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Rok DzieRżanowskiego
Wybitny kompozytor, dyrygent, 
twórca Polskiej Kapeli Ludowej 
Feliks Dzierżanowski żył 
i tworzył w Milanówku od lat 
dwudziestych.

o kRok oD 
wielkiego wyBuchu
Ze zbiornika o pojemności  
5000 litrów, ustawionego 
na jednej z milanowskich 
posesji, zaczął wyciekać 
gaz…

stRaż Miejska 
wpRowaDza Rejonowych,
dzięki temu funkcjonariusze lepiej 
poznają problemy mieszkańców 
Milanówka i zwiększą poczucie 
bezpieczeństwa.

stuDniówka BuRMistRza
– Mieszkańcy chcieliby 
rewolucji w Mieście, 
 ale ja wolę spokojniejsze 
zmiany. I już je widać…  
– Burmistrz podsumowuje 
swoje pierwsze działania.

iii Bieg sto-nogi,
odbędzie się 19 kwietnia 
w Milanówku, a wraz z nim 
Milanowska Mila i szereg 
innych imprez sportowych 
dla biegaczy z całej Polski.

nowe tRasy...
i rozkład jazdy komunikacji 
miejskiej w Milanówku.
Przedstawiamy nowe 
rozwiązanie dotyczące 
komunikacji miejskiej  
w naszym Mieście.

pokRywa saRkoFagu 
MaRszałka józeFa 
piłsuDskiego, 
autorstwa J. Szczepkowskiego, 
z pracowni artysty w Milanówku 
trafiła do warszawskiej ASP.
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Z Burmistrzem Milanówka Wiesławą Kwiatkowską rozmawiał Jan Osiecki

Pani burmistrz minęły już trzy miesiące od 
złożenia ślubowania, czym Pani zajmowała 
się przez ten czas... 

Przede wszystkim chcę przeprosić Czytelni-
ków, że nie mogę tego wszystkiego opowie-
dzieć im w bezpośredniej rozmowie, zwłasz-
cza, że w kampanii wyborczej zapowiadałam, 
że będę się spotykać z Mieszkańcami. Jeszcze 
w grudniu liczyłam, że właśnie na przełomie 
lutego i marca, zorganizuję pierwsze spotka-
nie, bo byłam pewna, że w trzy miesiące uda 
mi się tak ułożyć prace urzędu żebym mogła 
zająć się także innymi sprawami. A jednak 
mimo, że pracuję od ośmiu do dwunastu go-
dzin dziennie przez sześć dni w tygodniu, to 
nadal wszystko jest w trakcie organizacji.

Dlaczego?
Najtrudniejszym zadaniem dla nowego sze-

fa jest dobre ułożenie sobie pracy z podwład-
nymi, zbudowanie zespołu, który funkcjonuje 
jak sprawna maszyna. Bo przecież burmistrz 
nie pracuje sam, on stoi na czele ogromnego 
zespołu. A Urząd Miasta jest największym 
pracodawcą w Milanówku. 

Przez pierwsze tygodnie włożyłam ogrom-
nie dużo energii w to, żeby od początku zbu-
dować zespół. 

Nie było radykalnych zmian. Z urzędu od-
szedł dotychczasowy wiceburmistrz, szefo-
wa referatu komunikacji społecznej, a sekre-
tarz miasta zmieniła stanowisko pracy…

Rzeczywiście po miesiącu współpracy roz-
stałam się z panem Michałem Stępniem, ale 
chcę podkreślić, że stało się to w pełnej zgo-
dzie. Po prostu wspólnie doszliśmy do wnio-
sku, że pewne nasze koncepcje się wyklucza-
ją, stąd decyzja o jego odejściu.

Poza zmianami, które już zostały wymie-
nione chcę powiedzieć, że zrezygnowałam 
również z usług zewnętrznej kancelarii praw-
nej, która obsługiwała prace urzędu. Uzna-
łam, że korzystniejszym rozwiązaniem jest 
zatrudnienie prawników na etacie. Natomiast 
muszę podkreślić, że nie unikam firm, bo jed-
na z kancelarii obsługuje nas nadal, ale tylko 
w sprawach sądowych. 

To wszystkie zmiany w Urzędzie?
Nie, od 1 marca zmienił się kierownik refe-

ratu Technicznej Obsługi Miasta. Dotychcza-
sowy szef, pan Andrzej Kaleta, poprosił mnie 
o znaczne zmniejszenie wymiaru etatu. Ce-
nię go jako fachowca i cieszę się, że zostanie 
w Urzędzie, ale nie będzie jednak już kierował 
referatem. Kierownictwo TOM powierzyłam 
pani Joannie Sierpińskiej. To młoda dynamicz-
na osoba, będzie pełniła obowiązki szefa do 
momentu rozstrzygnięcia konkursu. 

Natomiast z panią Anną Zajączkowską do-
tychczasową sekretarz miasta, po wielu dłu-
gich rozmowach, doszłyśmy do wniosku że 
nie zostanie na tym stanowisku. Ceniąc jej 

zaangażowanie w pracę, wiedzę oraz kom-
petencje, postanowiłam powierzyć jej obo-
wiązki kierownika Referatu Organizacyjnego. 
Jestem przekonana, że sprawdzi się na tym 
stanowisku.

Planuje Pani w końcu wyjść z magistratu 
i porozmawiać z mieszkańcami miasta?

 Ale ja rozmawiam cały czas. Przez te trzy 
miesiące widziałam się z setkami osób, które 
przychodziły do urzędu, żeby spotkać się ze 
mną. Zwyczajowo burmistrz przyjmuje miesz-
kańców w środy, jednak zaległych, często wie-
loletnich, spraw jest tak dużo, że każdego dnia 
kilka osób zwraca się z prośbą o rozmowę 
i pomoc. Staram się znaleźć czas dla wszyst-
kich. Mój kalendarz jest przepełniony

Z jakimi sprawami przychodzą mieszkańcy?
Zazwyczaj, aby opowiedzieć o swoich pro-

blemach. Mają dużo żalu w związku z tym co 
działo się w mieście przez lata. Liczą, że nastą-
pi nowe otwarcie. 

Chcą rewolucji?
Niektórzy pewnie tak, ale ja jestem zwo-

lennikiem ewolucji. Zawsze to podkreślałam 
i nadal się będę tego trzymała. Nie chcę od 
razu ruszać z posad bryły świata, ale powoli 
małymi krokami sprawić, żeby w naszym mia-
steczku żyło się lepiej.

A co ze spotkaniami z mieszkańcami, odbę-
dą się?

Tak, już planujemy wiosenne spotkania. 
Mówię my, bo robię to wspólnie z zastępcą 

burmistrza, kierownikiem referatu komunikacji 
społecznej. I mam nadzieję zachęcić Radnych. 
Chcę spotkać się z mieszkańcami po świętach 
Wielkiej Nocy. Pragnę pokazać moje plany, 
opowiedzieć co z moich obietnic już zrealizo-
wałam. O dokładnej dacie i miejscu spotkania 
poinformuję Państwa już wkrótce na witrynie 
internetowej milanowek.pl I raz jeszcze proszę 
o wybaczenie, że to wszystko tak długo trwa, 
ale pracy jest naprawdę bardzo dużo.

A co konkretnego już udało się zrobić?
W kampanii wyborczej zapowiedzia-

łam przeprowadzenie audytów w Urzędzie  
Miasta…

Po co?
Na pewno nie dlatego, że szukam okazji do 

zwolnień ludzi, czy jakiś haków. Audyt jest mi 
potrzebny jako nowemu burmistrzowi, czyli 
jako szefowi firmy

Firmy?
Tak, bo miasto to w sumie również firma. 

I każdy rozsądnie myślący człowiek na moim 
miejscu zrobiłby coś podobnego, ponieważ 
musi znać bilans otwarcia.

Nie przeprowadzam audytu sama, tylko 
zlecam firmom zewnętrznym, żeby to było 
zrobione racjonalnie, profesjonalnie i obiek-
tywnie.

Jakie są wyniki?
Pierwszy audyt dotyczący sytuacji w Refe-

racie Obsługi Technicznej, był zrobiony przez 
audytora wewnętrznego i on pokazał rzeczy, 
którymi trzeba zająć w pierwszej kolejności. 
Okazało się, że wiele inwestycji w zakresie 
przebudowy i remontów dróg oraz chodni-
ków w naszym mieście było prowadzonych 
niezgodnie z obowiązującymi procedurami, 
jak również w sposób budzący zastrzeżenia 
z punktu widzenia gospodarności. Ale przy 
okazji pojawiły się pierwsze sygnały, że należy 
koniecznie wprowadzić nowe zasady zarzą-
dzania i organizacji pracy w samym urzędzie.

A co w takim razie pokazał audyt kadrowy? 
Bo on dotyczył właśnie tego zagadnienia.

Na jego przeprowadzenie musiałam nieste-
ty czekać do momentu uchwalenia budżetu 
na 2015 r., gdyż radni nowej kadencji nie wy-
razili zgody, aby rozpocząć go przed uchwa-
leniem budżetu. Audyt skończył się na prze-
łomie lutego i marca. Jestem jeszcze przed 
ostateczną oceną, czyli możliwością wypo-
wiedzenia się drugiej strony. Jednak wstępne 
wyniki trochę mnie martwią.

Z jakiego powodu?
Chodzi o kwestię jakości kadr i sposobu ob-

sługi pracy urzędu.

Ciąg dalszy wywiadu na str.  6

100 dni w urzędzie Miasta
BURMISTRZ INfORMUJe
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BURMISTRZ INfORMUJe

1. Trwa przegląd kadr
Trwa audyt kadrowy w Urzędzie Miasta, 

czyli przegląd kwalifikacji urzędników, ich 
kompetencji oraz podejmowanych działań. 
Celem audytu jest jak najlepsze dopasowanie 
kadr do potrzeb stawianych obecnie przed 
administracją publiczną. W jego wyniku po-
wstanie nowy Regulamin Organizacyjny, któ-
rego podstawowym założeniem jest stworze-
nie zadaniowego systemu pracy urzędników.
2. Zakończył się już audyt Referatu Technicz-
nej Obsługi Miasta dokonanym przez audy-
tora wewnętrznego. Jego celem było dostar-
czenie niezależnej i obiektywnej informacji 
dotyczącej skuteczności oraz prawidłowości 
działania systemu kontroli zarządczej Re-
feratu w tym stosowanie przepisów regu-
lujacych udzielanie zamówień publicznych 
w sprawach związanych z przebudową, mo-
dernizacją oraz remontem dróg. 

Sprawdzano, czy działania w tych kwestiach 
podejmowano zgodnie z prawem, efektyw-
nie, oszczędnie i terminowo, a więc w sposób 
określony w ustawie finansach publicznych  
(w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 855 ze zm.).

Według niezależnej i obiektywnej informacji 
dostarczonej przez audytora wewnętrznego – 
dotychczasowy system kontroli zarządczej do-
tyczący realizacji zadań związanych z przebu-
dową i remontami dróg nie był ani adekwatny, 
ani tym bardziej efektywny i skuteczny. 

Z uwagi na brak ewidencji dróg, już na eta-
pie oceny ich stanu i wynikajacego z niego 
planu przebudowy i remontów – działania 
Referatu były realizowane w sposób niezgod-
ny z przepisami. A to powodowało ryzyko 
wyboru dróg do poprawy nie według najgor-
szego stanu, lecz według innych nieobiektyw-
nych kryteriów. 

Jak wynika z ustaleń – niewłaściwy system 
kontroli, przy jednoczesnym braku zaplano-
wania odpowiednich środków na zadania 
związane z przebudową i remontem dróg 
w uchwale budżetowej, prowadził do tego, 
że część inwestycji związanych z remontami 
i przebudową dróg gminnych na terenie Mi-
lanówka był dokonywany w formie udzielania 
zamówień publicznych w trybie pozausta-
wowym. Działanie takie, jakkolwiek zgodne 
z prawem, mogło negatywnie wpływać nie 
tylko na efektywność realizacji tych zadań, ale 
także na gospodarność.

W niektórych zaś przypadkach takie działa-
nie umożliwiało dzielenie zamówień w spo-

sób niezgodny z przepisami. Ten system pro-
wadził również do pojawienia się mniejszych 
nieprawidłowości, takich jak brak niektó-
rych dokumentów związanych z odbiorem  
inwestycji.
3. Nowa obsada stanowisk w Urzędzie 
Miasta Milanówka.

a. Przeprowadziłam konkurs na Radcę 
prawnego, w którego wyniku podpisałam 
umowę z Radcą. Pani Hanna Miszewska 
pracuje na pół etatu, specjalizuje się w spra-
wach geodezyjnych i sądowych, urzęduje 
w budynku „C” na ul. Spacerowej.

b. Dokonałam wyboru Zastępcy Bur-
mistrza w otwartym konkursie, w którym 
swoich przedstawicieli wytypowały 2 orga-
nizacje pozarządowe. Konkurs wygrał pan 
Łukasz Stępień.

c. Przeprowadziłam konkurs na Sekretarza 
Miasta, jednak żadna ze zgłoszonych osób nie 
zyskała odpowiedniej aprobaty komisji ani 
mojej. Wyboru nie dokonano. Obecnie został 
ogłoszony kolejny konkurs na to stanowisko.

d. Przeprowadziłam konkurs na kierownika 
referatu Komunikacji Społecznej. Komisja jed-
nogłośnie rekomendowała pana Jana Osieckie-
go, z którym została podpisana umowa o pracę.

e. Przeprowadziłam nabór na inspektora 
referatu Komunikacji Społecznej. Rekomen-
dacje Komisji otrzymał pan Maciej Klimowicz 
i z nim została podpisana umowa o pracę.
4. Uczestniczyłam w Walnym zebraniu 
wspólnoty „Berliny”. Zadeklarowałam chęć 
współpracy dotycząca między innymi stwo-
rzenia świetlicy dla dzieci z tamtego rejonu. 
Ta okolica potrzebuje pilnych działań pro-
społecznych, ponieważ występuje zagroże-
nie patologiami.
5. Spotkałam się z władzami Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie 
projektu Fundusz Spójności. Rozmowa doty-
czyła między innymi kwestii Stacji Uzdatnia-
nia Wody przy ul. Na Skraju. 

Miasto realizuje projekt z funduszu spój-
ności dotyczący budowy kanalizacji. Projekt 
został praktycznie skończony, zostało nam 
tylko wybudowanie stacji uzdatniania wody, 
pierwotnie planowej przy ul. Na Skraju. Ta 
inwestycja została jednak zaskarżona przez 
mieszkańców do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego (szczegóły tej sprawy w na-
stępnym punkcie sprawozdania). Od tego 
momentu wszystkie prace były zahamowa-
ne, do czasu decyzji która pozwalałaby kon-
tynuować inwestycje. 

Jednak termin realizacji projektu był 
wyznaczony na 31 stycznia 2015 r. , dlate-
go poprosiłam władze WfOŚ o spotkanie. 
Chciałam m.in. wynegocjować zgodę na 
przesunięcie daty zakończenia projektu. 
Udało się!
6. Otrzymałam decyzję Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego utrzymującą w mocy 
zaskarżona decyzję lokalizacji celu publicz-
nego – Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy 
Na Skraju. 

Problem nie był rozwiązany od lat, nie 
tylko z powodu obaw przed kolejnymi zapo-
wiedzianymi protestami, ale także w związ-
ku z bardzo kosztownym pozyskaniem wody 
z tego ujęcia (mocno zanieczyszczona me-
talami) i jednocześnie napiętymi terminami 
poszukuję innego rozwiązania.

Po dokładnym przeanalizowaniu spra-
wy znalazłam rozwiązanie, w związku z tym 
zwróciłam się do WfOŚ o:

–  zmianę terminu osiągnięcia efektu ekolo-
gicznego z 31.01 2016 r. na 31.12 2016 r., 

–  możliwość włączenie do tak zwanego 
„efektu ekologicznego, czyli zaplanowa-
nej w projekcie liczby gospodarstw do-
mowych przyłączonych do zbudowanej 
kanalizacji. 

7. Uczestniczyłam jako właściciel w posie-
dzeniu Rady Nadzorczej Milanowskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali zacji. 

Spotkanie dotyczyło spraw związanych 
z realizacją zadań, w tym przyłączaniem się 
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, zwłasz-
cza w kontekście realizacji tzw. efektu eko-
logicznego.
8. Otrzymałam pozytywną opinię z Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej 
Uchwały Budżetowej na 2015 rok.
9. Otrzymałam wystąpienie pokontrolne NIK 
dotyczące ciągnącej się już od kilku lat spra-
wy budowy sieci monitoringu miejskiego, 

sprawozdanie z pracy
Burmistrza Miasta  
Milanówka  
między sesjami
za okres styczeń, luty 2015 r.
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tak zwanych infomatów oraz telefonii VoIP 
w Urzędzie Miasta. Kontrolerzy zdając sobie 
sprawę, z tego że opóźnienia są efektem za-
niedbań poprzednich władz miasta, wnieśli 
tylko dwa zastrzeżenia:

a. Zintensyfikowanie nadzoru nad realizacją 
projektu,

b. Wyegzekwowanie od wykonawcy pro-
jektu gwarancji ubezpieczeniowej należytego 
wykonania umowy.

W momencie objęcia urzędu burmistrza 
rozpoczęłam rozmowy z wykonawcą na te-
mat szybkiego zakończenia sprawy. Dzięki 
negocjacjom udało się doprowadzić do tego, 
że w ramach zlecenia „Budowy sieci informa-
tycznej, systemu monitoringu i VoIP na te-
renie miasta Milanówka” wykonawca do tej 
pory już zrealizował:

– w zakresie budowy sieci światłowodowej 
około 70 proc. zadania przez podwieszenie, 
wciągnięcie i spawanie kabli światłowodo-
wych na terenie miasta,  

– w zakresie wykonania systemu monito-
ringu miejskiego zainstalowano w serwerowni 
miejskiej sieci Informatycznej serwery i opro-
gramowanie, w Straży Miejskiej uruchomiono 
stacje roboczą do podglądu obrazu z kamer, 
rozpoczęto montaż kamer na terenie miasta,

– w zakresie wykonania i modernizacji te-
lefonii VoIP w najbliższym czasie będą wyko-
nywane prace w budynkach Urzędu Miasta 
Milanówka,

– zainstalowano i uruchomiono już wszyst-
kie trzy infomaty. Urządzenia zostały ustawio-
ne: przy Straży Miejskiej, na skwerze A. Bienia 
oraz na skwerze W. Wdowiaka.

10. Przygotowałam dokumentacje do pod-
pisania umowy na realizację projektu 6.2  
RPO WM. To oznacza, że wkrótce może za-
cząć się przebudowa tak zwanego „dołka” 
przy ul. Fiderkiewicza. Powstanie tam plac 
zabaw z prawdziwego zdarzenia, siłownia 
napowietrzna oraz miejsce do odpoczynku 
dla Mieszkańców.

Z pieniędzy, które uzyskamy na „zwiększe-
nie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy 
Milanówek poprzez poszerzenie oferty tury-
stycznej”, uda się także sfinansować stworze-
nie strony internetowej o zabytkach naszego 
miasta oraz stworzyć specjalną aplikacje na 
urządzenia mobilne (smartfony, tablety, itp.) 
na potrzeby turystów i naszych mieszkańców.

11. W niedzielę 15 lutego wybuchł pożar 
w opuszczonej kamienicy ulicy Długiej 22. 

Podjęłam decyzję o zabezpieczenie bu-
dynku poprzez zabicie płytami wiórowymi 
drzwi i otworów okiennych. O pożarze został 
powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego. Trwają poszukiwania wła-
ścicieli budynku.
12. Przeprowadziłam negocjacje z partne-
rami (Brwinów i Podkowa Leśna) w związku 
z możliwością podpisania umowy PTO fun-
dusze norweskie.

Do programu mogą już przystąpić Brwi-
nów oraz Milanówek. Musimy jednak po-
czekać, aż Rada Miasta w Podkowie Leśnej 
zabezpieczy środki na realizację projektów.
13. Wszczęłam procedurę opracowania Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Milanów-
ka zgodnie z uchwałą rady miasta  493/XL/14 
z dnia 11.09.2014.
14. Rozpoczęły się spotkania grup roboczych 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W programie uczestniczy Warszawa oraz 
37 gmin całej Polski. Uczestnictwo w progra-
mie gwarantuje nam udział w realizacji wielu 
projektów inwestycyjnych do których będzie-
my mogli przystąpić począwszy od III kwarta-
łu 2015 roku.
15. Uczestniczyłam w walnym zgromadze-
niu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo 
w Podkowie Leśnej.

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Zielone Są-
siedztwo” zostało stworzone 
przez Brwinów, Milanówek 
i Podkowę Leśną. Jego celem 
jest aktywizacja i integracja społeczności lo-
kalnych tych gmin oraz budowa wspólnej 
i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszaw-
skich miast-ogrodów oraz otaczających je 
terenów wiejskich jako zespołu społeczności 
lokalnych, które potrafią dobrze współpraco-
wać i w ten sposób zapewniają wyższą jakość 
życia mieszkańcom. Współpraca pomaga tak-
że w pozyskiwaniu funduszy na wspólne in-
westycje Trójmiasta Ogrodów.
16. Zgodnie z tradycją reprezentowałam 
nasze miasto podczas spotkania w ośrodku 
prowadzonym przez Towarzystwo Opieki 
nad ociemniałymi w Laskach.
17. Spotkałam się z Milanowskim Klubem 
Mam, Radą Rodziców Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 oraz dyrekcją tej placówki. 
Dochodziły do mnie opinie o problemach 
z mającą tam miejsce „Wyprzedażą Gara-
żową”. Sąsiedzi skarżyli się, że osoby przy-
jeżdżające zastawiają im bramy wjazdowe. 
Natomiast stoiska w przedszkolu były zor-
ganizowane niezgodnie z zasadami bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego.

W efekcie rozmów wypracowane zostały 
zasady tworzenia stoisk, tak aby sprzedaż 
odbywała się zgodnie z zasadami ochrony 
przeciwpożarowej, a także znaleźć rozwiąza-
nie dotyczące organizacji ruchu samochodo-
wego na ul. fiderkiewicza w trakcie „Wyprze-
daży Garażowych”.
18. Odbyłam spotkanie z przedstawiciela-
mi OSP Mifam, którzy zwrócili się do mnie 
z prośbą o pomoc w odbudowie struktur ich 
jednostki. 

BURMISTRZ INfORMUJe

Łukasz Stępień jest absolwen-
tem Wydziału Zarządzania i Marke-
tingu w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego 
w Warszawie. Dodatkowo w czerwcu 
2007 r. ukończył Podyplomowe Studia 
Menadżerskie na Uniwersytecie War-
szawskim, na kierunku „Zarządzanie 
projektami współfinansowanymi ze 
środków Unii europejskiej”. Następ-
nie, pięć lat później, skończył studia 
podyplomowe w zakresie rachunko-
wości na Wydziale ekonomicznym 
Politechniki Radomskiej. W marcu 
2013 r. otrzymał z Ministerstwa finan-
sów certyfikat księgowego.

Większość życia zawodowego Łuka-
sza Stępnia związana jest z pracą w sa-
morządach. Od sierpnia 2003 r. do 
maja 2011 r. był zatrudniony w Staro-
stwie Powiatowym w Grodzisku Ma-
zowieckim, gdzie zajmował się m.in. 
koordynowaniem realizacji inwestycji 
współfinansowanych ze środków Unii 
europejskiej. Do jego obowiązków na-
leżało również pozyskiwanie środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych, 
kontrola nad ich wydatkowaniem oraz 
rozliczenia finansowe, jak również 
sporządzanie zbiorczych sprawozdań 
i wysyłanie ich do RIO oraz sporządza-
nie uchwał w sprawie zmian budżetu.

Od czerwca 2011 r. do lutego 2012 
pracował w Jednostce Realizującej 
Projekt „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” 
współfinansowany z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Następnie, od marca 2012 roku, roz-
począł pracę jako główny specjalista 
ds. ekonomiczno-finansowych w Jed-
nostce Realizacji Projektu „Moderni-
zacja i rozbudowa systemu infrastruk-
tury wodociągowo – kanalizacyjnej 
Gminy Milanówek”. 

Z naszym miastem związał się na 
dłużej, od lipca 2013 r. do grudnia 
2013 r. pracował na samodzielnym 
stanowisku do spraw pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, a od stycznia 
2014 r. jako kierownik Referatu Pozy-
skiwania funduszy Zewnętrznych.
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Wystąpienie było poparte przez Zarząd po-
wiatu i Zarząd Gminy województwa. Decyzje 
żadne nie zapadły, wyraziłam zgodę na od-
bycie w Sali należącej do Miasta – Walnego 
Zebrania OSP Mifam.

19. Przyjęłam patronat nad imprezą or-
ganizowaną z okazji Dnia Kobiet PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚĆ JEST KOBIECA wspólnie, w ra-
mach partnerstwa przez MCK, Przedszkole 
Publiczne i Akademię Szczęśliwych Kobiet 
oraz Pawlikowska fotography. W ramach 
imprezy zgodziłam się przeprowadzić krótką 
prezentację i konsultację.

20. Uczestniczyłam w spotkaniu Fundacji 
Start Pro Fundacji Rozwoju Pracy i przedsię-
biorczości i wyraziłam zgodę na wykorzysta-
nie herbu miasta do promocji Miasta Mila-
nówka w projekcie budowy Marki Milanówka 
(patrz strona 10).

21. Zostały przyjete i  zostały rozdysponowa-
ne dary z Caritas w postaci ośmiu ton żywności 
dla podopiecznych OPS. Dystrybucją zajmował 
się OPS oraz Pełnomocnik ds. uzależnień.

22. Zostało zakończone, podpisaniem umo-
wy z firmą InPost, postępowanie o zamówie-
nie publiczne na „Świadczenie usług poczto-
wych w obrocie krajowym i zagranicznym dla 
Urzędu Miasta Milanówka” w 2015 roku. 

Postępowanie to było wcześniej trzykrot-
nie unieważnione z powodu błędów proce-
duralnych. 

23. Urząd Miasta Milanówka obecnie 
prowadzi procedurę udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. „Bie-
żące utrzymanie dróg o nawierzchni grun-
towej na terenie miasta Milanówka’’. Do 
zamawiającego wpłynęły cztery oferty. Sza-
cowany termin rozstrzygnięcia postępowania 
określa się na pierwszą połowę marca br. 

24. Zostało wszczęte postępowanie 
w celu udzielenia zamówienia na „Zakup 
usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta Mila-
nówka i jednostek organizacyjnych”.

25. Informuję, że w rezultacie zmiany 
rozkładu jazdy komunikacji miejskiej za-
mierzamy zwiększyć liczbę tras komunika-

cji w południowej części miasta. Zostanie 
uruchomionych pięć nowych kursów, w tym 
jeden kurs bezpośredni do Szpitala Zachod-
niego w Grodzisku Mazowieckim, drugi zaś 
po przesiadce do autobusu „Trasy A” przy 
dworcu PKP. Dzięki tym rozwiązaniom zwięk-
szy się dostępność i liczba przystanków ko-
munikacji miejskiej w południowej części 
miasta. Wnioskowane przystanki w oko-
licy WKD Grudów i Kazimierówka zostały 
uwzględnione w rozkładzie jazdy autobusu, 
żeby umożliwić dogodne warunki skorzysta-
nia z przystanku WKD Polesie.

Ponadto na „Trasie A” został dołożony 
jeszcze jeden kurs do Szpitala Zachodniego 
odjeżdżający z przystanku od ul. Żukowskiej 
o godz. 8.28 o planowanej godz. przyjazdu  
pod szpital 9.17.

26. Zdobywamy pieniądze na zazielenie-
nie Milanówka.

W lutym 2015 zostały złożone, w ramach 
programu: „Zadania z zakresu ochrony przy-
rody”, dwa wnioski o dofinansowanie do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

a. Pierwszy z nich pod nazwą: „Nasadzenia 
uzupełniające alei oraz skwerów na terenie 
Gminy Milanówek” o wartości 67 759,20 zł  
i obejmie nasadzenie 130 drzew w alejach i na 
skwerach, wraz z zakupem sadzonek.

Zakres rzeczowy drugiego zadania o war-
tości 20 214,50 zł. obejmie rewaloryzację ok. 
2500 metrów kwadratowych istniejących te-
renów zielonych wokół Zespołu Szkół Gmin-
nych nr 3 oraz Przedszkola przy ul. fiderkie-
wicza.  W ramach zadania zostaną wykonane 
liczne nasadzenia roślin wieloletnich.

Realizacja powyższych projektów, przy 90% 
kwocie dofinansowania, pozwoli na zwiększe-
nie estetyki przestrzeni publicznej, różnorod-
ności biologicznej, redukcję zanieczyszczeń, 
i przede wszystkim na poprawę jakości środo-
wiska przyrodniczego i społecznego.

b. W ramach programu „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie azbestu na terenie województwa 
mazowieckiego” Gmina Milanówek złożyła 

wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usu-
wanie i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu miasta Milanówek”. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
• odbiór od 14 właścicieli nieruchomości 

ok. 8,4 ton wyrobów zawierających azbest 
i ich utylizację,

• demontaż, odbiór i utylizację ok. 8,7 ton 
wyrobów zawierających azbest z 7 nierucho-
mości,

• demontaż ok. 11 ton płyt sokalitowych ze 
ścian działowych budynku protezowni (ul. Wy-
sockiego 4A) wraz z ich odbiorem i utylizacją.

Kwota dofinansowania zadania o wartości 
15 908,92 zł. wyniesie do 85% kosztów kwa-
lifikowanych.

Projekt pozwoli na zmniejszenie emisji do 
powietrza włókien azbestu z uszkodzonych wy-
robów zawierających azbest oraz ich odpadów, 
uzyskanie lepszych parametrów eksploatacyj-
nych obiektów budowlanych i poprawę ich 
wyglądu zewnętrznego, a przede wszystkim na 
sukcesywne realizowanie przyjętego w 2014 
roku „Programu usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Miasta Milanówka”.

Jeśli otrzymamy dofinansowanie, wszystkie 
projekty zostaną zrealizowane do końca 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie:  zmian budżetu miasta na 2015 rok.

Dzięki kolektorowi ulica Warszawska  

nie będzie zmieniała się w jezioro

W związku z planowaną modernizacją 
linii kolejowej PKP oraz inwestycjami z nią 
związanymi – 2 stycznia 2014 r. odbyło się 

spotkanie, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele: PKP PLK, organizacji pozarządowych 
oraz Urzędu Miasta. Następnie przekazali-
śmy uwagi władz i organizacji społecznych 
biorących udział w przeprowadzanej wizji 
lokalnej. W efekcie tych rozmów 17 lutego 
zostało podpisane porozumienie między 
miastem, a koleją. Budowa kolektora burzo-
wego wzdłuż ulicy Warszawskiej rozpocznie 
się w 2016 roku, o ile PKP otrzyma dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej na przeprowa-
dzenie remontu linii podmiejskiej z Grodzi-
ska do Warszawy.

Przed podpisaniem porozumienia udało 
się wyeliminować nieścisłości, które powsta-
ły na etapie uzgodnień jeszcze w 2014 roku. 
W związku z już prowadzonymi inwestycjami 

Wieści z Ratusza:

Pojawia się coraz więcej roszczeń fi-
nansowych Mieszkańców wobec Mia-
sta związanych z dokonanym wykupem 
gruntów na drogi i kanalizacje.

Okazało się, że przez lata praktycznie 
nie wypłacano należnych odszkodowań, 
nie zabezpieczano także odpowiednich 
pieniędzy w budżecie – w związku z tym 
zaległości wobec wierzycieli miasta naro-
sły do bardzo niepokojących rozmiarów.

Negocjacje z PKP w sprawie projektu  
kolektora burzowego zakończone.

na terenie naszego miasta PKP PKL wystąpiły 
także o wydanie zgody na wycinkę drzew. Jako 
strony w tym postępowaniu swój udział zgło-
siły dwie organizacje pozarządowe zajmujące 
się ochroną przyrody i działaniami proekolo-
gicznymi. Procedura w tej kwestii jest na bar-
dzo wstępnym etapie działań, ponieważ wnio-
sek wpłynął do Urzędu 18 lutego b.r.
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Okręg wyborczy

Co to znaczy?
Z audytu wynika, że urząd trzeba będzie 

przeorganizować. Od razu uspokajam, że to 
nie znaczy, że będę masowo zwalniała za-
trudnionych tam ludzi. Pracownicy po prostu 
muszą dostać konkretne wytyczne co i w jaki 
sposób mają robić. Oczywiście są kluczowe 
referaty, gdzie nie da się z dnia na dzień nad-
robić braków w kompetencjach pracowników 
i tam będzie potrzebna większa reorganizacja. 
Zapewniam, że ona spowoduje, że w urzędzie 
przyjemniej będzie załatwiać sprawy, a urzęd-
nicy będą wiedzieli co mają robić.

Przy okazji wspomnę, że został również 
wykonany wewnętrzny audyt informatyczny, 
który również wykazał sporo nieprawidłowo-
ści. W związku z wynikami każdego ze wspo-
mnianych już audytów przygotowuje plan 
naprawczy. 

A jak się Pani współpracuje z Radą Miasta? 
To był bardzo intensywny czas: uchwalenie 
budżetu, Wieloletniej Prognozy finansowej.

Naprawdę dobrze, nie byłabym uczciwa 
gdybym narzekała. Oczywiście świat jest tak 
urządzony, że nie ma sytuacji idealnych. Są 
radni bardzo dociekliwi, którzy drobiazgowo 
zadają pytania dotyczące nawet najmniej 
istotnych szczegółów spraw marginalnych. 
Chcieliby wiedzieć więcej niż jestem w stanie 
odpowiedzieć. 

Czasem również, zupełnie już niepotrzeb-
nie, dzielą nas jeszcze emocje związane 
z okresem wyborów. Choć jestem zdania, 
że wybory skończyły się i dziś powinniśmy 
wspólnie pracować dla dobra Milanówka. Na 
szczęście większość radnych już ma podobny 
punkt widzenia.

Wydaje się, że był jeden dość ostry konflikt…
Niestety tak, a wszystko dlatego że w po-

przednim numerze Biuletynu w sprawozdaniu 
z mojej pracy napisałam, że >>Wystąpiłam do 
wojewody o niezatwierdzanie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Śródmieścia”<<.

Ta sprawa zupełnie niepotrzebnie wykopa-
ła na pewien czas głęboki rów miedzy Radą, 
a mną. Przyznaje się, że niefortunnie użyłam 
sformułowania „wystąpiłam o niezatwier-
dzenie”. Oczywiście ani nie miałam do tego  
kompetencji, ani takiego zamiaru. To była po 
prostu pomyłka, przejęzyczenie, choć Komisja 
Rewizyjna oceniając skargę na mnie, jaką zło-
żył w tej sprawie jeden z mieszkańców, uznała 
ją za zasadną.

Ale skoro już wspominam o planie zago-
spodarowania przestrzennego „Śródmieście”, 
to muszę podkreślić, że mam sygnały iż ten 
plan nie spełnia oczekiwań właścicieli nieru-
chomości, które znajdują się na tym terenie. 
Wiem, że wpłynęły monity do Rady Miasta 
z prośbą o ponowne przeanalizowanie pla-
nu i uchylenie go w niektórych miejscach. 
I w tym miejscu zwracam się z apelem do 
Rady Miasta, aby stając ponad podziałami 
spojrzała na dobro mieszkańców oraz jakość 
życia w mieście i ponownie przeanalizowała 
ten plan.

Radni zasypują Panią również interpelacja-
mi, zwłaszcza w kwestii stanu dróg miasta…

Rzeczywiście, drogi w naszym mieście są 
w fatalnym stanie i rozumiem, że wyborcy 
naciskają radnych. Wygląda to tak, jakby 
drogi zepsuły się dopiero 9 grudnia, a przed 
moim zaprzysiężeniem wszystko było w po-

rządku. Tymczasem to, co widzimy jadąc sa-
mochodem czy idąc pieszo przez Milanówek 
to efekt wieloletnich zaniedbań.

Problemem są także mieszkania socjalne 
i komunalne.

Stan zasobów komunalnych zastałam 
w bardzo złym stanie. W konsekwencji decy-
zji podejmowanych przez poprzednie władze 
Milanówka nastąpił niemal całkowita de-
gradacja lokali mieszkalnych należących do 
miasta. Ostatnio Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego zdecydował o natychmia-
stowym wyłączeniu z użytkowania budynku 
przy ul. Dębowej, co oznacza natychmiasto-
we wysiedlenie mieszkających tam osób i ko-
nieczność zapewnienia im innego lokalu.

Jak rozdzielać te nieliczne mieszkania po-
trzebującym?

W tym celu powołałam Społeczną Komisję 
Mieszkaniową, która jest organem opiniu-
jącym burmistrza w sprawach lokalowych. 
Zasiadają w niej przedstawiciele organiza-
cji społecznych oraz osoby wydelegowane 
z Rady Miasta i magistratu. 

Powołanie tej Rady zakończyło wieloletni 
okres podejmowania jednosobowo i uzna-
niowo przez burmistrza tak ważnej dla miesz-
kańcow decyzji jak przydział mieszkania.

Coś jeszcze się zmienia?
Zmienia się całe miasto, ale to dopiero po-

czątek. A Mieszkańcy dostali nowy Biuletyn. 
Chcę żeby poprawiła się komunikacja miedzy 
Urzędem, a osobami mieszkającymi w Mila-
nówku. To jest pierwszy element tych zmian.

Wybory uzupełniające w okręgu nr 2
do Rady Miasta Milanówka
Zarządzenie Nr 90 Wojewody Mazowieckiego 
 z dnia 25 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, .poz. 112, z późn. zm.) w związku z postanowieniem 
nr DWW-772-21/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 stycznia 
2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta 
Milanówka, zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Milanówka 
w okręgu wyborczym nr 2.

§ 2.  W okręgu wyborczym nr 2 wybierany będzie jeden radny.
§ 3.  Datę wyborów wyznacza się na dzień 17 maja 2015 r.
§ 4.  Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, 

przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, 
określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości na obszarze Miasta Milanówek.

100 dni w urzędzie Miasta
Ciąg dalszy ze str. 2

Chrzanowska

Górnoleśna
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Kierownik i wychowawcy Środowisko-
wego Klubu Wsparcia w Milanówku przy 
ul. Na Skraju serdecznie dziękują Panom: 
Sławomirowi Karasiewiczowi, Grzegorzo-
wi Stępniewskiemu, Piotrowi Zgórzakowi 
i Łukaszowi Żebrowskiemu za poświęcenie 
wolnego weekendu i pomalowanie naszej 
świetlicy. Dzięki Panom pracy świetlica na-
brała wiosennych kolorów. Dziękujemy rów-

nież Paniom Anecie Konecznej i Wioletcie 
Litwińskiej za uporządkowanie świetlicy po 
malowaniu. Jest nam bardzo miło, że byliście 
Państwo otwarci na nasze potrzeby i swoją 
pracą uczyniliście świetlicę miejscem jeszcze 
bardziej przyjaznym dzieciom. DZIĘKUJeMY

Kierownik i wychowawcy   
Środowiskowego Klubu Wsparcia  

w Milanówku

pędzlem malowane

gimnazjum społeczne
Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 
zaprasza Kandydatów do klas pierwszych 
oraz ich Rodziców na dni otwarte Gimna-
zjum 28 marca i 25 kwietnia 2015 r.  
(soboty) w godz. 10.00–13.00 w budynku 
szkoły przy ul. Brzozowej 1. 

nabór do przedszkola 1  
w Milanówku...
...rozpoczyna się już w marcu. Składanie wnio-
sków na nowy rok szkolny trwa od 23 marca do  
10  kwietnia br. Szczegółowe informacje oraz 
druki do pobrania są dostępne na stronie inter-
netowej przedszkola  www.przedszkolemilano-
wek.edu.pl lub www.fiderkiewicza.pl oraz w se-
kretariacie przedszkola w dni powszednie 
w godzinach:  poniedziałek 8.00 – 17.00, piątek  
8.00 – 15.00, a pozostałe dni 8.00 – 16.00. Podziękowania

Pani Barbarze Kaszyckiej z Towarzystwa 
Dobroczynnego w Milanówku za pomoc 
w trudnej sytuacji życiowej serdeczne po-
dziękowania składa 

Barbara Sawicka-Jaworska

Zwracam sie ze słowami podziękowania od 
fundacji Człowiek – Człowiekowi i wyrazami 
wdzięczności od naszych podopiecznych. 
Dzięki hojności moich wiernych od lat spon-
sorów jak i mieszkańców Milanówka (dary 
zostawiane w miejscach zbiorek) fundacja 

mogła przygotować różnorodne i bogate 
paczki. Jeszcze raz dziękuje za szczodrość 
i otwarte serca.
Z wyrazami szacunku 

Prezes fundacji Człowiek-Człowiekowi
Danuta-Maria Kijewska 

ogłoszenie
dotyczące dofinansowania z budżetu Miasta
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy budynkach zabytkowych wpisanych 
do rejestru zabytków.

Burmistrz Miasta Milanówka informuje, że właściciele 
nieruchomości mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celo-
wej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących 
się na terenie miasta Milanówka i wpisanych do rejestru 
zabytków.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Pani Alek-
sandra Usarek – podinspektor w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
Milanówka: tel. 22 758-30-61 wew. 243, e-mail: aleksandra.
usarek@milanowek.pl

Kompletne wnioski o udzielenie dotacji w 2015 r. moż-
na składać w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacero-
wej 4, lub Kościuszki 45 do dnia 15 maja 2015 r. włącznie. 
Dotacje przyznaje Rada Miasta Milanówka na podstawie 
opinii Komisji Kultury Rady Miasta.

formularze wniosków wraz z regulaminem udziela-
nia dotacji dostępne są na stronie internetowej miasta:  
www.milanowek.pl w zakładce Opieka nad zabytkami.

Burmistrz Miasta Milanówka
   /-/

mgr inż. Wiesława Kwiatkowska

nabór do szkół
podstawowych 
Zapisy dzieci do klasy pierwszej szkół podsta-
wowych na rok szkolny 2015/2016  urodzonych  
w 2009 roku oraz w II połowie 2008 roku, a nie 
realizujących obowiązku szkolnego, odbywać się 
będą od 16 marca do 16 kwietnia 2015 roku.
Dzieci można  zapisywać w sekretariatach szkół 
w dni powszednie od godziny 8.00  do 16.00

podziękowanie wigilia 2014

nr 2 
q

Okręg wyborczy
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iv sesja vii kadencji 
Rady Miasta Milanówka  
– 15 stycznia 2015 r.

Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
  Uchwała Nr 13/IV/15 w sprawie Wie-

loletniej Prognozy finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2015-2021, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 
jednogłośnie, 

  Uchwała Nr 14/IV/15 w sprawie 
budżetu Miasta Milanówka na 2015 
rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 
13-za, 1-wstrzymujący,

  Uchwała Nr 15/IV/15 w sprawie 
określenia kryteriów drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do 
przedszkoli publicznych prowadzo-
nych przez Gminę Milanówek oraz 
określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych kryteriów, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 
1-wstrzymujący,

  Uchwała Nr 16/IV/15 w sprawie diet 
za udział w pracach Rady Miasta Mila-
nówka, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 11 – za, 3 – przeciw.

Radna Janina Moława między Sesjami zło-
żyła następujące interpelacje w sprawie: 
n  składania w formie papierowej na sie-

dem dni przed sesją Rady  sprawozdań 
z prac Burmistrza Miasta Milanówka,

n  niepoinformowania Rady Miasta na 
sesji w dniu 23 grudnia 2014 r. o zaskar-
żeniu Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego „Śródmieście”,

n  powoływania przedstawiciela organiza-
cji pozarządowych z prawem jednego 
głosu łącznie do komisji rekrutacyjnej 
na stanowiska urzędnicze.

Na Sesji w dniu 15 stycznia br. Radni 
złożyli następujące interpelacje:

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka 
Małgorzata Trębińska w sprawie opraco-
wania Wieloletniego Planu Modernizacyj-
no-Inwestycyjnego sieci wodno-kanaliza-
cyjnej dla Miasta Milanówka.

Radna Elżbieta Kubek w sprawie:
n modernizacji ulicy Owocowej,
n modernizacji ulicy Lipowej,
n  wybudowania chodnika w ulicy Gospo-

darskiej,
n dokończenia modernizacji ul. Olszowej,
n wydłużenie trasy komunikacji miejskiej 
do przystanku kolejki WKD Grudów.

Radna Hanna Młynarska w sprawie:
n  oczyszczenia rowów melioracyjnych 

przy ulicy Wylot i Słowików oraz oczysz-
czenia jezdni z liści, przy ulicy Czubiń-
skiej, Wylot i Wspólnej,

n  wyrównania ulic falęckiej, Czubińskiej, 
Zielonej i Wschodniej.

Radny Jarosław Paćko w sprawie:
n  ujęcia wody (studni) w obrębie 06-18 

mieszczącego się na działce 50/1, 50/2,
n  czy firma Budopol wnosi roszczenia 

odszkodowawcze do Gminy Milanówek, 
w kontekście obowiązującego MPZP 
Wschód.

Radny Robert Czarnecki w sprawie:
n  wykonania oświetlenia na ulicy bocznej 

od Kraszewskiego,
n  poprawy bezpieczeństwa drogowego na 

ulicy Kwiatowej.

Radny Waldemar Parol w sprawie:
n  ukończenia inwestycji drogowych 

w ulicach: Wiśniowa, Makowa, Wesoła, 
Piękna, Miła, Konopnickiej, Brwinow-
ska, Wiatraczna,

n  stanu technicznego dróg nieutwardzo-
nych: Wiatraczna,  Brwinowska, Urocza, 
Piękna, Miła, Bociania, Jodłowa, Dolna, 
Owczarska,

n  ukończenia budowy chodnika w ulicy 
Nadarzyńskiej na odcinku Brwinowska-
-Wiatraczna.

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta 
Milanówka przy ulicy  Kościuszki 45,  
budynek „B” – tel. (22) 758 34 21,  
faks (22) 758 35 15. Treści uchwał dostępne 
są na stronie www.bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

W czwartek 15 stycznia br. odbyła się  
IV Sesja Rady Miasta Milanówka. 

SAMORZąD
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v sesja vii kadencji 
Rady Miasta Milanówka 
– 19 lutego 2015 r.

Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
  Uchwała Nr 17/V/15 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy finansowej 
Miasta Milanówka na lata 2015-2021, 
którą radni przyjęli w głosowaniu  
14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 18/V/15 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Milanówka na 2015 
rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 
13-za, 1-wstrzymujący;

  Uchwała Nr 19/V/15 w sprawie ustalenia 
zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Milanówek, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymujący;

  Uchwała Nr 20/V/15 w sprawie ustale-
nia maksymalnej kwoty dofinansowa-
nia nauczycielom szkół gminnych opłat 
za kształcenie pobieranych przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
oraz przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego na-
uczycieli na 2015 r., którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 21/V/15 w sprawie nadania 
nazwy ulicy /Jeżynowa/, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 22/V/15 w sprawie zmiany 
w Uchwale Nr 35/V/03 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 marca 2003 r. 
w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta 
Milanówka do Związku Miast Polskich, 

którą radni przyjęli w głosowaniu  
14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 23/V/15 w sprawie planu 
i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 
14-za, jednogłośnie.

Radna Janina Moława między Sesjami zło-
żyła następujące interpelacje w sprawie: 
n  sformułowań zawartych w "Umowie 

społecznej" p. Wiesławy Kwiatkowskiej – 
dotyczacych porozumienia z komitetami, 
które „wprowadziły swoich radnych do 
nowej Rady Miasta”,

n  usunięcia treści „umowy społecznej”, za-
wartej przez Wiesławę Kwiatkowska jako 
kandydata na burmistrza z wyborcami 
i komitetami wyborczymi, ze strony inter-
netowej oraz budynków Urzędu Miasta,

n  zamieszczenia w Biuletynie Miejskim 
reklam „L’amour Maison”,

n  zatrudnienia nowych pracowników  
Referatu Komunikacji Społecznej.

Na Sesji w dniu 19 lutego br. Radni złożyli 
następujące interpelacje:
 
Radna Elżbieta Kubek w sprawie odwod-
nienia i bezpieczeństwa na ulicy Podleśnej 
oraz zamontowania luster przy wyjeździe 
z ulicy Olszowej, Trębackiej i Ogrodowej.

Radna Hanna Młynarska w sprawie:
n  przebicia przejazdu z ulicy Słowików  

do ulicy Gospodarskiej,
n  położenia tymczasowej nawierzchni 

z płyt betonowych na ulicy Słowików,
n  rozważenia możliwości przeniesie-

nia z piwnic willi Waleria rzeźb Jana 
Szczepkowskiego do gablot ustawionych 
w budynkach Urzędu Miasta,

n  szybkiego zakończenia prac drogowych 
w ulicy Naddawki,

n  poprawienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na ulicy Wylot od ulicy 
Wiejskiej do ulicy Słowików poprzez 
zamontowanie progów zwalniających,

Radna Bożena Osiadacz w sprawie upo-
ważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej do prowadzenia postępowania 
w sprawie przyznawania stypendium 
i zasiłku szkolnego,

Radny Jarosław Paćko w sprawie wykona-
nia doraźnego i docelowego odwodnienia 
przy ulicy Szczepkowskiego.

Radny Włodzimierz Starościak w sprawie:
n  modernizacji ulic i podniesienia funk-

cjonalności i estetyki fragmentu miasta 
wokół ZSG Nr 1 przy Kościele Matki 
Bożej Bolesnej oraz przy przystanku 
WKD Grudów,

n  zwiększenia środków przeznaczonych 
na prace remontowe w obiektach zabyt-
kowych do 200 tys. zł na rok bieżący, 
n  przedstawienia stanowiska Burmistrza 

i perspektyw dla dalszych działań na 
rzecz willi „Waleria”.

Radny Krzysztof Wiśniewski w sprawie:
n  uprzątnięcia pryzmy ziemi z działki przy 

ulicy Nadarzyńskiej,
n  budowy wodociągu w ulicy wewnętrz-

nej od ulicy Bagnistej.

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta 
Milanówka przy ulicy  Kościuszki 45, budynek 
„B” – (22) 758 34 21, faks (22) 758 35 15.
Treści uchwał dostępne są na stronie 
www.bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek                

W czwartek 19 lutego br. odbyła się  
V Sesja Rady Miasta Milanówka. 
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W niedzielę 4 stycznia, odbył się 
Koncert Noworoczny, który zain-
augurował rok feliksa Dzierża-

nowskiego w Milanówku – twórcy Polskiej 
Kapeli Ludowej, kompozytora, dyrygenta.

Uroczystości rozpoczęliśmy popołudnio-
wą Mszą Św. w intencji artysty.

Wieczorem w MCK odbył się koncert 
kolęd i pastorałek w wykonaniu „Janusz 
Prusinowski Kompania”, artystów którzy 
kultywują tradycję wiejskich muzykantów 
jednocześnie szukając  w jej obrębie wła-
snych środków wyrazu. 

W czasie koncertu  wysłuchać wywiadu 
z wnukiem i synem feliksa Dzierżanowskie-
go, poprowadzonego przez Janusza Prusi-
nowskiego. 

Dzięki tej rozmowie mieliśmy okazję 
posłuchać wspomnień, ciekawostek oraz 
anegdotek z życia kompozytora.

Dalszą część imprezy wypełniły oberki 
i mazurki połączone z huczną potańcówką      
prowadzoną przez Piotra Zgorzelskiego.

Całości towarzyszyła wystawa fotografii 
i dokumentów ze zbiorów prywatnych o ży-
ciu i twórczości  artysty oraz działalności 
Polskiej Kapeli Ludowej. Wystawa została 
zorganizowana przez Cyfrowe Archiwum 
Tradycji Lokalnej przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.

Beata Sadowska
Koordynator projektów kulturalnych

Milanowskie Centrum Kultury

„Społeczna Rada Gospodarcza Milanówka
„
 ogłasza konkurs 

ofert na wykonanie godła promocyjnego produktów i firm  
z Milanówka pod nazwą „Marka Milanówek”.
Konkurs ofert skierowany jest zarówno do profesjonalnych zawodo-
wych grafików jak i  amatorów. 

Godło promocyjne „Marka Milanówek” będzie się składało  
z Herbu Miasta oraz z grafiki w trzech wariantach:
„Produkt z Milanówka”, 
„Firma z Milanówka”
„Made in Milanówek Poland” – godło eksportowe.

Godło promocyjne będzie umieszczane na etykietach towa-
rów wyprodukowanych przez firmy z Milanówka. firmy  handlowe  
i usługowe zyskają prawo do umieszczenia godła promocyjnego na 
swoich stronach internetowych, w stopkach maili oraz na papierach 
firmowych w korespondencji listownej.

firmy lub osoby wybrane w konkursie oprócz wynagrodzenia będą 
promowane  na stronach internetowych Miasta,  Społecznej Rady 
Gospodarczej Milanówka oraz w Radiu Bogoria. 

Szczegóły konkursu na stronie www.srgm.pl, stronie Miasta Mi-
lanówka, na stronie fundacji „Start Pro” - fundacji Rozwoju Pracy 
i Przedsiębiorczości www.startpro.pl oraz w siedzibie fundacji Mila-
nówek ul. Warszawska 34, tel. 22 3000 636.

Oferty będą przyjmowane do 31.03.2015 do godziny 14.00.
Poniżej przykładowa koncepcja graficzna. 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
od wielu lat stara się, aby zwierzętom 
w naszym mieście żyło się lepiej. Wszak 

jesteśmy miastem ogrodem – a taki tytuł 
zobowiązuje! Dlatego bardzo się cieszymy, 
że teraz łatwiej nam będzie dotrzeć do Pań-
stwa z informacjami dotyczącymi opieki nad 
naszymi pupilami. Będziemy się spotykać na 
łamach Biuletynu co dwa miesiące.

Apelujemy, aby Państwo chętniej korzy-
stali z możliwości, jakie stworzono w Mila-

nówku. Jest to bezpłatne czipowanie oraz 
dopłaty do sterylizacji psów i kotów. Aby 
zaczipować psa, należy zgłosić się do jedne-
go z poniższych gabinetów. Aby uzyskać do-
finansowanie do sterylizacji należy najpierw 
skontaktować się z Referatem Ochrony Śro-
dowiska (ul. Spacerowa 4, 22 758 30 61/62 
wew. 202, 204, 212).

A następnie wybrać się do jednej z poniżej 
wskazanych lecznic dla zwierząt:

 Gabinet APWeT Przemysław Albin
ul. Chrzanowska 7, ul. Warszawska 21 A
tel: 22 792 14 65 oraz 22 758 33 97
 Gabinet MeGAWeT  
Zbigniew Krzywicki
ul. Sportowa 3a, tel: 22 724 79 31

CZIPOWANIE
Zabieg trwa sekundę i jest odczuwany przez 
psa jak ukąszenie komara. Czip jest wszcze-
piony pod skórę, przeważnie na grzbiecie, nie 

jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś

Marka Milanówek

koncert
noworoczny

WYDARZeNIA
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Ogromną radość uczestnikom obcho-
dów XXI rocznicy istnienia Grupa 
AA MILA sprawiła wizyta Burmistrz 

Milanówka pani Wiesławy Kwiatkowskiej. 
Anonimowi Alkoholicy to wspólnota męż-

czyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwią-
zać swój wspólny problem i pomagać innym 
w zdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym wa-
runkiem uczestnictwa we wspólnocie jest 
chęć zaprzestania picia. AA opiera się na 
12 Krokach i 12 Tradycjach. 12 Kroków jest 
zbiorem zasad duchowych, którymi kieruje 
się w życiu trzeźwiejący alkoholik. Program 
stosowany w życiu pomaga uwolnić się od 
obsesji picia i dopomóc cierpiącemu czło-
wiekowi. W AA nie udziela się porad. Każdy 
mówi o własnych doświadczeniach, poglą-
dach i przeżyciach. Nie krytykuje się wypo-
wiedzi innych ani nie ocenia. 

W Milanówku spotkania Grupy AA MILA 
odbywają się w każdą niedzielę w domu 
parafialnym przy  kościele św. Jadwigi Ślą-
skiej o godz. 16.30. 

ewa Zalewska 
Pełnomocnik Burmistrza  

ds. profilaktyki i uzależnień

Szanowni Mieszkańcy,
mimo, że w Polsce istnieją 
przepisy nakazujące 
właścicielowi posprzątanie 
po swoim psie, to jednak 
dość trudno jest je 
wyegzekwować. 

Jednym z najczęstszych po-
wodów nie sprzątania po 
swoim pupilu jest brak świado-
mości, że psie odchody mogą prze-
szkadzać innym, a drugi to – wstyd. 
A wstydzić powinni się ci, którzy nie 
sprzątają po swoim psie, a nie ci którzy 
to robią! Problem psich odchodów to nie 
tylko problem estetyczny, ale również  
zdrowotny.

Zanieczyszczone piaskownice, trawniki 
stanowią istotne zagrożenie zwłaszcza dla 
dzieci, które mają jeszcze niedojrzały układ 
immunologiczny i są najbardziej narażone 
na zachorowania odzwie rzęce i w ten spo-

sób ponoszą 
konsekwencje 

niefrasobliwości 
i braku wyobraźni 

dorosłych. 
Dlatego zwracamy się 

z apelem do wszystkich właścicieli czworo-
nogów, aby przyłączyli się do akcji „Pokaż 
klasę – posprzątaj po swoim pupilku”. 

Jak to zrobić? To proste. W tym celu za-
praszamy do referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Zielenią  oraz Straży Miejskiej 
po zestawy higieniczne, do których zbiera-
my psie odchody i wrzucamy je do najbliż-
szego kosza ulicznego.

Uwaga! nastąpiły zmiany 
zasad     w organizacji Wy-
przedaży Garażowej orga-

nizowanej w Przedszkolu nr 1 przy 
ulicy fiderkiewicza. Jest to efekt de-
cyzji podjętych wspólnie przez Radę 
Rodziców przy Przedszkolu nr 1 
oraz Milanowskiego Klubu Mam. 
W efekcie rozmów wszystkich stron 
ustalono:
 nowy regulamin uwzględniający 
przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa,
 ograniczenie liczby wystawców 
do 50 stanowisk,
 rejestrację wystawców drogą 
mailową i telefoniczną, którą pro-
wadzi Milanowski Klub Mam, 

 powiadamianie Straży Miejskiej 
przez dyrektora Przedszkola o ter-
minie Wyprzedaży, w celu sprawo-
wania obsługi miejsc parkingowych 
przy ul. fiderkiewicza w czasie 
trwania Wyprzedaży,
 uczestnictwo w Wyprzedaży  
Garażowej zarówno dla sprzedają-
cych jak i kupujących będzie nieod-
płatne,
 dzieci podczas wyprzedaży 
mogą przebywać tylko pod opieką 
osób dorosłych,
 podczas Wyprzedaży będą prze-
strzegane zasady bezpieczeństwa 
i przepisy przeciwpożarowe, wy-
tyczne z zakresu bhp zostały ustalo-
ne przez specjalistę BHP.

wyprzedaż garażowa  
na nowych zasadach

pozostawia śladu. Straż Miejska w Milanówku 
i w okolicznych gminach ma czytnik czipów 
i kiedy pies się zgubi, dzięki niemu funkcjona-
riusz Straży Miejskiej może odczytać zakodowa-
ne dane dotyczące adresu właścicieli. ekopatrol 
skontaktuje się z Państwem i uciekinier zamiast 
do schroniska trafia do swojego domu. Ten za-
bieg oczywiście nie zwalnia nikogo od pilnowa-
nia psa, ale zapobiega poważnym kłopotom, 
gdy piesek jednak wymknie się z posesji.

STERYLIZACJA
Wokół niej urosło wiele mitów, które czas oba-
lić, i tym zajmiemy się w kolejnym biuletynie. 

Obecnie sterylizacja jest prostym zabiegiem, 
po którym zwierzę szybko dochodzi do siebie. 
Zrobiona po osiągnięciu przez zwierzaka doj-
rzałości płciowej, nie ma szkodliwego wpływu 
na dalszy rozwój. 

Będziemy wdzięczni za 1% z Państwa po-
datku. Oto nasz KRS: 0000 1544 54, koniecz-
nie z dopiskiem: oddziału TOZ w Milanówku. 

Zapraszamy także: www.tozwierzaki.pl  
fB – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Milanówku

elżbieta Bazgier
TOZ w Milanówku

W tym roku Grupa AA MILA 
obchodziła swoją XXI rocznicę 
istnienia. Odbyła się msza 
święta, mitting oraz zabawa 
taneczna. Obchody miały miejsce 
24 stycznia bieżącego roku 
w hali sportowej Zespołu Szkół 
Gminnych Nr 3 w Milanówku. 

XXi Rocznica  
grupy aa Mila

pokaż klasę – posprzątaj 
po swoim pupilku



12

Bieg STO-nogi, to bieg uliczny na dzie-
sięć kilometrów ulicami Milanówka. 
Trasa posiada atest Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki. Jest to pięciokilometrowa 
pętla poprowadzona ulicami fiderkiewicza 
i Warszawską, dlatego zawodnicy muszą ją 
pokonać dwa razy. 

W tym roku rozszerzyliśmy limit uczest-
ników do 450 osób. To efekt doświadczeń 
z lat poprzednich. Chcemy, żeby w biegu 
mogli wziąć udział wszyscy chętni, jednak 
ogranicza nas przepustowość trasy. 

Start i meta znajdują się przed wejściem 
do Liceum na ul fiderkiewicza. W tym roku 
postanowiliśmy jeszcze bardzie zacieśnić 
współpracę z Milanowskim Centrum Kultu-
ry, które od wielu już lat jest organizatorem 
biegu „Mila Milanowska”. W tym roku ta 
zacna impreza zostaje przeniesiona ze sta-
dionu w Turczynku na ulicę fiderkiewicza 
i odbędzie się zaraz po zakończeniu Biegu 
STO-nogi. Trasa będzie miała długość 1600 
m. Jest to propozycja dla dzieci, młodzieży, 
ale i dla tych, których przeraża jeszcze dy-
stans dziesięciu kilometrów. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapi-
sania się na nasze biegi. Można to zrobić po-
przez stronę internetową www.sto-nogi.pl. 
Można też osobiście w sekretariacie SLO 5 
przy ul. fiderkiewicza 41. Prosimy przy tym 

o zapoznanie się z regulaminami imprez. 
Tam można również znaleźć sporo informa-
cji technicznych i porządkowych. 

W ramach III Biegu STO-nogi odbędą się 
jednocześnie Mistrzostwa Polski Pilotów 
i Personelu Pokładowego, oraz Mistrzo-
stwa Świata Geografów. Będzie też bar-
dzo lubiana konkurencja „nogi stonogi”, 
czyli biegacze łączą się w dowolny spo-
sób i biegną razem. Będziemy wybierać 
najszybszych mieszkańców Milanówka. 
Jest również przewidziana konkurencja 
dla tych co nie mogą biegać, natomiast 
śmigają na wózkach. Będzie wreszcie  
nowość – konkurs drużynowy. 

Nasza akcja „biegamy  
– pomagamy” skupia się 
w tym roku na potrzebach 
Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Milanówku. 
fundacja im. 120-lecia Towarzy-
stwa Opieki Nad Zwierzętami 
prowadząca to schronisko 
będzie zbierać datki  
w czasie imprezy, a jej 
wolontariusze będą 
również pomagać przy 
obsłudze biegu. Z góry 
dziękujemy za Waszą 
hojność. 

Zapraszamy też wszystkich, którzy chcie-
liby pomóc przy organizacji biegu. Znajdzie 
się zajęcie dla każdego wolontariusza. Wiek 
nie gra roli. Gwarantujemy trochę pracy, 
dużo zabawy, a dla młodzieży zaświadcze-
nia o wolontariacie. 

Mamy wreszcie prośbę do miesz-
kańców Milanówka. W niedzielę  
19-go kwietnia przyjdźcie kibicować 
naszym biegaczom. Będzie wśród nich 
biegowa czołówka Polski. Będą biegli 

wasi sąsiedzi. Nie wszyscy lubią bie-
ganie, ale można polubić biegaczy. 
Stwórzmy im w Milanówku miłą 
atmosferę. My, jako organizatorzy 

dołożymy wszelkich starań, by 
impreza była bezpieczna. Po-
mogą nam w tym Straż Miej-
ska, Straż Pożarna i Policja.

Mamy nadzieję, że i w tym roku III Bieg 
STO-nogi i Mila Milanowska będą świę-
tem sportu i zdrowego stylu życia. Wszel-
kie informacje znajdziecie Państwo na na-
szej stronie internetowej www.sto-nogi.pl,  

a także na facebookowym profilu 
 „Bieg STO-nogi”. 

Jerzy Stypa 

19 kwietnia w Milanówku odbędzie 
się III Bieg STO-nogi. Impreza jest 

organizowana przez Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe, Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące nr 5, oraz 

Milanowskie Centrum Kultury. Nad 
naszym biegiem honorowy patronat 
objęła Burmistrz Miasta Milanówka 

Wiesława Kwiatkowska.

WYDARZeNIA

sto-nogi
pobiegną
w Milanówku

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!  ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA!
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na początku dzięki magii kina przenie-
śliśmy się do Anglii, żeby spotkać się 
z niezwykle sympatycznym Misiem 

Paddingtonem. Następnym przystankiem 
naszych zimowych podróży był Stadion Naro-
dowy i wystawa uwielbianych przez wszyst-
kie dzieci na całym świecie klocków Lego. Jak 
się okazało można z nich zbudować wszyst-
ko: od Titanica po zegar Big Ben. W między 
czasie korzystaliśmy z gościnnych progów 
Miejskiego Centrum Kultury i chodziliśmy 
na seanse filmowe. W drugim tygodniu ferii 
pojechaliśmy na plac zabaw do Adamowizny, 
gdzie wszyscy mogli zatopić się w basenie 
pełnym tęczowych kulek i zasmakować spor-
towej rywalizacji w czasie gier i zabaw. Rywa-
lizacja nie była również obca Wikingom, któ-

rzy wybudowali swoją warownię Jomsborg 
w samym sercu Warszawy. Poznawaliśmy 
ich zwyczaje, słuchaliśmy pradawnych sag, 
oglądaliśmy pokaz walki na miecze i strzela-
nie z łuku a także sami mogliśmy poczuć się 
jak prawdziwi wojownicy. Nasze ferie zakoń-
czyliśmy zgodnie z tradycją balem karnawa-
łowym na który przybyli piraci, czarownice, 
koty, wróżki, baletnice, strażacy i inne cieka-
we postacie. Tańce były przeplatane konkur-
sami, najlepsi na koniec balu otrzymali na-
grody. Tak oto ferie zimowe dobiegły końca. 
Pełni wrażeń i ciekawych pomysłów czekamy 
teraz na wakacje.

Wychowankowie 
Środowiskowego Klubu Wsparcia

w Milanówku

Jak co roku wychowawcy Środowiskowego Klubu Wsparcia 
Dla Dzieci i Ich Rodzin w Milanówku dołożyli wszelkich starań, 
aby przygotować atrakcyjną ofertę dla swoich podopiecznych 
w czasie ferii zimowych. Jak zwykle czas podzieliliśmy między 
zajęcia stacjonarne i wycieczki.

Gmina Miasto Milanówek 
wynajmie mieszkania na 
terenie  Miasta Milanówka na 
wolnym rynku, od innych pod-
miotów tj. spółdzielni miesz-
kaniowej, wspólnoty miesz-

kaniowej  lub od prywatnych 
właścicieli w celu podnajęcia.

Szczegóły najmu zostaną ustalone 
w indywidualnych umowach najmu.

Zainteresowane osoby wynaję-
ciem lokali mieszkalnych prosimy 

o kontakt z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Milanówku, tel. 22 755 81 89 
wew. 101 lub e-mail:  
sekretariat@zgkim-milanowek.pl

Ogłoszenie

Ferie na świetlicy 
najlepsze w okolicy
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PKP
Warszawska
Brzozowa
Okólna
Grudowska
Skośna
Książenicka
Łąkowa
Kazimierzowska
Kazimierzowska WKD
Wierzbowa
Szkolna
Wiatraczna
Nadarzyńska
Grudowska WKD
Biedronka
Podwiejska
PKP
Warszawska

Jedwabnik
Okólna
Szpital Zachodni

TRASA  B
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2015
Kursuje od poniedziałku do piątkuB

7:00
7:02
7:04
7:05
7:07
7:09
7:11
7:13
7:15
7:16
7:19
7:21
7:24
7:26
7:27
7:29
7:32
7:34
7:35
B
7:37
7:39

8:28
8:30

8:32
8:34
8:36
8:37
8:39
8:40
8:43
8:44
8:45
8:46
8:48
8:50
8:53
8:55
8:57
9:17

9:38
9:40
9:41
9:43
9:45
9:48
9:50
9:52
9:59
10:01
10:04
10:06
10:09
10:11
10:12
10:14
10:17
10:19
10:20
B
10:22
10:24

10:43
10:45
10:46
10:48
10:50
10:53
10:55
10:57
10:59
11:00
11:03
11:05
11:08
11:10
11:11
11:13
11:16
11:18
11:19
B+A
11:21
11:23

12:19
12:21
12:22
12:24
12:26
12:29
12:31
12:33
12:35
12:36
12:39
12:41
12:44
12:46
12:47
12:49
12:51
12:53
12:54
B+A
12:56

14:57
14:58
14:59
15:01
15:03
15:06
15:08
15:10
15:12
15:13
15:16
15:18
15:21
15:23
15:24
15:26
15:29
15:31
15:32
B+A
15:34
15:36 

8:53
A
8:55
8:57

komunikacja autob usowa w Milanówku
Przedstawiam Państwu całkiem nowe rozwią-
zanie dotyczące funkcjonowania komunikacji 
miejskiej w naszym Mieście.

Po wielu rozmowach z Mieszkańcami, uważnej 
lekturze Waszych listów, maili i zapytań zdecydo-
wałam o stworzeniu linii w części południowej, 
mimo że przez ostatnie lata władze miasta prze-
konywały, że nie ma to sensu. Z Państwa uwag 

przesyłanych do mnie bezpośrednio i do Urzędu 
Miasta wynikało jednak zupełnie co innego.

Liczę na Państwa głosy już po rozpoczęciu 
obowiązywania rozkłady jazdy. W razie potrzeby 
będziemy starali się modyfikować trasy i godziny 
kursów.       

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Szpital

Biedronka
Jedwabnik
Warszawska
PKP
Piasta
Spacerowa
Ludna
Chopina 
Lasek Pondra
Cmentarz
Parkowa
Wspólna
Leśny Ślad
Żytnia
Gospodarska
Dom pomocy
Kościuszki
Żukowska

9:20 
B

10:00
A+B
10:20
10:21
10:22
10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:31
10:32
10:33
10:35
10:37
10:38
10:40
10:42
10:44
10:45

11:45
A+B
12:05
12:06
12:07
12:12
12:13
12:15
12:16
12:17
12:18
12:19
12:21
12:23
12:24
12:25
12:27

12:29
12:30

14:30
A+B
14:50
14:51
14:52
14:57
14:58
15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:06
15:08
15:10
15:11
15:13

15:15
15:16

16:10
A 
16:30
16:31
16:32
16:37
16:38
16:40
16:41
16:42
16:43
16:44
16:46
16:48
16:50
16:51
16:53

16:55
16:57

17:16
17:17
17:19
17:20
17:21
17:22
17:24
17:26
17:28
17:29
17:30
17:31

17:33
17:34

18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:07
18:09
18:11
18:12
18:13
18:14

18:16
18:17

TRASA  A+B
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2015
Kursuje od poniedziałku do piątkuA

Żukowska
Kościuszki
Dom pomocy
Gospodarska
Żytnia
Leśny ślad
Wspólna
Parkowa
Cmentarz
Lasek pondra
Chopina
Ludna
Spacerowa
PKP
Piasta
Warszawska
Jedwabnik
Biedronka
Szpital

TRASA  A
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2015
Kursuje od poniedziałku do piątkuA

15:20
15:21

15:22
15:23
15:24
15:26
15:28
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:36
15:37
15:42
15:43
15:45
16:05

12:40
12:41
12:42
12:43
12:45
12:46
12:47
12:48
12:50
12:52
12:53
12:54
12:55
12:57
12:58
13:02
13:03
13:05
13:25

17:00
17:01

17:02
17:03
17:04
17:06
17:08
17:10
17:11
17:12
17:13
17:14
17:16

17:40
17:41

17:42
17:43
17:44
17:46
17:48
17:50
17:51
17:52
17:53
17:54
17:56

6:00
6:01

6:03
6:04
6:05
6:06
6:07
6:08
6:10
6:12
6:13
6:14
6:16
6:18

7:07
7:08

7:09
7:11
7:13
7:15
7:17
7:19
7:21
7:23
7:25
7:27
7:30
7:31
7:35
7:37
7:39
7:55

8:28
8:30

8:32
8:34
8:36
8:37
8:39
8:40
8:43
8:44
8:45
8:46
8:48
8:50
8:53
8:55
8:57
9:17

10:57
10:58

10:59
11:00
11:01
11:03
11:05
11:07
11:09
11:10
11:11
11:12
11:15
11:16
11:19
11:20
11:21
11:40

komunikacja autob usowa w Milanówku

Szpital  8:50 11:10
Biedronka  9:07 11:25
Jedwabnik 9:09 11:26
Warszawska 9:10 11:27
PKP  9:13 11:32
Urząd Miasta 9:14 11:33
Starodęby 9:15 11:34
Żabie oczko 9:16 11:35
Spacerowa 9:17 11:36
Ludna  9:18 11:37
Chopina  9:19 11:39
Lasek Pondra 9:20 11:40
Cmentarz  9:22 11:41
Parkowa  9:23 11:42
falęcka  9:24 11:43
Leśny Ślad 9:25 11:45
Żytnia  9:26 11:46
Gospodarska 9:27 11:47
Kościuszki  9:29 11:48
Żukowska  9:30 11:50

Żukowska  7:30   9:50
Kościuszki  7:31   9:51
Gospodarska 7:32   9:52
Żytnia  7:33   9:53
Leśny Ślad 7:35   9:54
falęcka  7:34   9:55
Parkowa  7:36   9:57
Cmentarz  7:38   9:59
Lasek Pondra 7:39 10:00
Chopina  7:40 10:01
Ludna  7:41 10:02
Spacerowa 7:42 10:03
Żabie oczko 7:43 10:04
Starodęby 7:44 10:05
Urząd Miasta 7:45 10:06
PKP  7:46 10:08
Warszawska 7:49 10:11
Jedwabnik 7:50 10:13
Biedronka  7:51 10:14
Szpital  8:05 10:30

A TRASA  A
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2015. Kursuje w soboty i niedziele
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ZESPóŁ SZKóŁ GMINNYCH NR 1  
W MILANóWKU.

Miejsce zajęć: Zespół Szkół Gminnych 
Nr 1 – wypoczynek zarejestrowany 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie  
sygn. MAZ/686/20141223

Termin 19.01 – 30.01.2015  
– od poniedziałku do piątku

Kierownik wypoczynku: Artur Arak
Prowadzący zajęcia:
I tydzień: zajęcia świetlicowe: Magdalena 

Wardzińska, Iwona Błeszyńska, Agnieszka 
Jasińska, zajęcia sportowe: Joanna Staśczak 
– Mierzejewska

II tydzień: zajęcia świetlicowe: Magdalena 
Wardzińska, Beata Kaniewska, ewa Grzyb,  
zajęcia sportowe: Iwona Błeszyńska, Hanna 
Duszyńska

1. Zajęcia świetlicowe dla dzieci młod-
szych odbywały się w godzinach 8.00–17.00. 

W pierwszym tygodniu w zajęciach uczest-
niczyło średnio 25 dzieci, w drugim tygodniu 
średnio 15 dzieci, w tym kilkoro uczniów 
spoza ZSG1, z SP 2 – 4 ucz., z ZSG 3 – 1 ucz., 
z Żółwina – 1 ucz. Część dzieci korzystała 
z obiadów opłaconych przez rodziców. 

Łącznie wydano 109 obiadów (przygoto-
wywanych przez przedszkole, koszt 5 zł).

W ramach zajęć dzieci uczestniczyły w za-
bawach integracyjnych, tworzyły konstruk-
cje z klocków, układały puzzle, grały w gry 
planszowe i podłogowe. Chętnie bawiły się 
w teatr kukiełkowy. Dzieci z zaangażowaniem 
brały udział w zajęciach plastycznych (tj. ry-
sowanie, kolorowanie, malowanie farbami, 
wyklejanie papierem kolorowym, wyklejanie 
krepiną, origami z koła, kolaż). W ramach za-
jęć sportowych dzieci ćwiczyły także na mini 
siłowni. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się spotkania dla dzieci poświęcone doświad-
czeniom fizycznym i chemicznym prowadzo-
ne przez p. Wanata. Zajęcia profilaktyczne 
dla najmłodszych poprowadzili strażnicy 
miejscy. Zorganizowali rozgrywki grupowe, 
gry logiczne i sprawnościowe. Dzieci otrzy-
mały w nagrodę odblaski oraz cukierki.

Dzieci korzystały także z zajęć rekreacyjno 
sportowych zarówno na sali gimnastycznej 
jak i na świeżym powietrzu. Szczególnie po-
dobały się zabawy z chustą animacyjną, gra 
w zbijaka, dwa ognie i kolory, a także wyścigi 
rzędów i konkurencje sprawnościowe. Dzieci 
miały także możliwość spróbowania swoich 
sił w strzelaniu z łuku do tarczy, takie zajęcia 
odbyły się trzykrotnie. Bardzo podobały się 

dzieciom treningi karate dla najmłodszych, 
które odbyły się dwukrotnie.

 2. Zajęcia sportowe dla uczniów starszych 
odbywały się na hali sportowej  w godzinach 
9.00 – 15.00. Każdego dnia z  zajęć korzysta-
ło średnio 30 – 40 uczniów, w także grupa 
absolwentów. Organizowane były rozgrywki 
i mecze unihokeja, piłki nożnej, piłki ręcznej, 
piłki koszykowej i  piłki siatkowej. W łączniku 
młodzież grała w  tenisa stołowego. Każdego 
dnia oblegana była ścianka wspinaczkowa. 
Pod nadzorem instruktora wspinali się za-
równo najmłodsi uczniowie jak i młodzież.

ZESPóŁ SZKóŁ GMINNYCH NR 3  
W MILANóWKU.

Miejsce zajęć: Zespół Szkół Gminnych 
Nr 3 – wypoczynek zarejestrowany 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie  
sygn. MAZ/933/20150116

Termin 19.01 – 30.01.2015  
– od poniedziałku do piątku

Kierownik wypoczynku: Krzysztof filipiak
Prowadzący zajęcia:
I tydzień: zajęcia świetlicowe: elżbieta Dą-

browska, Dorota Pastusiak, Agnieszka Łąka.
Zajęcia sportowe: Daniel Klonowski SP 2 

i Jacek Obłękowski ZSG 3
II tydzień: zajęcia świetlicowe: Agnieszka 

Łąka, Małgorzata Paduch, Anna Karolak.
Zajęcia sportowe: Mariola Borowska SP 2 

i Mirosława Duchnowska ZSG 3
W czasie ferii zimowych w dniach  

19-30.01.2015 r. w godz. od 10 do 15 odbywały 
się zajęcia w dwóch grupach wiekowych: zaję-
cia świetlicowe dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 3 i zajęcia sportowe na hali dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2, 3 i gimnazjum.

W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 
około 15 uczniów dziennie z klas I – IV .

Uczniowie brali udział w grach i zabawach 
dydaktycznych, zręcznościowych, zajęciach 
plastycznych, w głośnym czytaniu, tworzeniu 
ilustracji plastycznych do przeczytanych tek-
stów, rozmowach tematycznych, zajęciach 
teatralnych, zabawach na śniegu. 

Uczniowie, którzy chcieli korzystać z po-
siłku mieli zapewniony obiad dostarczany 
z przedszkola.

Grupa starsza korzystała z hali sportowej na 
której odbywały się zajęcia z piłki siatkowej, 
koszykowej i nożnej. W zajęciach sportowych 
uczestniczyło około 24 uczniów dziennie. 

W dniu 31.01.2015 r. /sobota/ w hali spor-
towej odbyły się zawody wrotkarskie w róż-
nych kategoriach wiekowych, zorganizowane 
przez Uczniowski Klub Sportowy ,,3 Milanó-
wek” i Milanowskie Centrum Kultury.

Ponadto w dn. 19–29.01.2015 r. w godz. 
9 do 10 odbywały się zajęcia w hali sporto-
wej dla uczniów szkoły podstawowej z nauki 
jazdy na wrotkach /14 dzieci/, a od godz. 10 
do 11 na małej sali gimnastycznej zajęcia 
z mini piłki nożnej. Zajęcia społecznie pro-
wadził dyr. szkoły Krzysztof filipiak. 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA  
DS. PROFILAKTYKI I UZALEżNIEń

Miejsce zajęć: Pensjonacik ela,  
ul. Stara Pardałówka 15, 34-500 Zakopane, 

Termin: 17-24 stycznia 2015
Kierownik wypoczynku: Paulina Richter 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Parafiada
Uczestnicy turnusu: 30 uczestników 

w wieku 9-16 lat z Milanówka. Dzieci 
w większości z rodzin zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, alkoholowych. Nierzadko 
z domów biednych, rozbitych. Często rodzice 
żyją osobno, bądź jeden z nich nie żyje. Dwo-
je dzieci z Domu Dziecka. 

W czasie ferii, 30 dzieci z Milanówka wy-
jechało na tygodniowe zimowiska do Zako-
panego. Uczestnicy mieli mnóstwo atrakcji 
między innymi: zwiedzanie Krupówek i Za-
kopanego, wycieczkę do Doliny Kościeliskiej, 
wycieczkę do Nowego Targu i Nowego Są-
cza, wyjście do Aquaparku, zwiedzały Wa-
wel w Krakowie. 

Podczas wypoczynku były także prowa-
dzone zajęcia profilaktyczne: przełamanie 
lęku związanego z wypowiadaniem się, 
warsztaty z artterapii – „ja” i moje miejsce 
w świecie, akcja „Wyloguj się” – dotycząca 
zagrożenia cyberprzestrzeni oraz proble-
my w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji 
wynikająca z nadużywania telefonów i me-
diów, zajęcia – „umiem, potrafię, wiem”, 
czyli wiara w siebie i wzmacnianie poczucia 
własnej wartości (m.in. wykazanie mocnych 
stron każdego dziecka, uświadamianie, 
że każdy jest inny, ale przy tym wartościo-
wy, „Potrafię mówić NIe” – asertywność 
(m.in. zapoznanie z pojęciem asertywności, 
przedstawienie sytuacji, w których można 
ją wykorzystać, jak odmówić, uzależnienia 
(nikotyna, alkohol i narkotyki – wpływ i za-
grożenia) – przedstawienie zagrożeń wyni-
kających z zażywania środków psychoaktyw-

podsumowanie akcji 
ziMa w MieŚcie 2015

WYDARZeNIA
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nych, wpływ ich na ciało i psychikę młodego 
człowieka, objawy zażywania środków psy-
choaktywnych, emocje i uczucia, przemoc 
i agresja – rozwiązywanie konfliktów. 

Wyjazd był organizowany we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Parafiada z Warszawy, 
które pozyskało znaczną część środków fi-
nansowych na wypoczynek dzieci z Mila-
nówka. Wyjazd był współfinansowany ze 
środków Urzędu Miasta Milanówka. 

ZIMA Z NGO
Miejsce zajęć: Harenda k. Zakopanego 
Organizator: ZHP Komenda Hufca 

Milanówek im. J. Kusocińskiego
Uczestnicy: 30 osób, 
Termin: od 19 stycznia – 5 lutego 2015 r.
Gdy dojeżdżaliśmy do Zakopanego, za 

oknami była już piękna, biała zima. Wo-
kół białe ulice, góry, doliny, domy i lasy – 
wszystko zasypane białym, puszystym śnie-
giem. Za naszym domem – stok, wyciągi 
narciarskie  i lodowisko – miejsca naszych 
szaleństw. Wszyscy przecieraliśmy górskie, 
śnieżne szlaki, zjeżdżaliśmy na nartach, 
w chwilach relaksu szaleliśmy na „jabłusz-
kach”, co odważniejsi próbowali swych sił 
na desce snowboardowej, piruety i gwiazdy 
kręciliśmy na łyżwach. 

Harcerze nie wiedzieli, co oznacza nuda 
– ciągle coś tworzyli, zwiedzali, brali udział 
w grach terenowych, a przede wszystkim 
korzystali ze wszystkich zimowych spor-
tów. Najlepsi narciarze i snowboardziści 
wyruszali na trudniejszy szlak z wyciągiem 
gondolowym. Choć zjazdy nie były łatwe, 
nasi sportowcy dawali sobie doskonale 
radę „przeskakując” wszelkie przeszkody. 
Harcerze maksymalnie wykorzystali ten 
czas. Wszyscy sprawdzili się w sportach 
zimowych. Wybrańcy zdobyli medale i od-
znaczenia. Na stoku szusowali narciarze 
i snowboardziści, a na lodowisku wytrawni 
i początkujący łyżwiarze. Podziwialiśmy też 
uroki Zakopanego: Krupówki ze swoimi ma-
łymi sklepikami, Gubałówka z niesamowi-

tym widokiem na Giewont (i niespodzianka 
dla wszystkich, czyli wędrówką szczytami 
gór na naszą Harendę). Zwiedzaliśmy także 
Interaktywne Muzeum Tatrzańskie, gdzie 
poszerzyliśmy swoją wiedzę o życiu ludzi 
i zwierząt w Tatrach. Duże wrażenie zrobiła 
wycieczka na skocznię i obserwacja z bliska 
skoków narciarskich. Wieczorami oddawa-
liśmy się zabawom i quizom, śpiewaliśmy, 
sprawdzaliśmy swoją wiedzę w konkursach, 
ćwiczyliśmy się w kalamburach, wymyślali-
śmy własne kabarety. Nie zabrakło też śpie-
wu i kiełbasek przy ognisku.

FUNDACJA TOTO ANIMO
Miejsce zajęć: Rytro – Beskid Sądecki
Uczestnicy z Milanówka: 2 osoby
Termin: 19 – 25 stycznia 2015
Tegoroczna akcja zimowa fundacji Toto 

Animo odbywała się od poniedziałku do 
niedzieli w pierwszym tygodniu ferii wo-
jewództwa mazowieckiego. Uczestniczyło 
w niej 9 osób z autyzmem, w tym 2 miesz-
kańców Milanówka. Każdy uczestnik miał 
indywidualnego opiekuna. W ubiegłym 
roku pierwszy raz próbowaliśmy jazdy na 
nartach i stała się ona bardzo ważnym ele-
mentem naszych wyjazdów. To jedna z wie-
lu form aktywności z której zwyczajowo wy-
klucza się osoby z autyzmem. Tymczasem 
coraz więcej naszych podopiecznych czer-
pie z jazdy na nartach mnóstwo radości. 
Kolejne ich sukcesy nie byłyby możliwe bez 
systematyczności a ta możliwa jest dzięki 
samorządom. 

Program wyjazdu podobny był do ubie-
głorocznego, ale dla naszych podopiecznych 
przewidywalność jest dobra, daje poczucie 
bezpieczeństwa. Był więc kulig, ognisko, 
basen, wjazd na Górę Parkową, zwiedzanie 
Krynicy i Nowego Sącza oraz szczególnie 
udana wyprawa do ruin zamku skąd nasi 
podopieczni mogli obejrzeć niezwykle ma-
lowniczy widok Rytra.

ZIMA W MIEŚCIE  
ZE STRAżą MIEJSKą

W ramach akcji ,,Zima w mieście” 
23 stycznia funkcjonariusze Straży Miej-
skiej zaprosili uczniów milanowskich szkół 
na turniej pn. ,,Dziękuję – Ja się nie truję”. 
Zajęcia odbyły się w ZSG Nr 1 w Milanówku, 

uczestniczyło w nich 40 uczniów z klas I – V 
szkoły podstawowej. 

Celem głównym zajęć było:
 propagowanie wiedzy na temat 

szkodliwego wpływu palenia tytoniu, pi-
cia alkoholu oraz zażywania narkotyków, 
uświadomienie uczniom na czym polega 
uzależnienie modelowanie prawidłowych 
zachowań w sytuacjach zagrożenia
 promowanie zdrowego stylu życia
Zajęcia miały formę turnieju, uczestnicy 

zostali podzieleni na dwie drużyny, w opar-
ciu o zasady zdrowej rywalizacji, brali udział 
w różnych konkurencjach, zarówno spraw-
nościowych jak i intelektualnych. 

MILANOWSKIE  
CENTRUM KULTURY

Miejsce: Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
Termin: 19.01-01.02.2015r Codziennie od 

poniedziałku do piątku.
11.00 „Kino dla dzieciaka” – bezpłatne po-

kazy kinowych hitów dziecięcych 
13.00 warsztaty artystyczne – warsztaty 

dla dzieci: decupage, filc, malarstwo na je-
dwabiu, ceramika, rękodzieło artystyczne, 
zajęcia plastyczne i animacyjne 

16.30 warsztaty artystyczne dla mło-
dzieży – ceramika, taniec i zajęcia wokalne. 
Dziennie w akcji brało udział od 60 do 70 
uczestników. Warsztaty prowadzili instrukto-
rzy MCK oraz DNS Studio.

01.02.2015 r., godz. 12.15–15.00
Bal Karnawałowy dla dzieci
W akcji brało udział ok. 120 dzieci.

WYDARZENIA SPORTOWE:
22 stycznia, godz. 10.00 – Turniej Jedynek 

i Dwójek Siatkarskich Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych

Miejsce: Hala Sportowa przy Zespole Szkół 
Gminnych Nr 1

Ilość osób: 40
29 stycznia, godz. 10.00 – Turniej Szkół 

Podstawowych i Gimnazjalnych w Piłce Noż-
nej Halowej.

Miejsce: Hala Sportowa przy ZSG Nr 1
Ilość osób: 54 

Przygotowali: Katarzyna Wąsińska-Jano, 
ewa Zalewska, hm Bożena „Marzena”  

Osiadacz, Bożena Okuń, edyta Budziewska
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W trosce o dobrą wymianę informacji między Policją a mieszkańcami, pragniemy przybliżyć 
Państwu naszą pracę w Komisariacie Policji w Milanówku. Chcemy również przedstawiać 
państwu pracujących tu dzielnicowych.

Pracami milanowskiego komisaria-
tu kieruje asp. szt. Robert Skirski. 
Wszelkie informacje o zagrożeniach 

i potrzebie policyjnej interwencji można 
przekazywać pod numerami telefonów:  
22 758 32 36, 22 758 31 61. Z policjantami 
komisariatu można kontaktować się rów-
nież drogą e-mailową pod adresem: dyżur-
ny.kp-milanowek@ksp.policja.gov.pl. Na-
głe, bieżące zgłoszenia nadal przyjmowane 
są pod bezpłatnymi numerami telefonów 
997 (odbierany w komendzie Policji) i 112 
(odbierany w Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego w Radomiu lub Warszawie). 

Bieżące sprawy dotyczące bezpieczeń-
stwa mieszkańców Milanówka można zgła-

szać do dwójki dzielnicowych, pełniących 
służbę w milanowskim komisariacie Policji: 
asp.  Marka Wojenko tel. kom. 600 997 527, 
opiekującego się rejonem miasta po lewej 
stronie torów PKP (w kierunku Warszawy) 
i mł.asp. Kamila Wojtasia tel. kom. 600 997 
530, opiekującego się rejonem po prawej 
stronie torów PKP.

Policjanci pełniący służbę w komisariacie 
wykonują zadania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie całego miasta Milanówka. W bieżą-
cych działaniach milanowscy funkcjonariusze 
wspierani są przez policjantów specjalistycz-
nych wydziałów i komórek organizacyjnych 
z grodziskiej komendy powiatowej. 

W celu zapewnienia większej liczby funk-
cjonariuszy pracujących w terenie i reagują-
cych bezpośrednio na zagrożenia, z końcem 
2014 roku zmienione zostały zasady pełnie-
nia służby dyżurnych jednostki w porze noc-
nej. W sytuacjach wymagających natych-
miastowej interwencji kilku policjantów, do 
takich zadań kierowani są również dyżurni. 
W czasie nieobecności policjanta w budyn-
ku komisariatu, rozmowy telefoniczne prze-
kierowywane są automatycznie pod nume-
ry telefonów Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Maz. 22 755 60 10 (-do 13) 
i natychmiast na miejsce kierowani są funk-
cjonariusze pełniący służbę w Milanówku. 
Takie rozwiązanie pozwala na skuteczniejsze 
wykonywanie przez wszystkich policjantów 
komisariatu zadań związanych z zapobiega-
niem zagrożeniom w mieście i szybkim nie-
sieniem pomocy jego mieszkańcom.

Na stronie internetowej Komendy Powia-
towej Policji w Grodzisku Maz kppgrodzisk.
policja.waw.pl można zapoznać się z infor-
macjami na temat pracy policjantów nasze-
go powiatu, w tym także funkcjonariuszy 
z Milanówka. 

St. asp. Katarzyna Zych
Oficer Prasowy KPP w Grodzisku Maz.

policja w Milanówku

asp. Marek Wojenko

mł. asp. Kamil Wojtaś

WYDARZeNIA

Komisariat Policji w Milanówku działa  
codziennie od godziny 8 do 20

Między godziną 20 a 8 rano najlepiej 
dzwonić bezpośrednio do Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim 
– 997 lub 22 755 60 10 (-11,-12 lub -13), 
lub do czynnej całą dobę milanowskiej 
Straży Miejskiej  tel. 22 724 80 45.
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Milanówek na mapie działania stra-
ży miejskiej został podzielony na 
cztery rejony. Do każdego z nich 

jest przypisany imiennie jeden strażnik, 
który osobiście odpowiada za dany teren. 
Dlatego służba rejonowych strażników 
miejskich odbywa się głównie w formie 
patroli pieszych. To im ułatwia poznanie 
nie tylko podlegającego im regionu, ale 
przede wszystkim mieszkańców z poszcze-
gólnych rewirów. – Liczymy, że mieszkańcy 
poszczególnych rejonów szybko nawiążą 
z nami współpracę, bo ich uwagi i obser-
wacje umożliwiają podjęcie odpowiednich 
decyzji mających na celu poprawę spoko-
ju i porządku publicznego – mówi Bohdan 
Okniński, komendant milanowskiej Stra-
ży Miejskiej. Jego zdaniem najważniejsze 
w dobrej współpracy jest to, żeby miesz-
kańcy mieli świadomość, że mogą zwrócić 
się bezpośrednio do swojego rejonowego 
z prośbą o pomoc, radę a także zgłosić mu 
bezpośrednio prośbę o interwencję. – Choć 
oczywiście nie oznacza to, że interwencje 
w danym rejonie będzie podejmował tylko 
strażnik rejonowy i tylko do niego należy 
zgłaszać problemy – tłumaczy komendant 
Okniński. – Jeśli zgłoszenie wymaga szybkiej 
reakcji, to konieczne działania podejmuje 
patrol znajdujący się najbliżej. Natomiast 
w przypadkach bardziej skomplikowanych 
spraw, konieczności działań długofalowych 
problem trafia do strażnika odpowiedzial-
nego za konkretny rejon – dodaje. 

Wszelkie zgłoszenia należy kierować do 
dyżurnego Straży Miejskiej pod nr telefonu  
22 724 80 45 lub 986.

żeby mieszkańcy mogli lepiej poznać 
swojego rejonowego, przedstawiamy funk-
cjonariuszy oraz przypisane im rejony:

REJON SŁUżBOWY NR 1
Rejon obejmuje północno-zachodnią 

część Milanówka. Granice rejonu wyzna-
cza torowisko PKP wzdłuż ulicy Krakowskiej 
oraz ulica Kościuszki. Rejon obejmuje ob-
szar na zachód od ulicy Kościuszki (nr. nie-
parzyste posesji przy ul. Kościuszki) do 
granicy miasta z Gminą Grodzisk Maz. oraz 
ul. Kwiatową. Opiekun rejonu: insp. Sylwe-
ster Gontarczyk

REJON SŁUżBOWY NR 2
Rejon obejmuje północno-wschodnią 

część Milanówka. Granice rejonu wyznacza 
torowisko PKP wzdłuż ulicy Krakowskiej oraz 
ulica Kościuszki. Rejon obejmuje obszar na 
wschód od ulicy Kościuszki (nr. parzyste po-
sesji przy ul. Kościuszki) do granicy miasta 
z Gminą Brwinów i miejscowością falęcin 
Opiekun rejonu: mł. insp. Marek Poniatowski

REJON SŁUżBOWY NR 3
Rejon obejmuje południowo-wschodnią 

część Milanówka. Granice rejonu wyznacza 
torowisko PKP wzdłuż ulicy Warszawskiej. 
Rejon obejmuje obszar na południe od ulicy 
Warszawskiej oraz na wschód od ulicy Gru-
dowskiej, Długiej, Marszałkowskiej, Próżnej 

i Kazimierzowskiej do granicy miasta z Gmi-
nami Brwinów i Podkowa Leśna. Opiekun 
rejonu: strażnik Grzegorz Świtalski

REJON SŁUżBOWY NR 4
Rejon obejmuje południowo-zachodnią 

część Milanówka. Granice rejonu wyznacza 
torowisko PKP wzdłuż ulicy Warszawskiej. 
Rejon obejmuje obszar na południe od ulicy 
Warszawskiej oraz na zachód od ulicy Gru-
dowskiej, Długiej, Marszałkowskiej, Próżnej 
i Kazimierzowskiej do granicy miasta z Gmi-
nami Brwinów i Grodzisk Maz. Opiekun re-
jonu: st. strażnik Rafał Skonieczny

mł. spec w SM
Izabela Koźbiał

straż Miejska  
bliżej mieszkańców
Komisariat policji w Milanówku działa już tylko od godziny 8 do 20. Coraz mniej jest też 
policyjnych patroli na ulicach naszego miasta. Dlatego Straż Miejska wprowadza własnych 
rejonowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej odpowiadają za poszczególne rejony miasta 
i dzięki temu mogą lepiej poznać problemy podlegających im miejsc, a w konsekwencji 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

insp. Sylwester  
Gontarczyk

mł. insp.  
Marek Poniatowski

strażnik  
Grzegorz Świtalski

st. strażnik  
Rafał Skonieczny
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19 stycznia dyżurny Straży Miejskiej 
otrzymał telefoniczne zgłosze-
nie od mieszkanki Milanówka, 

kobieta poinformowała funkcjonariusza, że 
ze zbiornika znajdującego się na opuszczo-
nej posesji przy ul. Okrzei prawdopodobnie 
wycieka gaz. We wskazane miejsce natych-
miast został wysłany patrol. funkcjonariu-
sze na tyłach niezamieszkanego budynku 
spostrzegli duży zbiornik na gaz propan-bu-
tan, a  powietrzu wyczuli charakterystyczny 
zapach. Dlatego strażnicy miejscy od razu 
wezwali na miejsce specjalistyczną jednost-
kę ratowniczo-gaśniczą państwowej straży 
pożarnej z Grodziska Mazowieckiego oraz 
zastęp strażacki z OSP w Milanówku. 

Strażacy wyposażeni w odpowiedni sprzęt 
natychmiast wykryli, że gaz wyciekał przez… 
otwarty zawór. Wszystko wskazuje na to, że 
nie było to dziełem przypadku. Najprawdo-
podobniej ktoś po prostu chciał ukraść zbior-
nik lub jego elementy. Nie wiadomo tylko, 
czy złodziej zdawał sobie sprawę, że jego 
działania mogły spowodować tragedię.

Aby nie dopuścić do ponownego zagroże-

nia zawór został zaplombowany przez straż 
pożarną, a sam zbiornik dodatkowo zabez-
pieczony. Dodatkowo żeby uniemożliwić 
osobom postronny wejście na teren opusz-
czonej posesji straż miejska przez kilka ko-
lejnych dni prowadziła specjalne patrole 
w okolicy. Natychmiast także zobligowano 
właścicieli do zabrania zbiornika z ogrodu. 
Istniało bowiem ryzyko, że może dojść do 
tragedii jeśli ktoś znowu zacznie demonto-
wać urządzenie na własną rękę.

Jednak po znalezieniu odpowiednich 
danych na tabliczce znamionowej zbior-
nika, funkcjonariusze Straży Miejskiej 
powiadomili o sytuacji firmę, którą dzier-
żawiła go właścicielom posesji. I jedno-
cześnie poproszono o natychmiastowe 

zgłoszenie się po swoją własność. W efek-
cie działań Straży Miejskiej już 22 stycznia 
niebezpieczny zbiornik został usunięty 
z opuszczonej posesji.

Bohdan Okniński
Komendant Straży Miejskiej

ekopatrol, czyli wyspecjalizowany patrol 
Straży Miejskiej pojawił się na milanow-
skich ulicach 1 października 2013 roku. 

Żeby pomóc zwierzętom, sześciu funkcjona-
riuszy przeszło specjalne szkolenie u Powiato-
wego Lekarza Weterynarii, pracowników war-
szawskiego ZOO oraz doświadczony kolegów 
z ekopatrolu warszawskiej Straży Miejskiej.

Do najważniejszych zadań milanowskich 
strażników miejskich z ekopatrolu należy 
opieka nad bezdomnym zwierzętami oraz 
ochrona zwierząt dziko żyjących (ptaki, gady 
i płazy), które z różnych powodów opuściły 
swoje naturalne środowisko i znalazły się na 
terenie miasta.

Interweniujemy również, gdy widzimy, że 
zwierzęta domowe są maltretowane przez 
swoich właścicieli. I choć stale wzrosta świa-
domości ludzi, nadal nie zawsze najlepiej trak-
tujemy naszych czworonożnych przyjaciół. 
Wciąż zdarzają się przypadki trzymania zwie-
rząt w złych warunkach, czy też wyrzucania 
ich na ulicę niczym zużyte rzeczy. 

W czasie zimy funkcjonariusze ekopatrolu 
Straż Miejska zajmują się także dokarmianiem 
ptaków zimujących w mieście. 

Zadania ekopatrolu Straży Miejskiej:
 zbieranie i przetwarzaniem informacji  
o przypadkach złego traktowania zwierząt;
interwencjami w przypadkach zgłoszeń  
o zagrożeniu dla życia lub zdrowia zwierzęcia;
 prowadzeniem akcji informacyjnych 
i edukacyjnych w szkołach, placówkach szkol-
no-wychowawczych;
 współdziałaniem na rzecz ochrony 
zwierząt z innymi instytucjami i służbami 
prowadzącymi działalność w tym zakresie, 
jak np.: Schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii czy Towarzy-
stwo Opieki nad Zwierzętami.

Izabela Koźbiał
mł. spec. w SM

straż zwierząt
Milanowska Straż Miejska od półtora roku pomaga już nie tylko 
mieszkańcom naszego miasta, ale także ich pupilom. Koty,  
psy, ptaki, wiewiórki, a nawet świnka morska – to zwierzęta 
uratowane dotychczas przez Straż Miejską.

o krok od wielkiego wybuchu
Ze zbiornika gazu o pojemności blisko 5000 litrów, ustawionego 
na jednej z milanowskich posesji, nastąpił niebezpieczny wyciek 
gazu. Do eksplozji mogło dojść w każdej chwili! Tragedii udało 
się uniknąć tylko dzięki czujności mieszkanki naszego miasta, 
która powiadomiła Straż Miejską, o tym że w powietrzu czuje 
charakterystyczny nieprzyjemny zapach.

WYDARZeNIA
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To jak ważną postacią w Milanówku jest 
Dariusz Biernacki pokazała publiczność, 
która wypełniła salę po brzegi a także 

występujący artyści, uczniowie, którzy zwra-
cali się do jubilata z pełną estymą i wdzięcz-
nością. W Benefisie wystąpili: Mila Wdowiak-
-Żerańska, Joanna Różycka, Maria Wdowiak, 
Gabriela Barkan, Hanna Makulec, Maryla La-
sia, Marcin Lasia, Zuzanna Wojtczak, Dominik 
Kobylański, Patryk Kocielnik, Sandra Rudnic-
ka, Karolina Białecka, ewa Utecht-Grzana, ela 
Januszewska, Iwona Gach, Zbigniew Kijewski, 
Joanna Marciszak.

Prowadzenie Iwona Dornarowicz, akom-
paniament Alicja Brzeska, elżbieta Bartosiak, 
nagłośnienie Grzegorz Pizoń, wywiad Andrzej 
Pettyn, film dotyczący twórczości Pana Dariu-
sza przygotował Mariusz Koszuta. Po koncer-
cie przed jubilatem utworzyła się długa ko-
lejka wszystkich tych, którzy osobiście chcieli 
złożyć życzenia i wręczyć kwiaty.

Beata Sadowska
Koordynator projektów kulturalnych

Milanowskie Centrum Kultury

Konkurs cie-
szył się dużym 
z a i n t e r e s o -

waniem zarówno 
wśród gimnazjali-
stów, jak i wśród 
uczniów szkoły pod-
stawowej. Najwięksi 
entuzjaści czytania 
przygotowali aż dwa 
konkursowe filmy, 
próbując udowod-
nić, że to właśnie na-
sza Szkoła zasługuje 
na nowy księgozbiór. 

Wprawdzie nie 
udało nam się zdobyć głównej nagrody (kon-
kurencja była ogromna), ale działania podej-
mowane w związku z konkursem zintegrowały 
naszych czytelników i pokazały szkolną biblio-
tekę z innej, multimedialnej perspektywy.

Dla nas, nauczycieli bibliotekarzy, zaangażo-
wanie uczniów w zadania konkursowe, to nie-
zaprzeczalny dowód na to, że są wśród nich ci, 
którzy chcą czytać.

filmy biorące udział w konkursie można 
obejrzeć na stronie naszej Szkoły w panelu bi-
blioteka.

Dorota Banasiak, Mariola Smoleńska
nauczycielki biliotekarki  

w ZSG nr 3 w Milanówku
                  

Benefis  
Dariusza Biernackiego

książki  
naszych marzeń

sarkofag Marszałka józefa  
piłsudskiego w remoncie 

W sobotę 6 grudnia 2014 r. w Teatrze Letnim MCK odbył się 
benefis z okazji dziesięciolecia pracy twórczej śpiewaka operowego 
Dariusza Biernackiego. Człowieka, który nie tylko mieszka  
w Milanówku, ale pokochał to miasto i robi bardzo wiele dobrego 
dla niego i jego mieszkańców.

Uczniowie Zespołu Szkół Gminnych nr 3 
im. F. Chopina wzięli udział w konkursie 
pt. „Książki naszych marzeń” 
organizowany przez Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Choć nie udało im 
się zdobyć głównej nagrody, to szefowa 
resortu edukacji doceniła ich starania 
– specjalnym dyplomem.

Konserwacja pokrywy sarkofa-
gu jest prowadzona w ramach 
pracy magisterskiej w Pra-

cowni Konserwacji i Restauracji 
Rzeźby Gipsowej i Sztukaterii pod 
kierunkiem doktora habilitowanego 
Janusza Smazy, profesora ASP.

W tej chwili już wykonano m.in. 
dokumentacje opisową, rysunkową 
i fotograficzną ilustrującą stan za-
chowania pokrywy przed rozpoczę-
ciem prac. Wykonano również część 
badań specjalistycznych.

Prace, m. in. transport i materiały 
finansuje Gmina Milanówek.

Przewidywany koniec prac i po-
wrót sarkofagu do Milanówka jest 
15 grudnia 2015 roku.  (red.)

Pokrywa sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego, autorstwa  
Jana Szczepkowskiego, została przewieziona z pracowni artysty  
w Milanówku do Akademii Sztuk Pięknych. Tam będzie poddawana 
pracom konserwatorsko-restauratorskim.

Fo
t 

p
ro

f. 
Ja

nu
sz

 S
m

az
a



22

WYDARZENIA

Z  inicjatywy mieszkańców powstał po-
mysł, aby cały rok 2015 bogaty był 
w wydarzenia odnoszące się do kultury 

ludowej i jej transformacji, muzyki Polskiej 
Kapeli Ludowej oraz życia i twórczości fe-
liksa Dzierżanowskiego. Milanowskie Cen-
trum Kultury wraz z pracownikami Referatu 
Komunikacji Społecznej przygotowało cało-
roczny program dotyczący obchodów.

Rada Miasta Milanówka wyraziła zgodę 
by w Milanówku ogłosić rok 2015 Rokiem 
feliksa Dzierżanowskiego.

Inauguracją obchodów był Koncert No-
woroczny w wykonaniu zespołu Janusz Pru-
sinowski Kompania, który odbył się 4 stycz-
nia w Milanowskim Centrum Kultury.

W lutym nasi najmłodsi goście wzięli 
udział w „Warsztatach z feliksem” eduka-
cyjnym spotkaniu, składającym się z mu-
zyki, tańca i opowieści. Warsztaty przy-
gotowali muzycy grający muzykę ludową 
i prezentujący dawne instrumentarium 
wiejskie, z poznańskiej „Mozaiki”. 

W marcu, Milanowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku organizuje wykład nawiązują-
cy do fenomenu Polskiej Kapeli Ludowej, 
połączony z wywiadem z synem i wnukiem 
feliksa Dzierżanowskiego. W programie 
także pokaz slajdów dokumentujących ży-
cie kompozytora, oraz muzyczna prezenta-

cja dorobku artysty. W Teatrze Letnim MCK, 
w piątek 20 marca odbędzie się wykład 
prof. Zbigniewa Przerembskiego dotyczący 
muzyki ludowej w Polsce, Polskiej Kapeli 
Ludowej i twórczości feliksa Dzierżanow-
skiego. Kolejna propozycja to film „Rejs” 
reż. Marka Piwowskiego z muzyką  Polskiej 
Kapeli Ludowej w tle. Na seans zapraszamy 
w sobotę 21 marca, godz. 20.30 do Mila-
nowskiego Centrum Kultury.

 W ramach Roku feliksa Dzierżanowskie-
go odbędą się działania nawiązujące do 
kultury tradycyjnej, będą to m.in: koncerty, 
warsztaty, spotkania, wystawy, „Potańców-
ka na dechach”, spektakl teatralny.

Planowane wydarzenia mają na celu 
przywrócenie pamięci o życiu, dorobku 
twórczym, naukowym i społecznym kom-

pozytora. Jego twórczość także dziś, ma 
szansę znacząco wpłynąć na klimat i dzieje 
Milanówka. Współpraca z Rodziną feliksa 
Dzierżanowskiego (synem oraz wnukiem) 
oraz jego byłymi uczniami dają  możliwość 
udokumentowania wspomnień, zrekon-
struowania zdarzeń. Wszelkie aspekty mu-
zyki ludowej staną się znów żywe. 

Do udziału w tworzeniu wydarzeń zwią-
zanych z obchodami Roku feliksa Dzierża-
nowskiego zachęcamy Mieszkańców, Sto-
warzyszenia i Organizacje.

edyta Budziewska
Koordynator ds. artystycznych
Milanowskie Centrum Kultury

Rok Feliksa Dzierżanowskiego
W ponad stuletniej historii Milanówka, miasta ogrodu, słynnego podwarszawskiego 
letniska i artystycznego tygla, działało w mieście wielu wybitnych artystów z wielu 
dziedzin. To było ich miejscem na ziemi, tu szukali inspiracji, tu tworzyli. Wybitny 
kompozytor, dyrygent, twórca Polskiej Kapeli Ludowej Feliks Dzierżanowski żył i tworzył 
w Milanówku od lat dwudziestych. W 1933 Dzierżanowski założył Polską Kapelę 
Ludową, która wkrótce zaczęła regularne występy przed mikrofonami Polskiego Radia. 
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Ucieszyłem się, kiedy odnalazłem w 
swoim prywatnym archiwum notat-
ki z tamtych lat. Doszedłem wówczas 

do wniosku, że pisząc o tak wybitnym muzy-
ku, kompozytorze i popularyzatorze muzyki 
ludowej nie sposób w pierwszej kolejności 
nie przypomnieć jego drogi życiowej. Tym 
bardziej, że jego dorobek jaki pozostawił 
w nagraniach znajdujących się w archi-
wach Polskiego Radia i Polskich Nagrań jest 
wprost imponujący. 

feliks Dzierżanowski w rozmowie ze mną  
dla Polskiego Radia nadanej później w języ-
ku fińskim mówił m.in.:

„Rozpocząłem naukę gry na skrzypcach w 
Moskiewskim Konserwatorium jako bardzo 
młody, bo sześcioletni chłopiec. Pierwszy 
mój publiczny koncert odbył się na tzw. po-
pisie w Konserwatorium. Uczelnię ukończy-
łem z wyróżnieniem – w klasie skrzypiec, 
kompozycji i dyrygentury.”

Z rozmowy dowiaduję się, że feliks Dzier-
żanowski urodził się w 1890 r. w Rosto-
wie nad Donem, był wnukiem powstańca 
z 1863 r. zesłanego do Rosji. Wychował się 
więc w patriotycznej rodzinie, w polskim 
domu, w którym mówiono tylko po polsku, 
zawsze on i jego rodzina marzyli o powro-
cie do ojczyzny, co udało mu się dopiero 
w 1922 r. Pierwsze lata po powrocie do Pol-
ski w rozmowie wspominał:

„Trudności ze znalezieniem pracy związały 
mnie na kilka lat z życiem muzycznym w Ło-
dzi, gdzie występowałem jako solista oraz 
uczyłem w tamtejszym konserwatorium.”

„W okresie filmów niemych byłem kapel-
mistrzem w kinie „Palce” w W-wie, a na-
stępnie pracowałem w orkiestrze Opery 
Warszawskiej.”

Na pytanie dotyczące zainteresowania się 
muzyką ludową, którą fińscy słuchacze Pol-
skiego Radia wciąż się interesują mówił:

„Moje zainteresowanie polską muzyką 
ludową datuje się od dzieciństwa, a było to 
spotęgowane tęsknotą za ojczyzną, której 
zresztą nie było wówczas na mapie euro-
py.  Przyjazd do kraju umożliwił mi dotarcie 
do źródeł tej muzyki w sposób bezpośred-
ni. Zacząłem wiec zbierać melodie, tańce 
i pieśni ludowe z myślą o ich późniejszym 
upowszechnieniu. Wtedy też zrodziła się 
idea utworzenia zespołu, który mógłby wy-
korzystać tę muzykę. Wszak muzyka ludo-
wa jest niewyczerpanym źródłem najpięk-
niejszych melodii, które malują charakter 
różnych regionów.”

Pan Feliks tworzy Polską Kapelę  
Ludową…

Stworzona przez Dzierżanowskiego Polska 
Kapela Ludowa po raz pierwszy wystąpiła 
przed mikrofonami Polskiego Radia 3 grud-
nia 1933 r. Przypomniał mi, że to był inny 
gmach, niż ten w którym się spotykamy przy 
ul. Malczewskiego. Doskonale też pamięta 
reakcje słuchaczy, to jak została przyjęta ta 
muzyka:

„Nasza audycja spodobała się i od tamtej 
pory w pięcioosobowym składzie graliśmy 
w Polskim Radiu regularnie dwa razy w ty-
godniu. Zespół stopniowo powiększył się do 
ponad 30 instrumentalistów i wokalistów, 
doszły bowiem tzw. „przyśpiewki”. Współ-
pracował z nami jeden z pierwszych spikerów 
Polskiego Radia Tadeusz Bocheński i popular-
ny aktor – piosenkarz Andrzej Bogucki.”

Czytelników „Biuletynu” chciałbym po-
informować, że na miejsce osiedlenia się 
Dzierżanowscy wybrali Milanówek, który już 
po pierwszej wizycie ogromnie polubili. Cy-
tuje jego słowa „zafascynowała mnie mila-
nowska przyroda, plany utworzenia tu Letni-
ska na skalę europejską – co wynikało z jego 
rozmów z właścicielem majątku Milanówek  
Michałem Lasockim – spokój, jaki tu zawsze 

panował. Początkowo rodzina Dzierżanow-
skich wynajmowała mieszkanie, ale później 
wybudowano własną willę, którą na cześć 
żony nazwano „Henrysia”.

Popularność Kapeli f. Dzierżanowskiego 
rosła. W 1937 r. z koncertem zatytułowa-
nym „Płynie Wisła płynie po polskiej kra-
inie” Kapela dotarła do Gdańska. Dzierża-
nowski w wywiadzie wspominał: „Koncert 
był wielką manifestacją polskości wśród 
szalejącego już wówczas terroru faszystów 
hitlerowskich.” 

Stabilizacja finansowa osiągnięta przez 
stałe zatrudnienie w Polskim Radiu, zachę-
ciła feliksa Dzierżanowskiego do realizacji 
kolejnego marzenia. W latach trzydziestych 
otworzył w swoim domu w Milanówku 
Prywatną Szkołę Muzyczną, w której uczył 
muzyki wielu młodych mieszkańców Mi-
lanówka.  Po II wojnie światowej utworzył 
też podobne szkoły muzyczne w Żyrardowie 
i Grodzisku Mazowieckim. 

Nadeszła wojna, pan feliks wspominał:
„Wybuch wojny zastał nas w Warszawie. 

Graliśmy do ostatniej chwili, aż do momentu 
zbombardowania Rozgłośni Warszawskiej, 
podnosząc na duchu mieszkańców oblężo-
nej stolicy. Nawet w czasie nalotów orkiestra 
grała skoczne melodie ludowe, w ten sposób 
podtrzymując na duchu mieszkańców bro-
niącej się stolicy.”

W czasie okupacji nie będzie grać 
dla okupanta…

Mimo otrzymywanych propozycji, feliks 
Dzierżanowski nie chciał – jak się wyraził 
„grać dla okupanta”. Z tego powodu jego or-
kiestra występowała w murach kościoła św. 
Jadwigi Śląskiej w Milanówku grając oprawę 
mszy św. Jednocześnie w Centralnej Stacji 
Jedwabniczej Dzierżanowski zorganizował 
orkiestrę fabryczną, w której grali nie ustę-
pując profesjonalistom pracownicy fabryki 
– muzycy amatorzy. Lista współpracowni-
ków tej orkiestry jest imponująca. A co robił 
sam Dzierżanowski? - Pracował wówczas po 
prostu jako dozorca na budowie u swojego 
przyjaciela Stefana Zagrodzkiego. 

„Czy łatwo było zajmować się wtedy mu-
zyką? Raczej nie! Podczas okupacji – opo-
wiadał – wędrowałem po polskich wsiach, 
zapisywałem usłyszane melodie ludowe, 
tańce i piosenki. Kolekcjonowałem to w na-
dziei, że będzie to można kiedyś wykorzy-
stać. By nie zaginęły – muzyka i słowa pio-
senek! Jednocześnie pracowałem nad operą 
„Jadwiga i Jagiełło”.

Kiedy poproszono mnie bym z okazji rozpoczynającego się w 2015 r. Roku Feliksa 
Dzierżanowskiego napisał coś o słynnym muzyku, znalazłem się w przysłowiowej kropce.  
Od czego tu zacząć? – pomyślałem. – Czy od mojej fascynacji muzyką ludową, która zrodziła się 
w dzieciństwie, kiedy jesienią 1948 r. zetknąłem się z orkiestrą pana Feliksa i z  jego muzyką po 
raz pierwszy na koncercie w Teatrze Letnim w Milanówku? Czy od kilku osobistych  z nim spotkań 
w… ? Czy też od audycji jemu poświeconej – wiele lat później – nadanej przez niżej podpisanego 
w Redakcji Fińskiej, w której przez wiele lat pracowałem? 

…co niedziela gra kapela…
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Tematu opery nie pociągnąłem w rozmo-
wie i po latach żałuję. Nie wiem bowiem, 
czy ta opera zachowała się, czy pan feliks ją 
skończył? A może istnieje w archiwaliach ro-
dziny i warto do  niej dotrzeć?

Warto wiedzieć, że w okresie okupacji 
hitlerowskiej dom rodziny Dzierżanowskich 
był często miejscem tajnych zebrań harce-
rek, które organizowała drużynowa Halina 
Dzierżanowska. Patriotyczne tradycje rodzi-
ny nakazywały podjąć im walkę z okupantem 
w szeregach AK i Szarych Szeregów. W domu 
znajdował się punkt kolportowania prasy 
podziemnej, odbywały się szkolenia sanitar-
ne, prowadzono tajne nauczanie. Odbywały 
się tam także wykłady tajnej podchorążów-
ki. Do Szarych Szeregów należeli również syn 
feliks i druga córka Jadwiga.

Po wojnie willa „Henrysia” znów zaczęła 
rozbrzmiewać muzyką, ponieważ szkoła mu-
zyczna natychmiast wznowiła swoją działal-
ność. Kapela powróciła do Polskiego Radia 
i ponownie zagrała w 1945 roku. Słuchacze 
spragnieni polskiej muzyki ludowej przyjęli 
kapelę z ogromną życzliwością. Mnożyły się 
koncerty nie tylko w Polskim Radiu, ale i na 
czołowych polskich estradach, w zakładach 
pracy, w plenerze. Ciekawe, że na terenie 
Pragi w 1945 roku – jak informowała mnie 
siostra mojego ojca Józefa Pragert – utwo-
ry przedwojennych nagrań nadawano przez 
głośniki  umieszczone na słupach ulicznych 
z płyt winylowych wydanych w ówczesnym 
ZSRR przez Związek Patriotów Polskich. Przy-
pomniał to  niedawno w styczniu br. w noc-
nej audycji wspomnieniowej w I Programie 
Polskiego Radia red. Jan Zagozda. 

Największe sukcesy w okresie powojen-
nym Kapela odniosła w 1970 r. na tourneé 
po USA i Kanadzie. Muzycy przebyli po-
nad 20 tys. kilometrów dając 29 koncer-

tów w ciągu jednego miesiąca! W ponad 
20 miejscowościach, m.in. Chicago, Nowym 
Jorku, Detroit, Montrealu. Każdy taki kon-
cert to było wielkie przeżycie dla Polonii. 
Koncerty Kapeli przypominały kraj ojczysty, 
polskie korzenie. W ślad za tymi sukcesami 
przyszły liczne wyrazy uznania: m.in. Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Woje-
wództwo warszawskie oceniło jego postawę 
jako artysty i popularyzatora muzyki ludowej 
i zarazem jako społecznika – przyznając mu 
nagrodę „za twórczość muzyczną i rozpo-
wszechnianie piękna polskiej pieśni i tańca 
ludowego”. W 1967 r. otrzymał „Złotą Od-
znakę za Zasługi dla Województwa War-
szawskiego”. 

…popularyzowanie muzyki ludowej 
traktował jako swoją misję...

Dzierżanowski prawie do końca życia, 
a zmarł w wieku 85 lat, zachował niezwy-
kłą jak na ten wiek energię i żywotność. 
W pamięci Milanowian – opowiada mi tak-
sówkarz z Milanówka Marek Stolarski – za-
pisał się jako człowiek niezwykle skromny, 
zaangażowany w swoją pracę. Można było 
odnieść wrażenie w czasie rozmów, że popu-
laryzowanie muzyki ludowej traktował jako 
swoją misję. 

Ludzie, którzy widzieli go przy pulpicie dy-
rygenta mówią, że nie było to takie zwykłe 
machanie pałeczką dyrygenta, Dzierżanow-
ski – dyrygował całym ciałem, poruszał się 
jakby w trasie tanecznym. Ten rytmiczno-
-taneczny wdzięk melodii ludowych prze-
kazywał swojej kapeli i występującym z nią 
solistom śpiewakom. 

Współczesny mieszkaniec Milanówka 
niewiele wie o Dzierżanowskim, młodzież 
nie zna jego koncertów, orkiestra Polskiego 
Radia, która mogłaby nosić jego imię – już 

dawno nie istnieje. Utworów nagranych 
przez Kapelę nie nadaje się w Polskim Radiu, 
a szkoda! 

Kilka lat temu z okazji rocznicy 30-lecia 
jego śmierci – na wniosek Towarzystwa Mi-
łośników Milanówka – Polskie Radio poświę-
ciło feliksowi Dzierżanowskiemu specjalną 
audycję wspomnieniową z udziałem syna 
i wnuka. Na wniosek TMM – władze samo-
rządowe Milanówka uczciły pamięć wielkie-
go muzyka nadając jednej z ulic jego imię. 
Z okazji 30-lecia śmierci feliksa Dzierżanow-
skiego TMM wspólnie z MCK zorganizowa-
ło w Teatrze Letnim uroczystość połączoną 
z wystawą i koncertem. TMM niedawno 
wystąpiło też do Polskiego Radia z propozy-
cją wydania płyty kompaktowej z utworami 
Polskiej Kapeli Ludowej. Może w serii platy-
nowej kolekcji, może z okazji 90-lecia radia 
publicznego!? Przecież przez całe lata koja-
rzono go z Polskim Radiem… Póki co mamy 
chociaż ulicę, która utrwala pamięć o tym 
wspaniałym popularyzatorze muzycznej 
kultury ludowej! A w 2015 roku w różnych 
formach, poczynając od wystawy i koncertu 
inauguracyjnego, przypominać będziemy 
w Milanówku jego dorobek. Może zainte-
resują się nim nie tylko mieszkańcy Mila-
nówka. Może Polskie Radio przypomni kilka 
jego koncertów? A może Telewizja Polska 
wydobędzie z archiwów i nada nakręcony 
przed laty film poświecony jego działalności 
z udziałem orkiestry i solistów? 

Andrzej Pettyn
P.S. Utworów Polskiej Kapeli Ludowej 

w Youtube znajduje się niewiele, ale moż-
na do nich dotrzeć za pośrednictwem Pol-
skaStacja.pl  Na Allegro można od czasu do 
czasu kupić z nagraniami tej orkiestry płyty 
winylowe (np. „Podkóweczki dajcie ognia” 
za jedyne 12 zł.) Niestety, to wszystko!

KULTURA

Środowisko ,,Mielizna” reprezentowane 
było przez Przewodniczącego Andrzeja 

Szolca wraz z innymi członkami. Na spotkanie  
przybył ksiądz prałat Zbigniew Szysz. Władze 
miasta reprezentowała Burmistrz Wiesława 
Kwiatkowska, Przewodnicząca Rady Małgo-
rzata Trębińska, radne Bożena Osiadacz  (Hu-
fiec ZHP im. Janusza Kusocińskiego) i elżbieta 
Kubek ( córka Jana Kubka ps. Kukułka” byłego 
członka Środowiska ,,Mielizna”). W spotkaniu 
uczestniczyła dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Milanówku im. Armii Krajowej Marian-
na frej oraz Mariusz Koszuta artysta plastyk. 
Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu repre-
zentował Dawid Puszcz. Przedstawicielami 
milanowskich harcerzy z Hufca ZHP im. J. Ku-
socińskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Żoł-

nierzy Armii Krajowej byli: hm. Dariusz Kopeć 
i Krzysztof Wiącek, z drugiej harcerskiej organi-
zacji Skautów europy w spotkaniu uczestniczyli 
Patryk Kocielnik oraz skaut Łukasz uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2. 

Przygotowaniem stołu wigilijnego zajmowa-
ły się harcerki Iza i Sonia Stach, Anna Kryńska 
oraz Aleksandra i Paweł Seliwiak. Młodzi mu-
zycy grali i śpiewali kolędy umilając czas pod-
czas spotkania milanowskich kombatantów. 
Uczestników spotkania powitała Bożena Osia-
dacz. Wszystkich obecnych na tym spotkaniu 
wzruszyły słowa Przewodniczącego ŚZŻAK An-
drzeja Szolca. Następnie głos zabrały Burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska i Przewodnicząca 
Rady Miasta Małgorzata Trębińska składając 
życzenia kombatantom i wszystkim obecnym 

podczas spotkania. Ksiądz prałat Zbigniew 
Szysz zaprosił do wspólnej modlitwy, poświę-
cił opłatki, a uczestnicy spotkania wzajemnie 
składali sobie życzenia. Podczas spotkania 
czuło się, że hasło: BÓG, HONOR, OJCZYZNA 
cieszy się nadal należnym uznaniem w naszej 
lokalnej społeczności, a postawa naszych już 
nielicznych przedstawicieli ,,milanowskich Ko-
lumbów” nadal służy za wzór następnym po-
koleniom dziedziczącym tradycje historyczno 
kulturalne naszego miasta. Cieszy nas, że na 
spotkaniu opłatkowym spotkały się różne or-
ganizacje, przedstawiciele różnych pokoleń, co 
potwierdziła ich obecność oraz zaangażowanie 
w zorganizowanie spotkania opłatkowego dla 
Żołnierzy Armii Krajowej w Milanówku. 

elżbieta Kubek

spotkanie opłatkowe  
żołnierzy armii krajowej 
ośrodka ,,Mielizna” Milanówek
W dniu 17.01.2015 r. w Małej Galerii Milanowskiego Centrum Kultury  tradycyjnie 
jak co roku odbyło się spotkanie  żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Ośrodek ,,Mielizna”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Armii Krajowej przy Hufcu ZHP im. Janusza Kusocińskiego w Milanówku przy 
udziale Zarządu Środowiska i Urzędu Miasta. 
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kalendarz wydarzeń  
kulturalnych i sportowych
18 marca (środa), godzina 17.00
Opowieść o życiu i twórczości feliksa 
dzierzanowskiego – seniora. Spotka-
nie z feliksem i feliksem Dzierżanowskim 
w ramach obchodów Roku feliksa Dzierża-
nowskiego w Milanówku. Sala Konferen-
cyjna UM, ul. Spacerowa 4. Organizator: 
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
20 marca (piątek), godzina 19.00
Muzyka ludowa i jej transformacje.
Wykład prof. Zbigniewa Przerembskiego. 
Wydarzenia w ramach obchodów Roku 
feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku. 
Teatr Letni – Milanowskie Centrum Kultury, 
ul. Kościelna 3 
21 marca (sobota), godzina 10.30 
Mistrzostwa Milanówka w tenisie 
stołowym dzieci i młodzieży (zawody 
dla Mieszkańców Milanówka i uczniów 
milanowskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych). Hala Sportowa przy ZSG nr 1, 
ul. Królewska 69
godzina 13.00 
XVI  Otwarte Mistrzostwa Milanówka 
w Tenisie Stołowym Seniorów. Hala 
Sportowa przy ZSG nr 1, ul. Królewska 69
godzina 19.00 
Wernisaż fotografii Mariusza Wardec-
kiego. Miejska Galeria Sztuki „Matulka”,  
ul. Piłsudskiego 30
godzina 20.30 
Seans filmowy „Rejs” reż. Marka 
Piwowskiego. Wydarzenie w ramach 
obchodów Roku feliksa Dzierżanowskiego 
w Milanówku. Teatr Letni  – Milanowskie 
Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
22 marca (niedziela), godzina 9.00 
Niedziela na dwóch kółkach (wycieczka 
rowerowa dla dorosłych). Okolice Prusz-
kowa – dystans ok. 60 km. Start pod Mila-
nowskim Centrum Kultury, ul. Kościelna 3. 
Organizator: Sekcja Turystyki Rowerowej, 
Adam Matusiak
godzina 12.15 
Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 
oraz Milanowskie Centrum Kultury za-
prasza na Topienie Marzanny – oficjal-
ne zakończenie zimy. Zbiórka na skwerze 
Ossendowskiego (zbieg ulic Kościuszki 
i Krakowskiej), następnie wyruszymy 
z Marzanną nad rzekę Rokitnicę.  
25 marca (środa), godzina 17.00 
Genealogia – podstawy. Spotkanie z mgr. 

inż. Zbigniewem Wąsowskim. Sala Konfe-
rencyjna UM, ul. Spacerowa 4. Organizator: 
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
27 marca (piątek), godzina 19.00 
Projekcja filmu dokumentalnego  
„W (nie)realu” InRealLife reż. Beeban 
Kidron, Wielka Brytania 2014. Budynek  
SLO Nr 5 w Milanówku, ul. fiderkiewicza 41
godzina 19.30 
Jazz koncert – A Little Jazz Orchestra 
Bilety 19 zł, bilety VIP 29 zł. Prosimy 
o wcześniejszą rezerwację biletu. L’amour 
MAISON ul. Piłsudskiego 33
28 marca (sobota), godzina 18.00 
Spektakl T-Art „Lekcja” E. Ionesco”, 
„Śmieszny staruszek” T. Różewicza 
–dwie jednoaktówki w reżyserii Wojciecha 
Olejnika. Spektakl wystawiany z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru. Bilety 10 zł. 
Teatr Letni – Milanowskie Centrum Kultury, 
ul. Kościelna 3

29 marca (niedziela), godz. 10.00 – 14.00 
Wielkanocny kiermasz rękodzieła. 
Teatr Letni – Milanowskie Centrum Kultury
godzina 10.15
niedziela na dwóch kółkach (wycieczka 
rowerowa dla dorosłych), Guzów (Pałac 
Sobańskich) – dystans ok. 70 km. Start pod 
Milanowskim Centrum Kultury, ul. Kościel-
na 3. Organizator: Sekcja Turystyki Rowero-
wej, Adam Matusiak.
1 kwietnia (środa), godzina 17.00 
Przygotowanie roślin wiosną. Spotkanie 
z cyklu „Nasz ogród” z mgr. Jarosławem 
Sienczewskim. Teatr Letni – Milanowskie 
Centrum Kultury. Organizator: Milanowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

8 kwietnia (środa), godzina 9.30  
Otwarty Dzień Emeryta. Teatr Letni – 
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3. 
Organizator: Związek emerytów, Rencistów 
i Inwalidów – oddział w Milanówku.
godzina 17.00 
Marc Chagall. Spotkanie z cyklu 
„Historia sztuki” z Przemysławem 
Głowackim. Sala Konferencyjna UM, 
ul. Spacerowa 4. Organizator: Milanowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
10 kwietnia (piątek), godzina 19.30 
Koncert Markowe Wieczory – wystą-
pi Kabaret OT.TO, Marek Majewski. 
Bilety: 25 zł i 30 zł. Obowiązuje wcześniej-

sza rezerwacja. Teatr Letni – Milanowskie 
Centrum Kultury, ul. Kościelna 3.   
godzina 17.00 
Spotkanie Muzyczne. Prowadzący 
– Michał Inkielman. L’amour MAISON, 
ul. Piłsudskiego 33. Organizator: Milanow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
godzina 19.30 
III Otwarte Mistrzostwa Milanówka 
w Brydżu sportowym parami Seniorów 
+50. Świetlica GSM osiedla Jedwabnik, 
ul. Brzozowa 7
11 kwietnia (sobota), godzina 10.00 
Wyprzedaż Garażowa. Przedszkole Nr 1  
w Milanówku
godzina 10.00 
III Otwarte Mistrzostwa Milanówka 
w Tenisie Stołowym Seniorów +55. Kate-
goria kobiet i mężczyzn. Sala gimnastyczna 
Gimnazjum Społecznego, ul. Brzozowa 1
godzina 17.00 
Koncert fortepianowy w ramach cyklu 
Młodzi Klasycznie. Teatr Letni – Milanow-
skie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
12 kwietnia (niedziela), godzina 10.15 
Niedziela na dwóch kółkach (wycieczka 
rowerowa dla dorosłych). Puszcza Kampi-
noska – dystans ok. 100 km. Start pod Mi-
lanowskim Centrum Kultury, ul. Kościelna 
3. Organizator: Sekcja Turystyki Rowerowej, 
Adam Matusiak
godzina 12.15 
Mazowiecka pyza spektakl teatralny dla 
dzieci w wykonaniu Teatru „Wariacja”. 
Bilety 5 zł – do kupienia przed spektaklem. 
Teatr Letni – Milanowskie Centrum Kultury, 
ul. Kościelna 3
18 kwietnia (sobota), godzina 18.00 
Salon muzyczny Dariusza Biernackiego. 
Najpiękniejsze przeboje muzyki filmowej 
i musicalowej w wykonaniu grupy wokalnej 
Milanowskiego Centrum Kultury i Capelli 
Milanoviensis oraz Dariusza Biernackiego. 
Teatr Letni – Milanowskie Centrum Kultury, 
ul. Kościelna 3

19 kwietnia (niedziela), godzina 11.00 
III BIEG STO-NOGI – bieg uliczny na 10 km, 
start/meta ul. Fiderkiewicza 41
godzina 12.30 
XVIII Mila Milanowska, bieg uliczny na 
dystansie 1600 m, start/meta  
ul. Fiderkiewicza 41
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Zawodnicy mieli za zadanie pokona-
nie dwóch dróg wspinaczkowych  
w jak najkrótszym czasie. Przysługiwa-

ła każdemu tylko jedna próba na drogę. „Re-

kordy prędkości” na ścianie to na łatwiejszej 
drodze wejście na 7 metrów zajęło Maćkowi 
Miklaszewskiemu 12,44 sek., a Anicie Pie-
trzak 15,78 sek. Trudniejsza, przewieszona 

Xv edycja milanowskich zawodów  
na ściance wspinaczkowej
W tym roku wystartowało 17 osób w wieku 7-14 lat. 4 chłopców i 13 dziewczynek 
(w większości spośród osób regularnie uczęszczających na pozalekcyjne zajęcia 
wspinaczkowe w Milanówku w piątki (14.30-16.00) przy Zespole Szkół Gminnych nr 1.

droga potrzebowała 23 sekund w przypadku 
Maćka na zdobycie, a wśród dziewczynek Oli 
Melon z czasem 32 sek.

Poza czasami w klasyfikacji generalnie 
brany był również pod uwagę wiek dziecka.

Klasyfikacja:

 kategoria juniorów
1.  Maciek Miklaszewski – „złoty multimeda-

lista milanowskich zawodów” – lat 11
2. Piotrek Sadecki
3. Oliwier Ciećwierz
4. Miłosz Mądry

 kategoria juniorek
1.  Anita Pietrzak – lat 8 – jej pierwsze złoto 

we wspinaniu, ale na pewno nie ostatnie
2. Ola Melon
3. Wiktoria Wiśniewska
4. Antonina Kawka
5. Sandra Legieć
6. Martyna Krzyżanowska
7. emilia Błeszyńska
8. Julia Wałęga
9. Zosia Uchorczak – lat 7 – najmłodsza
10. Uchorczak – lat 7 – najmłodsza
11. Milena Pietrzak
12. Karolina Ordyniec
13. Weronika Kolińska

SEKCJA SIATKóWKI dla dzieci
czwartek g. 15.00 Zajęcia dla 
klas III – IV SP, w ZSG nr 1, 
ul. Królewska 69, godz. 17.00. 

Zajęcia dla klas V – VI SP, czwartek, w ZSG 
nr 1, ul. Królewska 69.  
Arkadiusz Ciborowski

SEKCJA STRZELECKA
wtorek, piątek godz. 17.00 
–19.00 – Strzelnica MCK, 
ul. Piasta 12. Zbigniew Kubek

SEKCJA ŁUCZNICZA
Zajęcia dla dzieci.
sobota godz. 12.30 – Zajęcia 
w ZSG nr 3, ul. Żabie Oczko 1

Instruktorzy łucznictwa.

SEKCJA NORDIC WALKING
sobota godz. 10.00 – MCK,  
ul. Kościelna 3
Mariola Borowska

SEKCJA WSPINACZKOWA
piątek godz. 14.30. Zajęcia 
w ZSG nr 1, ul. Królewska 69
Grzegorz Gawryszewski

SEKCJA SZACHOWA
sobota godz. 9.20 –11.20  
– MCK, ul. Kościelna 3
Jarosław Kowalewski

SEKCJA MINI TENISA
Zajęcia Mini Tenisa  
dla dzieci w wieku  
od 5 do 10 lat.
Hala Sportowa Nr 2, 

ul. Królewska 69
grupa I 
Sobota: godz.9:00

Hala Sportowa Nr 1, ul. Żabie Oczko 1
grupa I – sobota godz. 10:30 
grupa II – sobota  godz. 11.30
prowadzone przez instruktorów tenisa

SEKCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Spotkania według kalendarza 
sekcji na stronie obok.
Adam Matusiak

SEKCJA BRYDżOWA  
dla dorosłych
piątek godz. 19.00  
– świetlica GSM osiedla  

Jedwabnik, ul. Brzozowa 7
Włodzimierz Rutkowski

Bliższe informacje na temat sekcji sporto-
wych MCK pod numerem tel. 790 204 254

Kierownik ds. sportu:
 Włodzimierz Filipiak

Koordynator wydarzeń sportowych: 
Artur Niedziński

Dział sportu Mck zaprasza:

SPORT
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Marzec
15 (niedziela) – Rozpoczęcie sezonu 
– Kuchenne rewolucje – Karczma Guca 
(serbska karczma w Grzędach koło Tarczyna 
– dystans ok. 60 km.
22 (niedziela) – Międzynarodowy 
Dzień Słońca – wspólna wycieczka z Vaga-
bundusem Warszawa (Pruszków i okolice  
– dystans ok. 65 km).
29 (niedziela) Zamek jak nad Loarą 
– Guzów – dystans ok. 70 km.

Kwiecień
12 (niedziela) Puszcza Kampinoska 
wszerz – dystans do 100 km.
25 (sobota) Od przedszkolaka do 
seniora – terenowe wyścigi kolarskie na 
Turczynku.
26 (niedziela) Kuchenne rewolucje 
Kuchnia Ormiańska Yerevan (Popów k. Ło-
wicza – dystans ok. 110 km)

Maj
1-3 (piątek,sobota,niedziela). Majówka 
nad Wkrą – Sobieski. Piątek – rowerem na 
Wkrę, sobota – spływ kajakowy Wkrą, nie-
dziela – powrót rowerem. Dystans rowerem 
ok. 150 km w obie strony, spływ ok. 6 godz. 
10 (niedziela) – Flis Festival –Gassy nad 
Wisłą k/ Konstancina (parada łodzi i kultury 
łużyckiej)  – dystans ok. 80 km.
15-17 (piątek, sobota, niedziela)   
XIII Ogólnopolski Zlot Aktywu Turysty-
ki Kolarskiej – Smerzyn k/Bydgoszczy
23 (sobota) Rajd ulicami Milanówka  
– dystans ok. 20 km.
24 (niedziela) – Rajd na orientację 
z Termami Mszczonów.
31 (niedziela)  Na drewnianych rower-
kach – Sromów – Muzeum ludowe (rucho-
me  rzeźby) – dystans ok. 110 km.

Czerwiec
7 (niedziela) Warszawska starówka. 
Warszawa – stare miasto i bulwary wiślane 
– dystans ok. 70 km.
12-14 (piątek, sobota, niedziela) Skarżyski 
Rajd Rowerowy – Skarżysko Kamienna.  
21 (niedziela) Mazurek B-dur op. 7  
Żelazowa Wola (koncert chopinowski 
w dworku w Żelazowej Woli) – dystans 85 km
27-29 (sobota, niedziela, poniedziałek)  
Święto Roweru w Lubartowie 
Lubartów  (sobota, dojazd pociągiem do 
Pilawy, rowerem Pilawa –  Lubartów ok. 
80 km, niedziela – Lubartowskie Święto 
Roweru, poniedziałek – powrót rowerami 
do Pilawy. 

Lipiec
12 (niedziela) Zagroda Ojrzanów. Ojrza-
nów k/ Skuł – dystans ok. 70 km.
18-19 (sobota, niedziela) Rajd im. Hen-
ryka Figla  – Kazimierz Dolny 2 x 160 km.
26 (niedziela) Zalew Bolimowski. 
Tradycyjna wycieczka nad wodę, Bolimów – 
dystans 90 km.

Sierpień
2 (niedziela) Łowickie klimaty. Maurzy-
ce (skansen ziemi łowickiej, dojazd pociągiem 
do Skierniewic) dystans ok. 80 km.
9 (niedziela) Puszcza kampinoska 
wzdłuż – (trasa do 100 km).
16 (niedziela) Zamek zbrojownia  
w Liwie. Liw (dojazd pociągiem do Sule-
jówka, rowerem dystans ok. 100 km).
30  (niedziela) Park linowy 
Powsin  – dystans ok 80 km.

Wrzesień
4-6 (piątek, sobota, niedziela) Konecki 
Maraton Rowerowy. Sielpia, Góry Świę-
tokrzyskie. 

6 (niedziela) dla tych co 
nie jadą do Sielpi Rajd 
na orientację z Ter-
mami Mszczonów
12 (sobota) 
Terenowe wyścigi 
kolarskie Mistrzo-
stwa Milanowskich Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych
16-28 (zagraniczna wyprawa)  
Od Batumi przez Kaukaz – Gruzja.
20 (niedziela) Niedziela na dwóch kół-
kach (trasa w późniejszym terminie).

Październik
4 (niedziela) Kuchenne rewolucje  
Wioska pod Kogutem – Krępa k. Zalesia 
Górnego  – dystans ok. 75 km.
11 (niedziela) Warszawa da się lubić 
Wilanów – dystans ok. 70 km.
17 (sobota) Centralny Zlot Młodzieży 
Palmiry – dystans ok. 90 km (powrót  
w późnych godzinach wieczornych).
25 (niedziela) Zakończenie sezonu 
rowerowego.
W wycieczkach mogą brać udział osoby 
pełnoletnie (niepełnoletnie pod opieką 
rodziców lub opiekunów). Ubezpieczenie 
NWW należy wykupić we własnym zakresie. 
Na wyjazdy dwu i kilkudniowe obowiązują 
wcześniejsze zapisy. 
Możliwa niewielka korekta planu w ciągu 
roku. Godziny startu i szczegóły poszczegól-
nych wyjazdów na bieżąco na stronie:
www.str-milanowek.blogspot.com
oraz na stronach:
ckip milanówek i  milanowek.pl
Bliższe informacje można również  
uzyskać pod telefonem 608 030 136  
– Adam Matusiak

Kalendarz imprez rowerowych 2015

Środa. 18 marca 2015 r. – godz. 17.00 
Kultura. Rok Feliksa Dzierżanowskiego
feliks i feliks Dzierżanowscy
Sala konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4
Środa. 25 marca 2015 r. – godz. 17.00 
Genealogia – podstawy. Mgr inż. Zbigniew 
Wąsowski. Sala konferencyjna UM, ul. Spa-
cerowa 4
Wtorek. 31 marca 2015 r. – godz. 17.00
Spotkanie wielkanocne.  Zarząd i Rada Słucha-
czy. Sala konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4
Środa. 1 kwietnia 2015 r. – godz. 17.00
Nasz ogród. Przygotowanie roślin wiosną 
Mgr Jarosław Sienczewski. Sala MCK
Środa. 8 kwietnia 2015 r. – godz. 17.00 
Historia sztuki. Marc Chagall. Przemysław Gło-
wacki. Sala konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4
Piątek. 10 kwietnia 2015 r. – godz. 17.00
Spotkanie muzyczne. Michał Inkielman 
Środa. 15 kwietnia 2015 r. – godz. 13.00
Religie świata. „W cieniu katakumb”. 
Kustosz Daniel Artymowski Zamek Królewski  
Autokar godz. 11.30
Środa. 22 kwietnia 2015 r. – godz. 17.00
Religie świata. Filozofia i religia Indii.

Mgr Dariusz Rusin. Sala konferencyjna UM, 
ul. Spacerowa 4
Środa. 29 kwietnia 2015 r. – godz. 17.00 
Walne Zgromadzenie Słuchaczy. Zarząd 
Sala konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4
Środa. 6 maja 2015 r. – godz. 17.00 
Historia sztuki. Juan Miró i surrealizm. 
Przemysław Głowacki. Sala konferencyjna UM, 
ul. Spacerowa 4
9 lub 10 maja 2015 r. 
Historia sztuki. Wystawa Józefa Chełmoń-
skiego. Sesja wyjazdowa – Radziejowice 
Środa. 13 maja 2015 r. – godz. 17.00 
Nauki społeczne. Ormianie
Maciej Bohosiewicz fundacja Ormiańska  
Sala konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4
Środa. 20 maja 2015 r. – godz. 17.00
Medycyna. Niedobory magnezu oraz spo-
soby jego uzupełniania. Mgr Przemysław 
Pepliński.Sala konferencyjna UM,  
ul. Spacerowa 4
Środa. 27 maja 2015 r. – godz. 17.00
Medycyna. Medycyna estetyczna – fakty 
i mity. Tomasz Mankiewicz – lekarz. Sala 
konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4

Środa. 3 czerwca 2015 r. – godz. 17.00
Historia sztuki. Jackson Pollock i malarstwo 
gestu. Przemysław Głowacki. Sala konferen-
cyjna UM, ul. Spacerowa 4 
Środa. 10 czerwca 2015 r. – godz. 17.00
Religie świata. Dialog międzyreligijny – od 
utopii do realizmu. Prof. eugeniusz Sakowicz. 
Sala konferencyjna UM. ul. Spacerowa 4 
Piątek. 12 maja 2015 r. – godz. 17.00 
Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
2014/2015. Zarząd, Rada Słuchaczy. Sala MCK 
Wyjazdy:
15 kwietnia – Zamek Królewski 
9 lub 10 maja – Radziejowice, wystawa 
Chełmońskiego
14-28 maja – „Chorwacja pachnąca winem 
i lawendą”

Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman

UWAGA
Wszystkie informacje przekazywane będą: przed 
każdym wykładem, na stronie www.mu3w.
pl, w każdy wtorek i czwartek godz. 10-12 w 
naszym biurze ul. Spacerowa 4. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian. 
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W dniu 30.01.–2.02.2015 r. 
w Zakopanem odbyła się 
XXI Ogólnopolska Olimpia-
da Młodzieży w łyżwiar-
stwie szybkim.

Bardzo dobrze zaprezento-
wała się w  juniorach młod-
szych zawodniczka UKS ,,3” 
Milanówek Joanna Hajduk 
zdobywając 6 srebrnych 
medali. Jeden w wieloboju, 
4 na dystansach, oraz jeden 
w drużynie.

Olbrzymie emocje towarzyszyły zmaganiom 
młodych piłkarzy w trakcie Ogólnopolskiego 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn klubowych 
rocznika 2004 o Puchar Burmistrza Miasta 
Milanówka. W zawodach, które odbył się 
28 lutego 2015 roku w hali sportowej w Grodzisku 
Mazowieckim, zwyciężyła drużyna Victoria 
Sulejówek, która pokonała 11 drużyn.

Turniej, który Honorowym Patronatem 
objęła Burmistrz Milanówka pani Wiesława 
Kwiatkowska, zgromadził dwanaście drużyn 
rywalizujących ze sobą w dwóch grupach 
systemem "każdy z każdym".

Grupę poranną wygrała drużyna Żyrardo-
wianki Żyrardów, wyprzedzając Victorię Su-
lejówek i Znicz Pruszków. Na kolejnych miej-
scach uplasowały się Unia Warszawa, Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki i Milan I Milanówek. 
W drugiej grupie, z kompletem punktów, 
prym wiodła Legia Warszawa, która poko-
nała Pogoń Siedlce, SMS Łódź i Milan II Mi-
lanówek. Pozostałe miejsca zajęły drużyny 
z Chlebni i Opoczna.

Z czterech meczów fazy finałowej, aż trzy 
rozstrzygały serie rzutów karnych. W pierw-
szym półfinale horror kibicom zafundowali 
zawodnicy Legii i Victorii, kiedy to po jed-
nobramkowym remisie o wejściu do finału 
turnieju, miały decydować karne. Skończyło 
się sensacyjnym zwycięstwem piłkarzy z Su-
lejówka nad legionistami.

W drugim półfinale, pomiędzy Żyrardo-
wianką i Pogonią Siedlce, również nie wy-
łoniono finalisty w regulaminowym czasie 
gry. Dopiero seria karnych otworzyła dro-
gę chłopcom z Żyrardowa do walki o złote  
medale.

Trzecie miejsce w turnieju przypadło 
Pogoni Siedlce, która po emocjonującym 
spotkaniu pokonała jedną bramką Legię 
Warszawa. Natomiast w porywającym fi-
nale między Żyrardowianką a Victorią, po 
bezbramkowym remisie, loterię rzutów kar-
nych lepiej znieśli piłkarze z Sulejówka, któ-
rzy tym samym wywalczyli złoto.

Statuetki nagrody rzeczowe otrzymali: 
najlepszy piłkarz: Mateusz Krawczyk (Victo-
ria Sulejówek), najlepszy bramkarz: Sławek 
Abramowicz (Victoria Sulejówek) oraz król 
strzelców: Patryk Rycaj (Legia Warszawa).

Zwycięzcom rozgrywek oraz wszystkim 
pozostałym drużynom wspaniałe puchary, 
medale, słodycze i nagrody rzeczowe wrę-
czyła Pani Burmistrz Wiesława Kwiatkow-
ska, która była pod wrażeniem poziomu roz-
grywek oraz atmosfery piłkarskiego święta.

Atrakcją turnieju był bardzo widowiskowy 
występ Pawła Skóry, Mistrza Świata, euro-
py i Polski we feestyle football oraz zespoły 
tańca nowoczesnego „Pestki ze Studia Tańca 
Magdaleny Wójcik działającego przy Cen-
trum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. 
Swoje stoisko zaprezentowali też policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim, którzy rozdawali dzieciom od-
blaski i prezentowali swój sprzęt służbowy.

Organizatorzy dziękują: Pani Alicji Sobie-
skiej właścicielce Domu Weselnego „Stajnia 
Sobiescy” z Żyrardowa, Maciejowi Podgór-
skiemu i edwardowi Baranowskiemu z Wy-
dawnictwa DRAGON za ufundowane nagro-
dy oraz ZPC Milanówek za słodycze. Słowa 
uznania za pomoc w organizacji imprezy, 
a zwłaszcza za udostępnienie hali sportowej 
i profesjonalną obsługę Panu Markowi Ma-
słowskiemu z OSiR Grodzisk Mazowiecki.

Więcej informacji z turnieju i zdjęcia na 
stronie Klubu Sportowego Milan Milanówek 
(www.ksmilan.pl).

Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Victoria Sulejówek
2. Żyrardowianka Żyrardów
3. Pogoń Siedlce
4. Legia Warszawa
5. SMS Łódź
6. Znicz Pruszków
7. Milan II Milanówek
8. Unia Warszawa
9. LKS Chlebnia
10. Pogoń Grodzisk Mazowiecki
11. Ceramika Opoczno
12. Milan II Milanówek

Oprac. Mariusz Pilis

victoria sulejówek zdobywcą 
pucharu Burmistrza Milanówka


