu miasta na 2013 rok (11 gło-• 
sów za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymu-
jące) - Uchwała Nr 401/XXXXIV/13,
ustalenia wydatków niewygassających z upły-• 
wem roku budżetowego 20133 (11 głosów za,
1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymmujące)

 - Uchwała Nr 402/XXXIV/13,
Wi l l i j P Fi j MiWieloletniej Prognozy Finansowej Miasta• 
Milanówka na lata 2014 – 2021 (11 głosów
za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące) -
Uchwała Nr 403/XXXIV/13,
budżetu Miasta na 2014 r. (8 głosów za, 4 gło-•
sy przeciw, 3 głosy wstrzymujące) - Uchwała
Nr 404/XXXIV/13,
przystąpienia do sporządzenia zmiany •
Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta
Milanówka obejmującego rejon pomiędzy 
płn.- wsch. i płn.- zach. granicą administra-
cyjną miasta, wschodnią linią rozgranicza-
jącą ulicę Kościuszki i południową linią
rozgraniczającą ulicę Kwiatową (15 gło-
sów za) - Uchwała Nr 405/XXXIV/13,
przystąpienia do sporządzania miejscowego•
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu „Północ-1” w Milanówku (15 głosów
za) - Uchwała Nr 406/XXXIV/13,
przyjęcia Gminnego Programu Profilak-• 
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Milanówek na 2014 rok (15 gło-

sów za) - Uchwała Nr 407/XXXIV/13,
upoważnienia Kierownika Ośrodka Po-upow• 

Społecznej w Milanówku do zała-mocy 
ia indywidualnych spraw z zakresutwiani
nistracji publicznej (15 głosów za) -admin

wała Nr 408/XXXIV/13,Uchw
cenia skargi na Burmistrza Miastzwróc• 
nówka skarżącemu ze wskazaniemMilan
iwości (15 głosów za) – Uchwaławłaści
9/XXXIV/13.Nr 40

o radni złożyli następujące interpelacje:Ponadto
Ewa GalińskaRadna  w sprawie:
alizacji willi Waleria,rewita• 
sowania rozchodów w 2013 r.finan• 
Katarzyna SłowikRadna K w sprawie zawilgo-k
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uchwał dostępne są na stronieTreści 
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p.o. kierownika

Biura Rady Miasta Milanówka
Ewelina Gronczewska

W dniu 10 grudnia 2013 r. odbyła się
XXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka
zwołana na wniosek grupy radnych, wy-
stępujących z inicjatywą podjęcia uchwały,

dotyczącej zbadania rocznego sprawozda-
nia finansowego za 2013 rok. Uchwała po-
wołująca niezależnego biegłego rewidenta,
w celu zbadania rocznego sprawozdania fi-

nansowego miasta Milanówka za 2013 rok 
w głosowaniu: 4 głosy za, 10 głosów przeciw,
1 głos wstrzymujący - nie została podjęta.

W 2013 roku zaplanowano ww budżecie Re-
feratu Oświaty 122 000,00 zł na pomoc Miesz-
kańcom Milanówka w najważnieejszej dziedzinie
życia, jaką jest zdrowie. Komisjaa Zdrowia, Po-
mocy Społecznej i Sportu Rady MMiasta dokonała
podziału tych środków na rehabilitację leczniczą,litację leczniczą
szczepienia, działalność profilaktyczną w szko-
łach oraz działania podjęte przez Pełnomocnika
Burmistrza ds. Przemocy i Uzależnień. Realizacją
zadań przyjętych przez Komisję zajął się Referat
Oświaty Urzędu Miasta.

Przeprowadzone zostało zamówienie na
szczepienia przeciw grypie dla Mieszkańców
Milanówka urodzonych w 1948 roku i starszych,
w wyniku którego zawarto umowy na łączną kwo-
tę  9 990,00 zł z NZOZ „AWEMED”, przy ulicy 
Piasta 30 oraz NZOZ „BIOVENA”, przy ulicy 
Mickiewicza 1 i zaszczepiono łącznie 333 osoby.

Ponadto NZOZ „Milanmed” w budynku
przy ulicy Warszawskiej 18 wykonywał  zabiegi
rehabilitacyjne dla Mieszkańców Milanówka
- w ramach umowy zawartej w 2011 roku.

W  ciągu całego 2013 roku przyjęto 464 pa-
cjentów na zabiegi rehabilitacyjne. Wykonano
9 751 zabiegów z kinezyterapii, 10 961 z fizyko-

terapii, 596 masaży i 333 konsultacje lekarskie
- łącznie na kwotę 74 406,00 zł.

Milanowskie szkoły w ramach środków otrzy-
manych od Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Sportu Rady Miasta Milanówka w wysokości
19 400,00 zł  zakupiły m. in.  narzędzia do diagnozy 19 400 00 zł zakupiłym in narzędziadodiagnozy
przyczyn niepowodzeń szkolnych, w tym wstępnej
diagnozy dysleksji rozwojowej, doposażyły gabi-
nety pielęgniarskie w leki i sprzęt umożliwiający 
przeprowadzanie działań profilaktycznych oraz
ufundowały nagrody dla uczniów biorących udział
w konkursach o tematyce profilaktycznej.   

Pełnomocnik Burmistrza ds. Przemocy i Uza-
leżnień w ramach otrzymanych środków w wy-
sokości 6 000,00 zł zwiększył ilość godzin pomocy 
psychologicznej dla dzieci doświadczających prze-
mocy oraz  rodziców mających problemy w proce-
sie wychowawczym. Ponadto zorganizował indy-
widualne konsultacje dla osób doświadczających
przemocy i warsztaty rozwojowe dla Mieszkańców
Milanówka.

W drodze Otwartego Konkursu Ofert dofi-
nansowano zadania realizowane przez organi-
zacje pozarządowe działające na rzecz osób nie-
pełnosprawnych tj.  Fundację TOTO ANIMO,

rganizowała wypoczynek letni i zimowy która zor
ci ze spektrum autyzmu  - łączna kwotadla dziec
sowania  8 000,00 zł i Polski Związek Nie-dofinans
ch Okręg Mazowiecki,  który w ramachwidomyc
zielniania się i integracji osób niewido-usamodz

mych zorganizował wycieczkę dla 46 swoich pod-mych zor
opiecznych – kwota dofinansowania 4 000,00 zł.

W 2013 roku Gmina Milanówek przystąpiła
do IV edycji konkursu „Zdrowa Gmina”, w ra-
mach którego przeprowadziła działania na rzecz
poprawy uczęszczania kobiet na profilaktyczne
badania mammograficzne i cytologiczne. Współ-
organizując postoje mammo i cytomammobusów
na terenie Miasta, przyczyniliśmy się do wzrostu
wskaźnika wykonania badań mammograficznych
z 39,12% do 49,79% w stosunku do roku po-
przedniego. W ciągu całego roku z badań mam-
mograficznych skorzystało 716 kobiet w wieku
50-69 lat, w tym 432 kobiety wykonały badania
w mammobusie.

Z badań cytologicznych skorzystały 324 kobiety 
w wieku 25-59 lat, w tym 78  w cytomammobusie.

Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano

Wydatki na occhronę zdrowia w 2013 roku
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Od 14 stycznia 2014 r. została urucho-
miona w Milanówku grupa wsparcia dalsze-
go zdrowienia dla osób uzależnionych. Spo-
tkania grupy odbywają się w każdy wtorek 
w godz. 17.00-19.00 w Punkcie Konsultacyj-
no-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych
i Ich Rodzin przy ul. Fiderkiewicza 41 (bu-
dynek Ośrodka Pomocy Społecznej – wej-
ście od strony parkingu). W spotkaniach
mogą uczestniczyć osoby, które posiadają
minimum 1 rok abstynencji i mają ukończo-
ną terapię odwykową w zakładzie lecznictwa

odwykowego. Grupę prowadzi certyfikowa-
ny specjalista psychoterapii uzależnień Ber-
narda Kejres – Kierownik Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależ-
nień Szpitala w Tworkach.

W każdy poniedziałek w godz. 17.00-19.00
w w/w punkcie odbywają się spotkania gru-
py wsparcia dla osób współuzależnionych.
W poniedziałki, między godz. 13.00-17.00 oraz
w środy, w godz. 9.00-13.00 są udzielane indy-
widualne konsultacje. Grupę wsparcia dla osób
współuzleżnionych i indywidualne konsultacje

prowadzi certyfikowany specjalista psychotera-
pii uzależnień Adam Maziewski.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkie osoby 
zainteresowane  do  udziału w powyższych
spotkaniach. W przypadku pytań proszę
kontaktować się z Jolantą Daleszyńską: oso-
biście pod w/w adresem, tel. (22) 724 94 69,
e-mail: ewa.zalewska@milanowek.pl.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Uzależnień

Ewa Zalewska

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

SAMORZĄD / Z ŻYCIA MIASTA

Nowi pracownicy na stanowiskach kierowniczych 
w Urzędzie Miasta Milanówka
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gosp. Zielenią

Z dniem 2 stycznia 2014 r. stanowisko Kierow-
nika Referatu Ochrony Środowiska i Gosp. Zielenią 

y

objął Tomasz Łyszcz – absolwent Wydziału Leśne-
go. Ukończył liczne  kursy doskonalące warsztat pra-
cy związanej z ochroną środowiska. Posiada upraw-
nienia inspektora nadzoru zieleni oraz rzeczoznawcy 
ds. leśnictwa. Od 2010 r. pełni obowiązki biegłego 
sądowego z zakresu leśnictwa oraz ochrony i pielę-

gnacji drzew przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Posiada szerokie 
doświadczenie zawodowe w sektorze samorządowym. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Chirurgów Drzew oraz Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Zastępca Burmistrza Miasta
Z dniem 7 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 2/

VI/2014 Burmistrza Miasta, na stanowisko Za-
stępcy Burmistrza Miasta został powołany Mi-
chał Stępień - absolwent Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki 

ęp y

Łódzkiej z tytułem magistra inżyniera Inżynierii 
Środowiska.  Od 10 lat związany zawodowo z Wo-

j y g y y

jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
ą y

spodarki Wodnej w Warszawie, działając głównie na rzecz poprawy 
stanu środowiska na Mazowszu. W latach 2006 - 2008  pełnił funkcję 
Kierownika Sekcji Ochrony Ziemi i Powietrza w Wydziale Inwesty-
cji, a od  2008 roku do 2013 wspierał merytorycznie Beneficjentów 
Funduszu jako Dyrektor Wydziału Ochrony Ziemi i Powietrza. Od 
2005 roku rodzinnie związany z Miastem Pruszków.

Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej
Z dniem 27 stycznia 2014 r. stanowisko Kie-

rownika Referatu Komunikacji Społecznej –
Rzecznika Prasowego objęła Patrycja Jankow-
ska – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
o specjalizacji ,,Marketing Medialny i PR’’ oraz
Szkoły Głównej Handlowej na kierunku ,,Zarzą-

dzanie Marką’’. Posiada doświadczenie w marketingu i public re-
lations obejmujące m.in. organizację eventów, PR korporacyjny 
i wewnętrzny, media relations czy Internet PR. Praktykę zawodową
zdobywała zarówno w sektorze samorządowym jak i prywatnym.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego

Z dniem 3 lutego 2014 r. stanowisko Kierowni-
ka Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Pla-
nowania Przestrzennego objął Piotr Kalbarczyk
- Absolwent Wydziału Architektury oraz Wydziału 
Geodezji i Kartografii na kierunku Gospodarka 
Przestrzenna Politechniki Warszawskiej. Urbani-
styką i zrównoważonym rozwojem miast interesuje 
się od dziecka. Jest uprawnionym urbanistą oraz 

posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu prze-
strzennym na terenie kilku województw. Jest współautorem mini-
mum siedmiu uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, z przeszło osiemnastu projektów, nad którymi pra-
cował. 

Red.

Projekt Firmy Rodzinne 2
20 stycznia w Podkowie Leśnej pod pa-

tronatem Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów odbyło się spotkanie informacyj-
ne o projekcie skierowanym do właścicieli,
współwłaścicieli i pracowników firm rodzin-
nych pt. ,,Firmy rodzinne 2’’. Jego organiza-
torami było Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

„Firmy Rodzinne 2” – to projekt szkole-
niowo-doradczy skierowany do firm, w któ-

rych pracuje co najmniej dwóch członków
rodziny i są one ich własnością przynajmniej
w 51 %.

Projekt trwa 1,5 roku i obejmuje 6 dwu-
dniowych spotkań, a szkolenia dobierane są
pod konkretne oczekiwania uczestników (zgła-
szać można max. 6 osób: pracujących członków
rodziny i pracowników). Jego ideą jest budowa-
nie lokalnych środowisk firm rodzinnych.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Umocnij swoją rodzinę i swój biznes.
Więcej informacji: www.firmyrodzinne.eu

Projekt realizowany przez PARP/SWPS
i Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Prezes Stowarzyszenia LGD
 „Zielone Sąsiedztwo”

Anna Łukasiewicz
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Komunikaty Straży Miejskiej i Policji
Niepokojące włamania
i kradzieże

Komendant Komisariatu Policji w Mila-
nówku, w związku z nasileniem się w ostatnim
okresie kradzieży oraz włamań do domów jed-
norodzinnych, zwraca się z prośbą do Miesz-
kańców Milanówka o wzmożoną czujność
i informowanie Policji lub Straży Miejskiej
o osobach:  zachowujących się podejrzanie,
obserwujących posesje, przesiadujących w sa-
mochodach lub przenoszących przedmioty 
niewiadomego pochodzenia. Każda informa-
cja jest dla nas cenna i zostanie sprawdzona.

Przypominam, że osoba dzwoniąca nie
musi podawać swoich danych personalnych.
Telefon KP Milanówek: 22 724 63 30, e-mail: 
robert.skirski@ksp.policja.gov.pl

Telefon SM Milanówek: 22 724 80 45 lub
986, e-mail: dyzurny.sm@milanowek.pl 

Telefon KPP Grodzisk Maz. 22 755 60 11
lub 997, 112.

Komendant KP Milanówek
asp. szt. Robert Skirski

Straż Miejska przypomina
Obowiązek uprzątania błota, lodu i in-

nych zanieczyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania
śniegu i sopli zwisających z dachów i bal-
konów, zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2013 roku poz. 1399 t.j.), spoczywa na wła-
ścicielach i współwłaścicielach nieruchomo-
ści. Za niewywiązywanie się z ww. obowiąz-
ku funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji
uprawnieni są do wystawiania mandatów
lub sporządzania wniosków o ukaranie do
Sądu Rejonowego.

Warto pamiętać, że właściciele nieru-
chomości w przypadku poślizgnięcia się pie-
szego na przylegającym do posesji chodni-
ku, w wyniku którego dojdzie do wypadku,
mogą zostać pozwani na drodze postępowa-
nia cywilnego przez osobę poszkodowaną.
Kwota odszkodowania może być dużo wyż-
sza od mandatu i kosztów zaoszczędzonych
na odśnieżaniu. Ofiara wypadku ma prawo
żądać od właściciela: zwrotu wydatków za
leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za
doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdro-
wia lub kalectwa, pokrycia strat material-
nych. Jednakże musi wykazać zarówno swą
szkodę, jak i winę sprawcy.

Jeśli doszło do wypadku - warto zadbać
o zabezpieczenie dowodów całego zajścia
np. poprosić świadków o podanie nazwisk 

i adresów, sfotografować telefonem miej-
sce zdarzenia. Dlatego pamiętajmy o obo-
wiązkach i nie dopuszczajmy do zaniedbań,
które mogą przyczynić się do powstania
szkody u użytkowników chodnika – poszko-
dowanym może być każdy z nas. W trosce
o bezpieczeństwo Mieszkańców strażnicy 
będą podejmować działania przewidziane
prawem. Ponadto informuję, że w wielu
punktach miasta rozstawione są pojemniki
z piaskiem, służącym do posypywania chod-
ników.

Mając na uwadze dobro Mieszkańców
Miasta oraz poprawę bezpieczeństwa pie-
szych i kierujących pojazdami informuję, że
wszelkie nieprawidłowości, niedociągnięcia
czy przypadki niewywiązywania się z obo-
wiązków odśnieżania można zgłaszać przez
całą dobę do Straży Miejskiej telefonicznie
pod numerem 986, (22) 724 80 45 lub drogą
elektroniczną na interwencyjny e-mail jed-
nostki: dyzurny.sm@milanowek.pl. Wszyst-
kie uwagi będą niezwłocznie przekazywane
osobom, odpowiedzialnych za odśnieżanie
dróg i chodników na terenie Miasta.

23. Rocznica utworzenia
Straży Miejskiej

15 stycznia 2014 r. w Sali Ślubów Urzędu
y j j

Miasta Milanówka odbyła się uroczystość
z okazji 23. rocznicy utworzenia Straży Miej-
skiej. Przeglądając karty historii, pierwszy 
zapis o utworzeniu formacji (pod nieco inną
nazwą) możemy znaleźć już w 1914 r. Rok 
2014 można nazwać zatem „rokiem stule-
cia” Straży Miejskiej w Milanówku.

Uroczystość rozpoczęła się nutą historii.
Zaproszeni goście wysłuchali wspomnień, ze-
branych przez Prezesa Towarzystwa Miłośni-
ków Milanówka - Andrzeja Pettyna oraz Z-cę
Komendanta SM Andrzeja Cichockiego.

Funkcjonariusze, którzy w 2013 r. wy-
kazali się dużym zaangażowaniem w obo-
wiązki służbowe, odebrali wyróżnienia z rąk 
Burmistrza Miasta Milanówka - Jerzego
Wysockiego, Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta - Włodzimierza Starościaka oraz
Komendanta SM - Bohdana Oknińskiego.
Osoby wyróżnione podejęły serię interwen-
cji, z których kilka zasługuje na szczególną
uwagę, m.in. ujęcie sprawców: pobicia, wie-
lokrotnych kradzieży paliwa, włamania do
budynku mieszkalnego; ujęcie osób posia-
dających narkotyki, zniesienie z torów leżą-
cego mężczyzny.

Na zakończenie głos zabrał Komendant
SM, który podziękował przybyłym gościom
za zaufanie i zapewnił, że Straż Miejska

w Milanówku dołoży wszelkich starań, aby 
Mieszkańcy byli bezpieczni i przez całą dobę
mogli polegać na funkcjonariuszach.

EKOPATROL dokarmia 
głodne ptaki

EKOPATROL Milanowskiej Straży 
Miejskiej wyruszył na pomoc głodnym pta-
kom. Strażnicy wspólnie z pracownikami
Referatu Ochrony Środowiska przygotowali

y p pp

dla ptaków karmniki oraz ziarno.
Strażnicy przypominają również o kilku

ważnych zasadach, o których należy pamię-
tać podczas dokarmiania:
- dokarmianie ptaków powinno odbywać się

tylko zimą (najlepiej zacząć je z chwilą na-
dejścia mrozów i śniegu);

- karmnik należy umieścić wysoko, w miej-
scu niedostępnym dla kotów;

- regularnie uzupełniamy pokarm – odpo-
wiedni i świeży;

- ptaki należy dokarmiać w ich naturalnych
miejscach żerowania.

UWAGA
NIE DOKARMIAMY PTAKÓW RESZ-
TAKAMI Z WŁASNEGO STOŁU!! TO 
NAJGORSZE CO MOŻEMY ZROBIĆ. 
ZAWARTOŚĆ SOLI,  SZTUCZNYCH

DODATKÓW ORAZ PLEŚNI JEST 
DLA PTAKÓW BARDZO SZKODLIWA

Komendant Straży Miejskiej
Bohdan Okniński
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Tak GRALIŚMY w MILANÓWKU!
Za nami XXII Finał WOŚP! Graliśmy z całą Polską 12 stycznia 2014 r. (w niedzielę).
W tym dniu 50-ciu wolontariuszy z WOŚP-owymi puszkami wyruszyło na ulice naszego Miasta, zbierać 
pieniądze dla potrzeb dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

Miejscem akcji był cały Milanówek,
a w szczególności Hala Sportowa przy Ze-
spole Szkół Gminnych nr 1, ul. Królewska
oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Fiderkiewicza.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej
woli i dobrego serca, którzy chcąc poma-
gać innym, wsparli nasze działania poprzez
wspólną grę w WOŚP, ofiarowanie fantów,
g y p p p

darów do licytacji, pieczenie ciast i ciaste-
czek do kawiarenki. Dziękujemy też tym,
którzy wrzucili choć jeden grosik do puszki
wolontariusza oraz pomagali nam w organi-
zacji i przeprowadzeniu akcji. Dziękujemy,
że graliście z nami w WOŚP.

j p p

Pragniemy przedstawić Państwu ludzi
dobrej woli i wielkiego serca oraz firmy,
dzięki którym mogliśmy zorganizować
i przeprowadzić Finał WOŚP w Mila-

ę y g y g

nówku:
Pan Andrzej Pettyn – Towarzystwo Miło-•
śników Milanówka,
Firma MPM Milanówek• 
Piekarnia Janusz Witaszczyk•
Marianna Kućmierz Sklep Ogólnospo-•
żywczy 

Cukierki Reklamowe Konstancja Dołęga•
– Dołęgowska
Wine & You•
Kwiaciarnia NAOMI•
Konrad Stanisz Firma Unipak • 
„BikeTires.pl” Sklep Internetowy•
Sklep Richmont•
„sklepbuff.pl” Sklep Internetowy• 
Przystanek Cafe•
B.W.Pakuła Dom i Ogród•

Przyjaciołom, którzy grali wraz z nami:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące •
ul. Fiderkiewicza
Miejskie Centrum Kultury• 
MTE Gimnazjum ul. Brzozowa•
Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci

j
•

i ich Rodzin w Milanówku
Wojciech i Katarzyna Wanat•
Barbara Matuszewska-Berg•
Straż Pożarna ul. Warszawska• 
Straż Miejska•
Duże podziękowania gospodarzom

obiektu i jednocześnie współorganizato-
rom; Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół
Gminnych nr 1 oraz Dyrekcji i pracownikom
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Dziękujemy też wszystkich wolontariu-
szom, którzy mimo niesprzyjającej aury,
dzielnie zbierali Państwa datki do puszek.

Dziękujemy wszystkim anonimowym
darczyńcom. DZIĘKUJEMY.

O wspaniałej, gorącej atmosferze, jaka
towarzyszyła WOŚP można pisać bardzo

p j g ą j jg

dużo dlatego już dziś zapraszamy wszystkich
chętnych do wspólnego grania w przyszłym

roku, w XXIII Finale WOŚP. Gramy do
końca świata i jeden dzień dłużej! Trzeba
osobiście przyjść, aby przekonać się jakie
to wspaniałe uczucie dawać siebie innym
i przekazać niebagatelną sumę na potrzeby 
zdrowotne dzieci i seniorów.

Po przeliczeniu pieniędzy przez bank - 
łącznie z naszymi przyjaciółmi ze Społecz-
nego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 ze-
braliśmy w Milanówku kwotę 38.397,42 zł.

Organizatorzy
Harcerski Sztab WOŚP w Milanówku

g y

Szef Sztabu hm Dariusz Kopeć
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W dniu 25.01.2014 r. odbyło się tradycyj-
nie noworoczne spotkanie członków TMM
z udziałem Burmistrza Jerzego Wysockiego.
Mimo niesprzyjającej pogody przybyło wielu
członków, którzy na wstępie uczcili minutą
ciszy pamięć trzech zmarłych kolegów Ma-
riana Hassy, Szymona Wdowiaka i Janusza
Nowackiego.

W swoim wystąpieniu Burmistrz poin-
formował o założeniach budżetu na 2014 r.
oraz zaplanowanych inwestycjach dla Miesz-
kańców, m.in. w branży drogowej, rozbudo-
wy kanalizacji w północno-zachodniej części
miasta, odwodnienia Milanówka. W wyniku
realizacji długofalowej polityki oszczędno-
ściowej nastąpi dalszy spadek zadłużenia
(z 30,5 mln zł do 29,5 mln zł).  

Działalność TMM w minionym roku za-
prezentował prezes A. Pettyn. Podejmowane
inicjatywy służyły utrwalaniu wiedzy o historii

miasta, m.in. w ramach FOO wraz z MCK 
zorganizowano wystawę prac fotograficznych
F. Witkowskiej (pamięć o niej utrwala też uli-
ca jej imienia). TMM wspierało kierowane
przez M. Koszutę, działające przy Bibliotece
Miejskiej cyfrowe archiwum Milanówka, któ-
re uczestniczyło w konsultacjach samorządu,
wspierało autorów dwóch prac magisterskich
i jednej doktorskiej nt. Milanówka, uczestni-
czyło w promocji Miasta publikując artykuły 
w prasie lokalnej i centralnej, blisko współpra-
cowało z Milanowskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku. TMM przygotowało też wstępny 
program podsumowania 20-lecia swojej dzia-
łalności, które przypada w sierpniu 2014 r.

Noworoczne spotkanie uświetnił kon-
cert kolęd i pieśni patriotycznych w wykona-
niu zespołu Cantabille, kierowanego przez
Dariusza Biernackiego (Gabriela Barkan,

Hanna Makulec, Maria Wdowiak), w skład
którego wchodzą członkowie TMM.

W nieformalnych rozmowach, które
nastąpiły po części oficjalnej spotkania wie-
le uwagi poświecono dalszej działalności
TMM i udziale naszej organizacji w przypa-
dających w b.r. wielu okrągłych rocznicach,
m.in. 75 rocznicy wybuchu II Wojny Świato-

ją y ąg y

wej, rocznicy utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego, 100-lecia utworzenia pierw-
szej straży obywatelskiej oraz 95 rocznicy 
utworzenia Gminy Milanówek.

Prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka
Andrzej Pettyn

Noworoczne spotkanie członków TMM

Zostań rodzinnym archiwistą!
Akcja Programu I Polskiego Radia i Archiwów Państwowych

Każdy zachowany skrawek papieru mówi
coś o naszych przodkach… W Polsce warto
wrócić do tradycji tworzenia archiwów ro-
dzinnych i gromadzić zdjęcia lub inne doku-
menty po przodkach, aby przekazać je wnu-
kom i przyszłym pokoleniom. Bo przecież
dzieje Polski składają się z milionowych, jed-

nostkowych przypadków postępowania osób,
z których każda w mniejszym lub większym
stopniu miała lub ma wpływ na bieg spraw
publicznych. A jeżeli zachowanie tego, co
powstało w zbiorach rodzinnych, jest dla nas
uciążliwe, to pamiętajmy, że są archiwa, bi-
blioteki lub muzea. 

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
prof. Władysław Stępniak

Szanowni Państwo, jeśli chcielibyście
uzyskać poradę jak tworzyć i dbać o archi-
wum rodzinne; zastanawiacie się nad prze-

kazaniem dokumentów dotyczących historii
do archiwum państwowego, lub znaleźliście
dokumenty, które Państwa zdaniem posia-
dają wartość historyczną i zasługują na trwa-
łe zachowanie - prosimy o kontakt z Panią
Martą Jaszczyńską pod numerem telefonu:
22 635 92 42/43 wew. 117, lub przesłanie
korespondencji na adres e-mail: m.jaszczyn-
ska@warszawa.ap.gov.pl lub na adres: Ar-
chiwum Państwowe w Warszawie ul. Krzywe
Koło 7, 00-270 Warszawa.

Więcej informacji znajdziecie Państwo
na stronie: www.archiwa.gov.pl

Jak co roku, 18 stycznia 2014 r. w bu-
dynku Galerii Letnisko, miało miejsce spo-
tkanie wigilijne żołnierzy Armii Krajowej,
ich rodzin oraz zaproszonych gości. Jest to
spotkanie, na którym milanowscy komba-
tanci w świątecznej atmosferze i w gronie
przyjaciół zasiadają przy wspólnym stole
dzieląc się opłatkiem. To również szczegól-
na okazja do przebywania z żywą historią
bohaterów okresu II Wojny Światowej. Na

j p y y ą ą

uroczystość przybyli przedstawiciele władz
samorządowych na czele z Burmistrzem
Miasta Milanówka Jerzym Wysockim oraz
radnymi: Aleksandrą Krystek i Bożeną
Osiadacz. Wśród gości znaleźli się również
przedstawiciele milanowskich organizacji
pozarządowych. Spotkanie po raz czwarty 

zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Armii Krajowej, powstałe przy Związku
Harcerstwa Polskiego, które swoim zaanga-
żowaniem kontynuuje dzieło podjęte przez
Światowy Związek Żołnierzy AK Środowi-

y j p ję py j p ję

sko „Mielizna” Obwód „Bażant”.  Andrzej
Szolc w swoim przemówieniu podkreślił
zaangażowanie młodego pokolenia w prze-
jęcie obowiązków pielęgnowania pamięci
o wspólnej historii. ,,Czuję wewnętrzny spo-
kój, że nasze życie wraz z nami nie odejdzie
w zapomnienie’’ – powiedział.

Spotkanie wigilijne było również oka-
zją do refleksji duchowej w myśl idei Bóg,
Honor, Ojczyzna, o czym nauczał kape-
lan Związku Żołnierzy AK ks. Stanisław

j y y p

Szysz. Na zakończenie Spotkania Burmistrz

Milanówka  - Jerzy Wysocki złożył wszyst-
kim uczestnikom serdeczne życzenia, wrę-
czając świąteczne upominki.

Red.

Wigilia AK



www.milanowek.pl

10

Zespół Szkół Gminnych nr 1
 Akcja „Zima w mieście 2014” w Zespo-

le Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku odbę-
dzie się w dniach 17 - 28.02.2014 r. od ponie-
działku do piątku w godzinach 9.00 - 13.00.

Zajęcia dla dzieci będą się odbywały 
w dwóch grupach wiekowych:
- dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej

- zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne,
teatralne, gry planszowe, gry i zabawy ru-
chowe, ścianka wspinaczkowa.

- dla uczniów klas V - VI szkoły podstawo-
wej i I - III gimnazjum - zajęcia sportowe
(piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna,
piłka koszykowa, tenis stołowy, unihokej),
ścianka wspinaczkowa.

Zespół Szkół Gminnych nr 3
Akcja „Zima w Mieście” w Zespole

Szkół Gminnych nr 3 w Milanówku odby-
wać się będzie w dniach 17-28.02.2014 r. od
poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do
13.00. Dla najmłodszych uczniów klas I - III
Szkoły Podstawowej zaplanowano:
1. zajęcia świetlicowe  (jeżeli będą chętne

dzieci)
2. zajęcia rekreacyjno-sportowe:
- jazda na łyżwach - lodowisko przy szkole

lub tor lodowy „Stegny”
- doskonalenie jazdy na wrotkach
- gry i zabawy
3. zajęcia sportowe dla starszych dzieci:
-  piłka koszykowa
-  piłka siatkowa
-  piłka ręczna
-  piłka nożna
-  doskonalenie jazdy na łyżwach na lodowi-

sku przy szkole.

Milanowskie Centrum Kultury
W dniach 17-21.02.2014 r. w Teatrze

Letnim MCK, godz. 11.00 – odbywać się
będą bezpłatne pokazy kinowych hitów
dziecięcych w ramach programu „Kino dla
dzieciaka”.

W dniach 24, 26, 28 lutego o godz. 11.00
przygotowano Warsztaty artystyczne w „Przy-
stanku Cafe” ul. Warszawska 36 (wstęp wol-
ny).

Straż Miejska
20 lutego o godz. 12.00 w ZSG nr 1 przy 

ul. Królewskiej 69 Strażnicy Miejscy planują
zorganizować zajęcia: „Jak skutecznie bro-
nić się przed psem”.

Odbiorcami programu będą  uczniowie
z klas I- IV z terenu Milanówka, w szczegól-
ności dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i dys-
panseryjnych.

Spotkania mają na celu naukę bezpiecz-
nych zachowań, związanych z postępowa-
niem ze zwierzętami - szczególnie z psami.
Zorganizowany będzie pokaz realizowany 
przez  Ośrodek Szkolenia Psów „ Dangaj”,
rozmowa z lekarzem weterynarii, prezenta-
cje i pogadanki.

Zajęcia zorganizowane przez Straż Miej-
ska będą  na pewno ciekawą formą spędze-
nia wolnego czasu.

Organizacje Pozarządowe
Organizacje wyłonione w drodze Otwar-

tego Konkursu Ofert dla milanowskich mło-
dych Mieszkańców planują:
Fundacja TOTO Animo

Organizacja wypoczynku zimowego  dla
dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
w Pruszkowie oraz Rytrze k. Nowego Są-
cza.

Dofinansowanie zajęcia: rekreacyjno -
sportowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, art-
terapia, muzykoterapia, zajęcia na basenie,

spacery, wycieczki, zajęcia kulinarne i usa-
modzielniające dla 12 uczestników, w tym
2 osób z Milanówka.
Chorągiew Stołeczna Związku Harcer-
stwa Polskiego, Hufiec Milanówek
W ramach zadania zaplanowano:
-  zimowisko w miejscowości Harenda k. Za-

kopanego  dla 30 osób (młodzież w wie-
ku 11 -18), w terminie 23 luty – 2 marca
2014 r.

-  akcja „Zima w mieście” dla 55 uczestni-
ków (dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat),
podczas ferii zimowych.

W ramach zimowiska w Harendzie zorga-
nizowane będą: wycieczki piesze po górach,
warsztaty kulinarne i filmowe, sporty wodne
w basenach termalnych, nauka jazdy na nar-
tach oraz snowboardzie, zwiedzanie muzeów.

W ramach akcji „Zima w mieście” zaplano-
wano: warsztaty plastyczne, filmowe, muzycz-
ne, rozgrywki w piłkę nożną i siatkową, warsz-
taty kulinarne i zdrowego żywienia, wycieczki
do kina i teatru, spartakiadę łyżwiarską.
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickie-
go „Zawisza”

W ramach zadania zaplanowano Zimowi-
sko Skautów Europy Szczepu Milanowskiego:
- wyjazd do miejscowości CZARNIA dla

20 chłopców  (w terminie 7-9 marca).
- obóz harcerski „Zimowisko z Małkowską”

(15-20 luty) w miejscowości SŁUPNO dla
10 dziewczynek.

Atrakcje programu: Bieg imo i bieg na 
orientację, biegi sprawnościowe, ogniska
harcerskie, kulig, poznawanie historii i kul-
tury okolicznych ziem, zwiedzanie zabyt-
ków, dziewczynki dodatkowo zapoznanie się
z działalnością Olgi i Andrzeja Małkowskich
(twórcy polskiego skautingu)

Kierownik Referatu Oświaty 
Katarzyna Wąsińska-Jano

Fundacja Orchidea
serdecznie zaprasza rodziców oraz szkoły, przedszkola, biblioteki do udziału

w bezpłatnym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży w Internecie

realizowanym zgodnie z wytycznymi międzynarodowego programu SocialWeb-SocialWork.

Koordynatorem tego programu w Polsce jest Fundacja Dzieci Niczyje, która przeszkoliła m.in. psycholożki z Fundacji Orchidea do
realizacji programu.

Szkolenia będą się odbywały z pierwszym półroczu 2014 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.fundacja.orchidea.pl
w zakładce SocialWeb-SocialWork lub pod nr telefonu: 608 46 76 32.

Z ŻYCIA MIASTA

Zima w mieście  
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Ogłoszenia
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

g

Czipowanie psów!
Zapraszamy do całorocz-

nego, bezpłatnego czipowa-
nia psów w Przychodniach 
Weterynaryjnych „APWET” 
– Dr Przemysław Albin, z sie-
dzibą w Milanówku przy ul. 
Chrzanowskiej 7 oraz „ME-
GAWET” – Dr Zbigniew 
Krzywicki, z siedzibą w Mila-
nówku przy ul. Sportowej 3A. Czipowanie psów pozwala na szybkie 
odnajdywanie zagubionych zwierząt, dlatego też zachęcamy do sko-
rzystania z tej możliwości. Do zaczipowania zwierzęcia nie są wyma-
gane żadne dodatkowe dokumenty – wystarczy być Mieszkańcem 
Milanówka. 

Odbiór popiołu, gruzu, odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych

Informujemy, że popiół należy gromadzić w workach o pojem-
ności 60 l lub w pojemnikach (popiół do pojemników wrzucamy 
również w workach).

Popiół, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są po 
uprzednim zgłoszeniu do Referatu Ochrony Środowiska i Gospo-

p g p y ą p

darki Zielenią, w terminie min. 1 tygodnia od momentu zgłoszenia 
konieczności odbioru.

Jednocześnie informujemy, że firma świadcząca usługi odbioru 
odpadów komunalnych będzie odbierała odpady z altan śmietniko-
wych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pra-
cowników firmy. W związku z tym nie ma konieczności wystawiania 
odpadów przed altanę.  

Apel do Mieszkańców
Narasta  problem „obwieszania” koszy ulicznych reklamówkami 

z odpadami komunalnymi. Prosimy o zaprzestanie powyższych 
działań! Dbajmy wspólnie o estetykę Milanówka i nie pozwólmy 
zatracić jego walorów jako Miasta-Ogrodu!

Przypominamy, że od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony 
nowy system gospodarki odpadami, którym objęte zostały nieru-
chomości zamieszkałe. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani 
zostali do złożenia deklaracji śmieciowej i w zamian za wniesioną 
opłatę śmieciową od każdego gospodarstwa zgodnie z harmonogra-
mem zostaną odebrane odpady zmieszane, posegregowane, zużyty 
sprzęt AGD i RTV, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpa-
dy zielone, odpady pochodzące z drobnych  remontów, czy chemi-
kalia.

Apelujemy zatem do wszystkich, aby nie podrzucali śmieci 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych!

Tablica dla zwierząt
Przy Targowisku Miejskim na ul. Piłsudskiego ustawiono tablicę 

informacyjną do umieszczania ogłoszeń o znalezionych i zagubio-
nych zwierzętach oraz tych do adopcji. Każdy Mieszkaniec może 
umieścić na tablicy swoje ogłoszenie. Zainteresowane osoby prosi-
my o kontakt z Panią Anną ze sklepu dla zwierząt (sklep znajduje się 

na targowisku przy wejściu od ul. Krzywej) lub z Referatem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Zielenią.

g p y j y

Przypominamy o zmianie harmonogramu
odbioru odpadów w 2014 roku

Przypominamy o zmianie harmonogramu odbioru odpadów
w 2014 roku.

Harmonogram na I kwartał 2014 r. opublikowany został w gru-
dniowym Biuletynie Miasta.  Można go również znaleźć na stronie
internetowej www.milanowek.pl, w zakładce Nowe Zasady Odbioru
Śmieci oraz w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. Kościuszki 45 i Spa-

j p y

cerowej 4.

Zimowe utrzymanie dróg
Informujemy, że odśnieżaniem dróg podczas sezonu zimowego

zajmuje się w Milanówku Firma P.T.H.U. Pacholczyk.
Informacje dotyczące konieczności odśnieżania i odladzania

dróg miejskich należy zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy 
Urzędu Miasta, e-mailem: srodowisko@milanowek.pl; poza godzi-
nami pracy Urzędu oraz w soboty i w niedziele na tel. Straży Miej-
skiej - 986 lub 22 724 80 45.

Więcej informacji na w/w tematy można uzyskać w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią przy ul. Spacerowej 4

ę j j y y

(budynek C) lub pod numerem tel. 22 758 30 61 wew. 202, 204, 212,
214, 221, 233.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
Tomasz Łyszcz
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UWAGA: Wszystkie informacje prze-
kazywane będą: przed każdym wykładem,
na stronie www.mu3w.pl, w każdy wtorek 

i czwartek godz. 10-12 w naszym biurze Spa-
cerowa 4. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo dokonywania zmian.

Prezes MU3W
 Maria Dominika Inkielman

Program częściowo finansowany przez Gminę Milanówek.

PROGRAM ZAJĘĆ II SEMESTRU 2013/2014
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

(wykłady, seminaria, salonik literacki - wybrane elementy programu)

dzień godzinag temat zajęćję prowadzącyp ą y miejscej
środa

5 marca 17.00 Medycyna
Cukrzyca jako epidemia XXI wiekuy j p

Diabetolog
dr Teresa Śliwińska

Sala konferencyjna ul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)( ęp y)

piątek
14 marca 17.00 Spotkania geograficzne Leszek Janasik

Akademia Dokumentu
Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4

(wstęp wolny)( ęp y)
środa

2 kwietnia 17.00 Politologia
Jak funkcjonuje UE (od środka)j j ( ) Krzysztof Wasiek  Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4

(wstęp wolny)( ęp y)
piątek 

4 kwietnia 17.00 Spotkania geograficzne Leszek Janasik
Akademia Dokumentu

Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)( ęp y)

sobota 
5 kwietnia 17.00 Spotkanie z pisarzem Małgorzata Kalicińska Milanowskie Centrum Kultury

(wstęp wolny)( ęp y)
środa

9 kwietnia 17.00 Związki Milanówka z lotnictwem Ryszard Witkowski Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)( ęp y)

piątek 
11 kwietnia 17.00 Spotkania geograficzne

Chicago g
Krzysztof Wasiek 

b. konsul RP
Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4

(wstęp wolny)( ęp y)
sobota 

10 majaj 17.00 Salonik Literacki
Spotkanie z artystąp y ą

Joanna Rawik 
recital

Milanowskie Centrum Kultury
(wstęp wolny)( ęp y)

środa
21 maja 17.00

Antropologia 
Sherlock Holmes jako popkulturowy boha-

ter wszech czasów
Prof. Wojciech Burszta Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4

(wstęp wolny)

Temat Willi Waleria znany jest Miesz-
kańcom Milanówka od kilku lat. Miasto nie
daje za wygraną i co pewien czas podejmu-
je próby uratowania tego cennego zabytku,
pragnąc pozyskać unijne fundusze. Niestety 
Willa Waleria nie zakwalifikowała się już do
dwóch programów.

W 2008 roku złożono wniosek o dofi-
nansowanie na projekt „Zagospodarowanie
zabytkowej willi Waleria na Centrum Kul-
tury w Milanówku”, w 2011 r. ,,Milanówek,
Willa Waleria (XX w.): adaptacja zabytku
na centrum kultury i integracji społecz-
nej”. Obydwa nie otrzymały dotacji. Miasto
postanowiło jednak zawalczyć kolejny raz
i 30 września 2013 r. złożyło do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek 
aplikacyjny o dofinansowanie, w ramach
Programu „Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego”. Program jest do-
towany ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 pt. „Rewitalizacja
zabytkowej Willi Waleria”.

W ramach pierwszego naboru do
MKiDN – jako Koordynatora Programu,
wpłynęło 277 wniosków, z czego 174 speł-
niło kryteria formalne, 101 zostało odrzu-
conych, a dwóch wnioskodawców wycofało
się z konkursu. Dokument złożony przez

Milanówek zawierał co prawda kilka drob-
nych uchybień i braków formalnych ale po
ich szybkim uzupełnieniu wniosek przeszedł
pozytywnie pierwszy etap.

Niestety etap 2 nie był już tak pomyślny.
24.01.2014 r. uzyskano informację, że w oce-
nie merytorycznej projekt otrzymał 35 na 67
możliwych do zdobycia punktów, co stanowi
52,2% całej punktacji. Zgodnie z zapisami
ogłoszenia wnioski, które nie uzyskały 65%
nie są brane pod uwagę przy ustalaniu listy 

rankingowej. Miasto postanowiło jednak się
nie poddawać i złożyło odwołanie od decyzji
dotyczącej oceny merytorycznej. Jej wyniki
będę znane pod koniec lutego.

W przypadku odrzucenia złożonego od-
wołania, Milanówek planuje zgłaszać Wale-
rię do kolejnych programów unijnych, w no-
wej perspektywie finansowej 2014 - 2020 ale
już teraz będzie zmuszony podjąć konkretne
decyzje odnośnie jej dalszych losów.

Red.

Co dalej z Willą Waleria?
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Kiedy myślę,
kto ze znanych mi
osób najpełniej
realizował hasło:
„Harcerz całym
życiem pełni
służbę Bogu, Lu-
dziom i Polsce”,
zawsze moja pa-
mięć przywołuje
postać Mariana.

Mija właśnie
rok, odkąd od-

szedł od nas „na wieczną wartę” nasz
Druh, Towarzysz Broni, a następnie aktywny 
Weteran Walk o Niepodległość – Przyjaciel,
który w naszych sercach i umysłach zacho-
wał stałe miejsce.

Marian Hassa urodził się 11 sierpnia
1928 r. w Łodzi. Wysiedlony w czasie oku-
pacji przez Niemców w 1939 r. zamieszkał
wraz z matką w pobliżu Milanówka, w któ-
rym ukończył Szkołę Handlową i podjął na-
ukę na tajnych kompletach.

We wrześniu 1942 r. został przyjęty do
Szarych Szeregów (do drużyny „Bojowych
Szkół”), a od następnego roku pełnił funkcję
patrolowego, następnie przewodnika druży-
ny „Zawiszy”. W styczniu 1944 r. wraz z dru-
żyną „Bojowych Szkół” został żołnierzem
Armii Krajowej – w stopniu st. Strzelca. Był
sekcyjnym Trzeciej Sekcji 3. Drużyny pluto-
nu 52. Ośrodka „Mielizna” w Milanówku.

Zarówno w Szarych Szeregach, jak 
i w Armii Krajowej wyróżniał się zdyscypli-
nowaniem, zaangażowaniem, koleżeństwem
i szlachetnym charakterem, jednając sobie
sympatię i szacunek otoczenia.

Służbę w formacjach konspiracyjnych
zakończył wraz z rozwiązaniem Armii Kra-
jowej (19 stycznia 1945 r.). Po tym okresie
przez kilka tygodni był członkiem konspi-
racyjnej „Grupy Krzysztofa”, a jednocze-
śnie podjął działalność w jawnym ZHP jako
drużynowy skautów, następnie 18 MDH
przy Gimnazjum i Liceum w Milanówku.
Otrzymał awans na Harcerza Orlego i Dru-
żynowego po Próbie. W jawnym harcerstwie
działał do 1949 r., t. j. do czasu przekształce-
nia ZHP w Organizację Harcerską działają-
cą jako część składowa ZMP. We wszystkich
dziedzinach życia wyróżniał się jako harcerz
wierny Przyrzeczeniu.

Po maturze podjął studia w Szkole Wa-
welberga, a kontynuował na Wydziale Elek-
trycznym Politechniki Warszawskiej. Kiedy 
skończył Szkołę Wawelberga, zaczął pra-
cować zawodowo w firmach projektowych,
w których został projektantem generalnym.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych,
mieszkając w Otwocku, wrócił do działal-
ności instruktorskiej w ZHP, który z trudem
odbudowali przedwojenni działacze. W Ko-
mendzie Hufca został zastępcą komendanta
ds. szkolenia kadry. Przeprowadził dwa obo-
zy szkoleniowe i był doradcą harcerskim na
obozie seminaryjnym o.o. Pallotynów. W tym
czasie otrzymał stopień podharcmistrza.

W latach 1980 – 1981 był działaczem
„Solidarności”. Po ogłoszeniu stanu wojen-
nego został internowany i osadzony w Biało-
łęce. W 1990 r. przeszedł na emeryturę.

Od powstania Światowego Związku Żoł-
p y ę

nierzy Armii Krajowej (1990 r.) włączył się
do pracy, ujawniając znów swą aktywność
jako członek Komisji Historycznej Obwo-

du „Bażant”. Stał się archiwistą i piszącym
historykiem. Należąc do Środowiska „Mieli-

ę ą p ą y

zna” wzbogacił jego dorobek dwoma książ-
kami: „Harcerstwo Polskie w Milanówku”
cz. 1 (od początku 1939 r.) oraz cz. 2 (1939
– 1945) i cz. 3 (1945 – 1949). Był czynnym
członkiem Środowiska m. in. uczestnicząc

) ( ) y y y

w zorganizowaniu wystawy nt. konspiracyj-
nej działalności w czasie okupacji niemiec-
kiej (z okazji obchodów 100 – lecia Mila-
nówka) oraz jako doradca w powstającej
monografii „ Jedwabna konspiracja”.

Zmarł 2 lutego 2013 r. w Warszawie po
długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowa-
ny na Cmentarzu Powązkowskim w asyście
warty honorowej i pocztów sztandarowych
z Milanówka: Hufca ZHP im. Janusza Ku-
socińskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Armii Krajowej, podstawowej Szkoły Inte-
gracyjnej nr 18 im. Gen. A. E. Fieldorfa oraz
Środowiska „Mielizna” ŚZŻAK.
g yj jg yj j

Przez całe życie wierny hasłu: „Bóg –Ho-
nor – Ojczyzna” był głęboko religijnym pa-
triotą. Był dla nas wzorem harcerza i czło-
wieka. Jego zasługi zostały docenione przez
władze państwowe i organizacyjne w postaci
wielu nadanych odznaczeń m. in. Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej
i Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Za-
sługi ZHP z Rozetą i Mieczami, Medalem za
Obronność Kraju, Medalem Pro Memoria.

Pożegnaliśmy Cię, Marianie, z żalem,
a jednocześnie z wdzięcznością za Twoje
szlachetne życie. Pozostałeś na zawsze w na-
szej pamięci.

Andrzej Szolc

Każdy ma swoje miejsce na ziemi, z któ-
rym jest szczególnie związany, do którego
tęskni, gdy jest daleko, do którego powraca
choćby w marzeniach.

Litwą, Ojczyzną moją jest dla mnie Mi-
lanówek. Tu jest ulica Podleśna i dom ro-
dzinny i sąsiedzi serdeczni.

Po 23 latach emigracji udało mi się tu
wrócić. 

Z radością chodzę znów znanymi uli-
cami. Witam się z każdym drzewem. Wdy-
cham pachnące żywicą powietrze, wsłuchuję
się w śpiew ptaków.

Milanówek wypiękniał! Drzewa są wyż-
sze, zieleń bujniejsza, ulice w dobrym stanie.
Podziwiam stare wille odnowione z architek-
toniczną starannością, otoczone gustownymi
ogródkami. I mały ryneczek wyłożony czer-
woną kostką. Tylko tutaj są takie nazwy jak 
Żabie Oczko, Wielki Kąt czy Charci Skok.

ą ą y j ą y j

Znów, jak za dawnych lat, idę na bazar,
by zagubić się wśród straganów... A po dro-
dze wstąpić do „Witaszczyka” po chleb.

Prawdziwych wzruszeń doznałam w Świę-
ąp y p

to Zmarłych. Przez 23 lata obchodzonego
w radosnej atmosferze Halloween, tęskni-
łam do refleksji i zadumy polskich Zaduszek.
Brakowało mi spacerów  po milanowskim
cmentarzu, gdzie doznaję uczucia bliskości
wśród swoich, a który zwiedzany o świcie,

przypomina przytulną sypialnię udekorowa-
ną kwiatami, w której ktoś pozostawił zapa-
lone lampki nocne.

Z Milanówkiem wiążą się też wspomnie-
nia. Gdy w Kościele Świętej Jadwigi na ko-

ą ą ę p

lanach dziękuję Bogu, z uporem odtwarzam
w wyobraźni śliczne, kolorowe freski bezlito-
śnie zamalowane obojętną, nieczułą farbą.

Do dziś czuję zapach akacji bujnie ro-
snących przy stacji PKP. Ich zapach wdzierał
się przez otwarte drzwi pociągu, gdy wracało
się z Warszawy.

Kochany Milanówku!
„Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
 Kto cię stracił...”

Projekt „Milanowianki” 
Elżbieta Lesiak

Wspomnienie o Przyjacielu - Druhu Marianie Hassie ps. „Orzeł”

Milanowskie impresje
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Młoda Milanowianka Dominika To-
maszewska odnosi coraz większe sukcesy 
artystyczne. Laureatka I Milanowskiego
Przeglądu Poezji Śpiewanej „Truskawki

y y g

z Milanówka” zdobyła II miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Wokalnym „Piosenka
jest dobra na wszystko”. Uczennica Dariu-
sza Biernackiego coraz częściej występuje
na scenach warszawskich. W Milanówku
pokochała ją publiczność Markowych Wie-
czorów . 

„Piosenka jest dobra na wszystko” to
konkurs poświęcony interpretacji piosenek 
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskie-
go, organizowany przez Ośrodek Kultury 
Ochota w Warszawie oraz Studio Wokalne
im. J.Wasowskiego.

Przedmiotem Konkursu była interpre-
tacja piosenek z repertuaru Kabaretu Star-
szych Panów.

Do Konkursu mogli przystąpić amatorzy 
jak i zawodowcy z całej Polski – zarówno
wokaliści, aktorzy jak i muzycy.

Konkurs został przeprowadzony w III eta-
pach.
I ETAP: przesłuchanie przysłanych przez

uczestników nagrań na płytach CD
(wstępne eliminacje);

II ETAP: przesłuchanie przed jury - do tego
etapu zostało wyłonionych 14 osób. Każdy 
z uczestników zaprezentował po 2 utwory 
z repertuaru Kabaretu Starszych Panów,
jury podczas przesłuchań wybrało finało-
wą piątkę;

III ETAP: koncert finałowy w OKO podczas
którego wyłoniona została trójka laure-
atów;

Koncert finałowy prowadziło małżeń-
stwo Jerzy i Monika Wasowscy.

Członkowie jury: Barbara Krafftówna
(przewodnicząca), Bogdan Hołownia, Pa-
weł Sztompke, Agnieszka Wilczyńska, Ma-
rek Majewski.

Po wysłuchaniu wykonań 5 uczestników
jury udało się na naradę a licznie zgroma-
dzona publiczność miała okazję wysłuchać

recitalu gościa specjalnego Konkursu –
Grzegorza Turnau.

Wyniki ogłosiła przewodnicząca jury 
Barbara Krafftówna.

Dominika Tomaszewska zaśpiewała: Zo-
sia i Ułani (kiedyś Irena Kwiatkowska) oraz
S.O.S Kaliny Jędrusik.

Milanowskie Centrum Kultury
Edyta Budziewska

Serdecznie zapraszamy na wieczór z Pio-
trem Bałtroczykiem – poetą, satyrykiem, 
dziennikarzem. Spotkanie odbędzie się w ra-
mach programu „Druga 50-tka Piotra Bałtro-
czyka”. Będzie to obraz tego, jak kabareciarz 
postrzega świat wokół siebie – jest ciekawy, 
zabawny; to jak go potem ubiera w słowa jest 
perfekcyjną żonglerką wyrazów, daleką od 
banałów czy naciąganych dowcipów.

Zapraszamy wszystkich, a w szczególności 
Panie dla których występ będzie prezentem 
z okazji Dnia Kobiet. Rezerwacji bezpłatnych 
wejściówek dla Pań i biletów dla Panów (30zł.)
można dokonywać w Milanowskim Centrum 
Kultury. Wieczór odbędzie się 9 marca, 
godz.19:00 w Teatrze Letnim MCK.

Milanowskie Centrum Kultury
Edyta Budziewska

1 marca 2014 roku o godz. 17.00 w Mi-
lanowskim Centrum Kultury odbędą się
gody weselne Marysi i Jaśka. Zrękowiny,
wieńczyny, błogosławieństwo rodziców,
oczepiny… I wreszcie weselisko w ludowym
wydaniu. Oj, będzie się działo!

Gody poprzedzi wystawa (28 lutego 2014
godz. 17.00) dotycząca dawnego Teatru Let-
niego i współczesnego T-Artu. Otworzy ją
Andrzej Pettyn i opowie o artystycznym ob-
liczu międzywojennego Milanówka.

Jeszcze przedtem do Państwa rąk trafi
gazeta. Wyjaśnimy w niej, dlaczego właśnie
„Gody weselne – widowisko obrzędowe
w układzie Leona Schillera” zagości na na-
szej milanowskiej scenie. Obiecujemy dobrą
zabawę z historycznym podtekstem!

T-Art
Iwona Dornarowicz

Spektakl „Śluby panieńskie” w wykona-
niu zespołu teatralnego z Gimnazjum Spo-
łecznego MTE trafi na scenę Teatru Pol-
skiego. Jesteśmy jednym z pięciu laureatów
Festiwalu Teatrów Młodzieżowych, organi-
zowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego i Teatr Polski w ramach
obchodów, w 2013 r. „Roku Aleksandra
Hrabiego Fredry na Mazowszu”. Nagrodą
w konkursie są warsztaty przeprowadzone
przez aktorów teatru, których rezultatem
będzie widowisko złożone z fragmentów fi-
nałowych spektakli. Zapraszamy do Teatru
Polskiego 11 lutego na godz. 18!

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak

„Piosenka jest dobra na wszystko”- Konkurs Wokalny

Piotr Bałtroczyk dla
Milanowskich Pań

Zapraszamy na wesele! Brzozowa na deskach
Teatru Polskiego!

90-ta rocznica począt-
ków jedwabnictwa w Polsce
jest doskonałą okazją do
przypomnienia o wydarze-
niach ważnych nie tylko dla
Milanówka. Milanowskie
Biennale Malarstwa na

Jedwabiu to inicjatywa  mająca na celu upa-
miętnienie założenia Centralnej Doświad-

czalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku
i przypomnienie o innowacyjnej produkcji
jedwabiu naturalnego. Biennale to także
wydarzenia oparte na cennej dla kultury pol-
skiej, wielkiej tradycji sztuki malowania na
jedwabiu, a dokładnie ogólnopolski konkurs
na obraz namalowany na jedwabiu.

31 maja 2014 r. w siedzibie firmy Jedwab
Polski  Sp. z o.o. przypomnimy o tradycjach

jedwabniczych Milanówka. Odbędzie się
także pokonkursowa wystawa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kon-
kursie artystów plastyków. Regulamin oraz
szczegóły na stronach www.jedwabnebien-
nale.pl, www.mckmilanowek.pl .

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak

I Milanowskie Biennale Malarstwa na Jedwabiu
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Przełom listopada i grudnia to w „Trój-
ce” czas wypełniony zbieraniem pieniędzy 

na  „Górę Grosza”. Od lat uczniowie naszej
szkoły uczestniczą w tej szlachetnej akcji.
Pieniądze przeznaczane są dla podopiecz-
nych Domów Dziecka, zwłaszcza tych, któ-
rzy muszą z racji wieku je opuścić. W tym
roku uczniowie zebrali rekordową kwotę
– ponad 1600 złotych! 

Serca rosną na widok rozemocjonowa-
nych dzieciaków, które podczas takiej akcji
uczą się pracy w grupie, dążenia do wspól-
nego celu, a przede wszystkim wrażliwości.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego,
Małgorzata Paduch i Monika Pierzycka,
dziękują darczyńcom za każdy grosz. Wy-
chowawcom za wsparcie i zaangażowanie,
a gimnazjalistom za pomoc przy podsumo-
waniu akcji i liczeniu pieniędzy.

Tekst dzięki uprzejmości Małgorzaty Pa-
duch.

Zespół Szkół Gminnych nr 3 im. F. Chopina
Katarzyna Drzewiecka

EDUKACJA

Lekcja wrażliwości

W świątecznym nastroju…
Chociaż święta Bożego Narodzenia już za

nami wspominamy niezwykły, jasełkowy  wie-
czór w „Jedynce”. 16 grudnia 2013 r. o godz.
18.00 przybyli do nas zaproszeni goście, wła-
dze Milanówka, rodzice uczniów, przyjaciele
i sympatycy naszej szkoły. Spotkanie rozpo-
częła dyrektor Edyta Sawicka-Domasiewicz,
która powitała wszystkich zebranych i zapro-
siła do wspólnego obejrzenia spektaklu jaseł-
kowego, przygotowanego przez najmłodszych
uczniów pod kierunkiem pań wychowawczyń
i katechetki, H. Duszyńskiej.  Jasełka odbyły 
się w pięknej inscenizacji, w świątecznie przy-
strojonej hali sportowej. Pachnące choinki,
rozświetlona gwiazda nad  ogromną, drewnia-
ną stajenką i multimedialne efekty pozwoliły 
widzom autentycznie przeżyć historię Świę-
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tej Rodziny. Nie zabrakło kolęd, pastorałek 
i recytowanych przez dzieci wierszy, a także
utworów instrumentalnych. Usłyszeliśmy me-

lodie grane na skrzypcach, fletach i akorde-
onie. Próby przed występem trwały od kilku
dni i każdy z aktorów znakomicie wywiązał
się ze swej roli. Rodzice przygotowali wspa-
niałe stroje dla swoich pociech. Po występie
dyrektor Edyta Sawicka-Domasiewicz i Bur-
mistrz Jerzy Wysocki złożyli wszystkim zebra-
nym świąteczne życzenia. Następnie wszyscy 
goście przeszli do holu głównego, gdzie Rada
Rodziców przygotowała kiermasz świątecz-
ny. Można było zakupić dekoracje i upomin-
ki, zaś w kawiarence raczono się  pysznymi
ciastami przygotowanymi przez rodziców.
O dzieciach nie zapomniał też Święty Miko-
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łaj, który rozdał maluchom prezenty.
Już w nowym roku, 10 stycznia 2014 r.,

uczniowie obejrzeli przedstawienie bożona-
rodzeniowe w wykonaniu klasy IIIA i zespołu
„Arfik”, które było specjalnie przygotowane
i zaprezentowane słuchaczom Uniwersyte-

tu Trzeciego Wieku jeszcze przed świętami.
Ogromny aplauz wzbudziły odwiedzające sta-
jenkę ulubione postacie z bajek i baśni. Do
stajenki z darami przybyli: „Dziewczynka z za-
pałkami”, „Czerwony Kapturek”, „Calinecz-
ka”, „Pszczółka Maja”, „Smerfetka”, „Jaś
i Małgosia”, „Pinokio”, „Sierotka Marysia”,
„Królowa Śniegu” oraz „Wróżki”. Za serce
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chwytały także pięknie zaśpiewane kolędy i pa-
storałki. Uczniów przygotowały – B.Ślusarczyk 

y y p ę p ę y p

i B.Osiadacz. W świątecznym nastroju rozpo-
częliśmy ten nowy rok. Okazji do artystycznych
przeżyć będzie wiele, jak zawsze w „Jedynce”.
Przed nami zabawy karnawałowe i dyskoteka
walentynkowa dla gimnazjalistów. Przygoto-
wanie oryginalnych przebrań i dekoracji już się
rozpoczęło.

Wicedyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1
Magdalena Wardzińska

Gimnazjum Społeczne MTE w Milanówku w gronie 
15 najlepszych gimnazjów w kraju!

Gimnazjum Społeczne z Milanówka
znalazło się w grupie szkół z najwyższym
EWD - zarówno w części humanistycznej jak 
i matematyczno - przyrodniczej. Taki wynik,
czyli najwyższe wskaźniki EWD w obu tych
częściach, uzyskało tylko 5 szkół w Polsce -
w tym nasze milanowskie Gimnazjum. To
bardzo znaczący sukces całej społeczności
szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Na podstawie artykułu: „Rzeczpospolita”
6.12.2013 r., ,,Tu się uczeń nie zmarnuje’’

„Rzeczpospolita” dotarła do pełnego zesta-
wienia Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD),
które prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. To
jedyny tak obiektywny sposób oceny, czy szkoła
rozwija potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia.
Zestawienia EWD podzielone są pomiędzy 
dwie części egzaminu gimnazjalnego: humani-
styczną oraz matematyczno-przyrodniczą.

EWD jest miarą przyrostu umiejętności
ucznia. Porównuje ona wyniki egzaminu,
jaki dziecko zdaje na wejściu do danego
typu szkoły (w przypadku gimnazjum jest
to sprawdzian szóstoklasisty), z wynikami
egzaminu kończącego szkołę. Jeżeli uczeń
otrzymał wynik powyżej oczekiwanego (ten
określony jest na poziomie wejściowym)
uznaje się, że szkoła rozwinęła jego poten-
cjał. EWD ma wtedy wartość dodatnią. Im
jest ona wyższa, tym lepiej.

Wśród szkół o najwyższym EWD w czę-
ści humanistycznej Gimnazjum Milanow-
skiego Towarzystwa Edukacyjnego zajęło
drugie miejsce.

Wśród szkół o najwyższym EWD w części
matematyczno-przyrodniczej Gimnazjum
Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego
zajęło trzecie miejsce.

Na stronie www.gimnazjum.ewd.edu.pl
każdy może sprawdzić, jaką ocenę dostała
dana szkoła i porównać ją ze średnią dla
gminy lub województwa.

Dyrektor Gimnazjum Społecznego MTE
 Urszula Kiełczewska
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25 stycznia 2014 r. odbyły się Mistrzo-
stwa Milanówka w Judo. Patronat nad im-
prezą objął Burmistrz Miasta Milanówka
- Jerzy Wysocki, który dokonał uroczystego
otwarcia zawodów i gorąco zagrzewał mło-
dych sportowców do rywalizacji.

Tą emocjonującą i widowiskową impre-
zę przygotowało Centrum Kultury w Mila-
nówku, przy współpracy z ,,UKS Piranie’’,
pod kierownictwem Marka Kowalskiego.

Znaczący wkład w propagowanie i wspie-
ranie judo przez Burmistrza Milanówka
i Centrum Kultury, zaowocowało wysoką
frekwencją. Na matach milanowskiej hali
sportowej zagościło bowiem 326 zawodni-
ków z 24 klubów. Zawodnicy z klubu ,,UKS
Piranie’’ wywalczyli 16 medali.

Złoto zdobyli:
Zuzanna Korzębska - 32 kg•
Martyna Strasińska - 38 kg•
Kamil Łazowski - 38 kg•
Kilas Pashaer - 26 kg•
Dawid Piekarz - 57 kg•

Srebrny krążek wywalczyli:
Wiktoria Wiecka - 30 kg•
Anna Sieńko - 38 kg•
Kornelia Drabarek - 32 kg•
Daniel Kądziela - 48 kg•

Piękny brąz wywalczyły:
Urszula Starowicz - 48 kg•
Alicja Marczyńska - 35 kg•
Tymon Wadecki -33 kg•
Antoni Abramowicz - 23 kg•
Maciej Wrzosek +44 kg•
Mateusz Solarz - 32 kg•
Mikołaj Witkowski - 60 kg•

Burmistrzowi Miasta, organizatorom:
Centrum Kultury w Milanówku oraz „UKS
Piranie”, dziękujemy za piękne mistrzostwa
w judo i oczywiście czekamy na kolejne.

Więcej informacji na stronie www.pira-
nie.pl

Anna Gutowska-Kądziela

Pierwsze sukcesy 
w 2014 r.

Nie zważając na zimową aurę i nie pod-
dając się gnuśności zimowych miesięcy, in-
tensywnie planujemy wiosenne działania. 
Zachęca nas do tego wysoka po raz kolej-
ny lokata szkoły w rankingu Perspektyw  
i życzliwość ludzi, którzy od lat przyglądają 
się naszym działaniom.

W tym roku czeka nas szczególnie rado-
sna okazja - 25-lecie szkoły. Na 14 czerwca 
zaplanowaliśmy uroczyste obchody. Będzie 
artystycznie i patetycznie, kulinarnie i ape-
tycznie. A przede wszystkim będzie senty-
mentalnie. Cieszymy się na spotkania z na-
szymi absolwentami i ich bliskimi. Liczymy, 
że stawią się jak zazwyczaj - niezawodnie 
i tłumnie. Kochani, przybywajcie!

A nieco wcześniej, z okazji pierwszego 
dnia wiosny planujemy, jak co roku, sesję 
naukową. Tym razem tematem będzie kul-
tura sarmacka. W projekt zaangażowani są 
uczniowie klas II, przy wsparciu młodsze-
go rocznika. W planach mamy naukowe 
prelekcje na temat tradycji sarmackiej i jej 

żywotności, militariów, miłosnego ceremo-
niału. Następnie – pokaz tańców szlachec-
kich, konkurs stroju. Wszystko znajdzie 
właściwą sobie puentę w prawdziwie sar-
mackiej, sutej biesiadzie (i triumfującym 
bigosie oraz dziczyźnie). Kontenta będzie 
dusza i kontenty żołądek.

Przed nami także gorący czas rekrutacji. 
Zapraszamy do naszej szkoły na spotkanie 
informacyjne. Zebranie dla kandydatów do 
liceum odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 
18.00 i od tego dnia przyjmujemy zgłosze-
nia na rozmowy kwalifikacyjne. 12 kwietnia 
(sobota) wszyscy chętni będą mieli okazję 
spotkać się z uczniami i nauczycielami na-
szej szkoły na dniu otwartym. Zaintereso-
wanych po szczegóły odsyłam na stronę 
szkoły www.slo5.edu.pl. Tam znajdą Pań-
stwo wszystkie terminy, regulamin rekru-
tacji i informacje o wszelkich działaniach 
naszego liceum.

Dyrektor  Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 5 

Wojciech Czaj

W oczekiwaniu na wiosnę 
i XXV-lecie Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego  w Milanówku...

II Bieg STO-nogi Milanówek
Bieganie jest jedną z najprzyjemniej-

szych form ruchu na świeżym powietrzu, 
a dla niektórych z nas – także stylem bycia. 
Na co dzień wymaga indywidualnego, czę-
sto samotnego treningu, ale raz na jakiś czas 
odbywają się zawody, które są okazją do 
zdrowego współzawodnictwa, sprawdzenia 
formy oraz poznania innych ludzi. Jedną 
z takich okazji jest Bieg STO-nogi.

W ubiegłym roku, pomimo mało sprzy-
jającej aury, w zawodach wzięło udział bli-
sko 200 uczestników, a dzięki serdeczności 
Milanowian ta skromna impreza stała się 
prawdziwym świętem sportu. Liczymy, że 
i tym razem wesprą nas Państwo swoją życz-
liwością i zrozumieniem dla pasji biegania. 
Tych, którym siły i zdrowie pozwala, za-
praszamy do udziału w biegu, a wszystkich 
Mieszkańców naszego Miasta  prosimy o ki-
bicowanie i mocne trzymanie kciuków za 
wszystkich biegaczy.y.

Informacja w pigułce:
Termin: 27.04.2014 r. niedziela, start godzi-
na 10.00
Trasa: 10 km, posiada atest PZLA przebie-
ga przez ul. Fiderkiewicza (start/meta) oraz 
ulicę Warszawską.
Pomiar czasu: elektroniczny (chipy) oraz 
sędziowie PZLA.
Liczba uczestników: 350 osób
Organizator: Społeczne Towarzystwo
Oświatowe w Milanówku
Współorganizatorzy: Milanowskie Centrum 
Kultury oraz Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące Nr 5 STO w Milanówku.

II Bieg STO-nogi Milanówek został ob-
jęty patronatem Burmistrza Miasta Mila-
nówka.

Więcej informacji: www.sto-nogi.pl

ganizator biegu z ramienia Społecznego Org
Liceum Ogólnokształcącego nr 5 

Leszek Janasik
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18 stycznia na hali sportowej ZSG nr 1
odbył się turniej w piłce nożnej dziewcząt
o Mistrzostwo Milanówka szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Zawody dostarczyły 
bardzo dużo sportowych emocji nie tylko

zawodnikom i ich trenerom ale również ki-
bicom, którzy żywiołowo dopingowali swoje
drużyny.

Puchary, medale i nagrody wręczył zwy-
ciężczyniom kierownik ds. sportu - Włodzi-

mierz Filipiak oraz Burmistrz Milanówka
- Jerzy Wysocki.

Mistrzowski tytuł w kategorii szkół pod-
stawowych zdobyła SP nr 3, a w kategorii
gimnazjów ZSG nr 1.
Wyniki SP:
1 m-ce Szkoła Podstawowa nr 3
2 m-ce Szkoła Podstawowa nr 2
3 m-ce Szkoła Podstawowa nr 1
4 m-ce Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
Wyniki Gim:
1 m-ce Gimnazjum nr 1
2 m-ce Gimnazjum Społeczne
3 m-ce Gimnazjum nr 3

Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

Każdego roku odbywa się podsumowa-
nie sezonu bmx-owego. Przez ponad mie-
siąc Internauci głosują w kilku kategoriach: 
najlepszy Rider na skateparku; dirtcie; stre-
ecie; flatlandzie, najlepsza młoda krew oraz 
najlepsza Impreza Roku (Event).

Na Gali BMX, która odbyła się 16 listo-
pada 2013 r., sędziowie podjęli ostateczną 
decyzję. W tym roku najlepszą bmx-ową im-
prezą zostały Mistrzostwa Polski MTBMX 
w Milanówku.

Jak na pierwszą imprezę - prowadzoną 
przez nowo powstały Klub Sportowy ,,Har-
donbmx Team’’, jest to naprawdę niezłe 
osiągnięcie.

Prezes Klubu Sportowego Hardon BMX 
Mateusz Kawałkowski

11 stycznia na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 po raz pierwszy w Mila-
nówku zagościły mini boiska do gry w piłkę
nożną ,,jeden na jednego’’, na których  ro-
zegrano turnieje o Puchar Burmistrza Mila-
nówka. Ta freestylowa odmiana piłki nożnej
staje się coraz bardziej popularna wśród
dzieci i młodzieży.

Rywalizacja toczyła się w dwóch kate-
goriach: uczniowie szkół podstawowych
i uczniowie gimnazjum. Zwycięzcom wrę-
czono Puchary i nagrody rzeczowe, a dla
wszystkich uczestników przygotowano słod-
ką niespodziankę.

Zawody współorganizowała firma Al-
ternative Soccer, zajmująca się projektowa-
niem i dystrybucją na rynku polskim mini
boisk do piłki ulicznej ,,Panna’’.

Zwycięzcy turnieju szkół podstawowych:
1 m-ce Mateusz Czarnecki
2 m-ce Maciek Kasprowicz
3 m-ce Patryk Szmel
4 m-ce Patryk Jankowski
Zwycięzcy turnieju gimnazjalistów:
1 m-ce Sebastian Swandzikowski
2 m-ce Szymon Markiewicz
3 m-ce Sebastian Przyłucki
4 m-ce Kacper Jaworski

Kierownik ds. sportu
Włodzimierz Filipiak

Dział Sportu MCK zaprasza wszystkich 
do udziału w nowej sekcji rekreacyjno spor-
towej.

Zajęcia z łucznictwa dla dzieci i młodzie-
ży odbywają się w każdą sobotę o godzinie 
12.30 na hali sportowej przy ul. Żabie Oczko.
y y ją ę ą ę gę

Milanowianie wstęp bezpłatny, pozostali 
10 zł za zajęcia.

Więcej informacji odnośnie sekcji re-
kreacyjno-sportowych i kalendarza imprez 
w mieście udziela – Kierownik ds. sportu 
Włodzimierz Filipiak, koordynator wy-
darzeń sportowych Artur Niedziński, tel. 
790 204 254 .

Kierownik ds. sportu 
Włodzimierz Filipiak

Futsal Dziewcząt

Mistrzostwa Polski MTBMX w Milanówku
najlepszą imprezą bmx-ową w Polsce!

Piłka nożna 1 vs 1 Sekcja Łucznicza
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KALENDARZ WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH 
I SPORTOWYCH

7 lutego (piątek), godz. 19.30
Wernisaż wystawy malarstwa Pawła Caba-
nowskiego.
Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30
Wstęp wolny

8 lutego (sobota), godz. 9.00
Mazovia Cup. Turniej unihokeja chłopców
gimnazjalnych, w ramach rozgrywek spor-
towych Stowarzyszenia Gmin Zachodniego
Mazowsza Mazovia.
Hala Sportowa przy ZSG nr 1, ul. Kró-
lewska 69 

9 lutego (niedziela), godz. 15.30
XIX Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Brydżu Sportowym Parami.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

9 lutego (niedziela), godz. 15.00-17.00
Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci „Krów-
ka z Milanówka” – impreza w stylu Dzikie-
go Zachodu.
Hala Sportowa przy ZSG nr 3, ul. Żabie
g

Oczko 1
Wstęp wolny

16 lutego (niedziela), godz.  14.00
Wystawa rzeźb Jana Szczepkowskiego
pt. „Art Deco” z okazji 50-tej rocznicy 
śmierci artysty.
Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta,
ul. Spacerowa 4
Wstęp wolny

17 – 21 lutego, godz. 11.00
„Kino dla dzieciaka” - seanse dziecięcych hi-

ytów kinowych z ostatnich lat.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
Wstęp wolny

26 lutego (sobota), godz. 11.00
Zawody łyżwiarszkie dla dzieci i młodzieży
UWAGA: W przypadku odwilży zaprasza-
my na godz. 14.00 - będzie podstawiony au-
tokar, a zawody odbędą się na torze łyżwiar-
skim „Stegny” w Warszawie.
Lodowisko przy ZSG nr 3, ul. Żabie

„ g y

Oczko 1
Wstęp wolny

27 lutego (sobota), godz. 9.30
Feryjny turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży.
Hala Sportowa przy ZSG nr 3, ul. Żabie 

yj y j p j y

Oczko 1

1 marca (sobota), godz. 17.00
Gody weselne” wg Leona Schillera (spek-„Gody weselne  wg Leona Schillera (spek-

takl poprzedzony wystawą) - widowisko ob-
rzędowe, którego próba generalna odbyła 
się 70 lat temu w Teatrze Letnim.  Spek-
takl teatralny w wykonaniu Stowarzyszenia 
T-Art.
Bilety w cenie 10 zł .
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

2 marca (niedziela), godz. 9.30
Trzeci turniej XI Edycji Milanowskiej Ligii 
Oldbojów.
Hala Sportowa przy ZSG nr 1, ul. Kró-
lewska 69

7 marca (piątek), godz. 14.30
Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży.
Hala Sportowa przy ZSG nr 1, ul. Kró-
lewska 69

9 marca (niedziela), godz. 9.30
Puchar Ligii Oldbojów. Uroczyste zakoń-
czenie XI Edycji Milanowskiej Ligii Oldbo-
jów.
Hala Sportowa przy ZSG nr 1, ul. Kró-
lewska 69 

9 marca (niedziela), godz. 19.00
Paweł Dłużewski zaprasza na Spotkanie 
Kabaretowe. Wystąpi Piotr Bałtroczyk. Wy-
darzenie  z okazji Dnia Kobiet.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
Wstęp: Panie: zaproszenia bezpłatne, Pa-
nowie: bilety w cenie 30 zł.  Zaprosze-
nia i bilety do odebrania w sekretariacie 
MCK, rezerwacje pod numerem telefonu 
22 758 32 34

15 marca (sobota), godz. 9.30
Mistrzostwa Milanówka w tenisie stołowym 
dzieci i młodzieży (zawody dla mieszkańców 
Milanówka i uczniów milanowskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych).
Hala Sportowa przy ZSG nr 1, ul. Kró-
lewska 69 

15 marca (sobota), godz. 13.00
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w tenisie 
stołowym seniorów (Kobiet i mężczyzn)ł i ó (K bi i ż )
Hala Sportowa przy ZSG nr 1, ul. Kró-
lewska 69 

22 marca (sobota), godz. 19.00
Salon Muzyczny Dariusza Biernackiego za-
prasza na koncert Elżbiety Siwek (sopran) 
przy akompaniamencie Alicji Brzeskiej.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
Wstęp wolny

Z ŻYCIA MIASTA

Pani

Bożenie Osiadacz
Radnej Miasta Milanówka

serdeczne wyrazy współczucia po stracie

Ojca
składają

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka 
Maria Sobczak

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Radni Miasta Milanówka
pracownicy Urzędu Miasta

i jednostek organizacyjnych Gminy

Naszej koleżance

Barbarze Lisowskiej
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci

Ojca
składają

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Pracownicy Urzędu Miasta
 i jednostek organizacyjnych Gminy

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 27 stycznia 2014 roku zmarł

Andrzej Kasiński
Honorowy Obywatel Miasta Milanówka

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Milanówka I kadencji

Wieloletni Prezes Ligii Ochrony Przyrody 
w Milanówku

Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia 
składają

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka 
Maria Sobczak

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Radni Miasta Milanówka
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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. 
Biuletyn Miasta Milanówka 
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05-825 Grodzisk Mazowiecki.
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do skracania tekstów i zmiany 
tytułów oraz nie odsyła artykułów 
niezamówionych, a także nie ponosi 
odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 
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WAŻNE TELEFONY:
Urząd Miasta Milanówka
tel. 22 758 30 61, fax 22 755 81 20;

Sekretariat Burmistrza wew. 222; 

Punkt Obsługi Interesanta wew. 200, 250;

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej tel. 22 755 81 89;

Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. profilaktyki i uzależnień
tel. 22 724 94 69; 

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.
tel. 22 729 04 33, 22 758 30 61 wew. 218;

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 22 724 97 92 fax 22 724 90 83;

Milanowskie Centrum Kultury 

tel. 22 758 32 34, fax 22 758 39 60; 

Miejska Biblioteka Publiczna
tel. 22 755 81 13;

Komisariat Policji
tel. 997, 22 758 32 36, 22 758 31 61;

Straż Miejska tel. 986, 22 724 80 45; 

Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 998, 22 758 34 25

ZDROWIE
Nocna Pomoc Lekarska tel. 22 755 90 06

(NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie 

w godz. 18.00 - 8.00, w weekendy i dni wolne od 

pracy 24 godz. na dobę)

Pogotowie ratunkowe - NZOZ Falck Medycyna
tel: 999, 22 755 75 11

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.

I Ty możesz pomóc
potrzebującym!

Caritas przy Parafii Matki Bożej
Bolesnej w Milanówku prowadzi

zbiórkę rzeczy używanych: odzież, 
obuwie, przybory szkolne, sprzęt
AGD, komputerowy, meble itp.
Jeżeli chcesz i możesz wspomóc 

- zadzwoń: 501 705 502.

Wszystkim ludziom dobrej woli
z góry serdecznie

DZIĘKUJEMY

Gimnazjum Społeczne 

Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

zaprasza Kandydatów do klas pierwszych naszej szkoły 

oraz ich Rodziców

 na dni otwarte Gimnazjum 
22 marca i 26 kwietnia (soboty)

w godz. 10.00 – 13.00
w budynku szkoły  przy ul. Brzozowej 1 w Milanówku.
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BuRmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki
zaprasza na otwarcie wystawy pt.: 

Jan Szczepkowski

 Art Deco
z okazji 50-tej rocznicy œmierci artysty

16 lutego 2014 r., godz. 14:00
sala konferencyjna Urzêdu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4 

Msza Œw. w intencji œp. Jana Szczepkowskiego odbêdzie siê tak¿e 
16 lutego 2014 r.  w parafii Œw. Jadwigi Œl¹skiej o godz. 12:30

Patronat medialny:


