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Czekają nas utrudnienia transportowe

w związku z remontem linii kolejowej PKP

Wielkimi krokami zbliża się termin rozpoczęcia prac związanych z modernizacją linii kolejowej
nr 447 obsługującej ruch podmiejski na odcinku od stacji Warszawa Włochy do stacji Grodzisk
Maz. Kolej podmiejska dla wielu Mieszkańców Milanówka jest podstawowym środkiem
transportu – zatem wielu z Państwa z pewnością odczuje wpływ prac na codzienne aktywności.

W

2015 roku w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów…” realizowanego wspólnie z gminami Brwinów i Podkowa Leśna,
prowadzono badania natężenia ruchu,
w tym również obciążenia na przystanku
kolejowym Milanówek PKP. Z badań tych
wynika, że w dni powszednie z pociągów
podmiejskich korzysta średnio ok. 1370 osób
dziennie. Oznacza to, że dla co najmniej tylu
osób rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie modernizacji linii nr 447 wiązać się będzie z poważnymi utrudnieniami w dotarciu
do pracy, szkoły, uczelni…
Na etapie przygotowania inwestycji
inwestor – PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP
PLK) zwrócił się do przedstawicieli samorządów, przez które przebiega planowany do modernizacji odcinek linii 447, z propozycją dwóch
wariantów prowadzenia prac budowlanych:
1) Realizacja prac z częściowym ograniczeniem ruchu pociągów podmiejskich na
odcinku Warszawa Włochy – Pruszków, gdzie

w czasie prac odbywałby się ruch wahadłowy
oraz całościowe zamknięcie linii dla ruchu pociągów podmiejskich na odcinku Pruszków –
Grodzisk Maz. z zapewnieniem autobusowej
komunikacji zastępczej. Prace w tym trybie
prowadzone miałyby być ok. 33 miesięcy;
2) Alternatywę stanowi tryb, w którym
prace budowlane w zakresie modernizacji
linii nr 447 podzielone zostaną na trzy zasadnicze etapy: pierwszy trwający ok. 4 miesięcy
– w tym czasie ograniczona zostałaby ilość
kursujących pociągów, drugi trwający ok.
15 miesięcy – w tym czasie byłoby całkowite
zamknięcie linii nr 447 dla ruchu pociągów
i trzeci, ostatni etap trwający ok. 2 miesięcy
z ograniczeniem liczby kursujących pociągów.
Wobec obu wariantów ruch pociągów
podmiejskich na odcinku obejmującym
przystanek w Milanówku byłby zamknięty,
a także w związku z tym, że pierwszy wariant
zakłada znacznie dłuższy termin prac (i wynikających z tego faktu utrudnień) Miasto
Milanówek (jak zdecydowana większość za-

Płonęły domy w Milanówku
Weekend 19-20 marca zapisał się czarnymi głoskami w historii
Milanówka. Dwa pożary budynków mieszkalnych pozbawiły dachu nad
głową i dobytku 33 mieszkańców naszego Miasta.

N

a miejscach tragedii natychmiast stawiły
się właściwe służby, zarówno miejskiej,
jak i powiatowe, co pozwoliło ocalić życie i
zdrowie ludzi. Natychmiast również z pomocą
ruszyło milanowskie społeczeństwo, zarówno
organizacje pozarządowe, jak i zwykli mieszkańcy. Po raz kolejny pokazaliście Państwo, że
życzliwość i bezinteresowność płynie razem
z krwią w żyłach Milanowian. Kłaniam się nisko wszystkim, którzy wsparli ofiary pożarów
w tych trudnych chwilach i chciałbym złożyć
wielkie podziękowania dla wielu bezimiennych
osób zaangażowanych w różny sposób w pomoc dla ludzi, którzy ucierpieli w wyniku pożarów. Specjalne podziękowania należą się:
n Harcerzom z Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego Milanówek,
n Panu Jerzemu Adamskiemu, właścicielowi
Księgarni Milanowskiej,
n Państwu Pacześnym, właścicielom cukierni
Pacześni Wytwórnia Cukiernicza,
n Pani Paulinie Jurkiewicz i całej firmie
Kosmepol L'oreal Polska Sp. z o.o.,
n Właścicielowi Przedsiębiorstwa Budowlanego Korbud,
n Radnym Miasta Milanówka:
Bożenie Osiadacz i Hannie Młynarskiej,
n Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku
Mazowieckim,
n Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku,
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n Straży Miejskiej w Milanówku,
n Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milanówku,
n oraz pracownikom pozostałych jednostek
organizacyjnych Gminy.
Nie chcąc wracać pamięcią do tych tragicznych wydarzeń, chciałbym poinformować
o tym, w jaki sposób udało się udzielić pomocy
osobom poszkodowanym w pożarach.
Wszyscy mieszkańcy spalonych domów otrzymali natychmiastową doraźną pomoc, zarówno
od Burmistrza Miasta, jak i od mieszkańców.
Wszystkim ofiarom, w ramach interwencji kryzysowej, zapewniono na okres 3 miesięcy dach
nad głową, współfinansowany przez budżet
gminy. W tym czasie analizowana jest sytuacja
każdej z rodzin, w celu określenia możliwości
zapewnienia dalszej pomocy mieszkaniowej.
Następnego dnia po pożarze w Willi Jolancin,
rodziny otrzymały doraźną pomoc finansową w postaci zasiłków celowych wypłaconych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości
500,00 zł na każdą poszkodowaną osobę. Dzięki zbiórkom darów (drzwi świetlicy Ochotniczej
Straży Pożarnej, Ośrodka Pomocy Społecznej
czy Straży Miejskiej praktycznie nie zamykały
się) udało się przekazać pogorzelcom ubrania,
środki czystości, kosmetyki i artykuły spożywcze.
Burmistrz Miasta otworzyła również specjalny
rachunek bankowy, na który można wpłacać
pieniądze dla pogorzelców. Przez niecałe dwa

interesowanych samorządów) opowiedziało
się za wyborem wariantu drugiego. Zakłada
on rozpoczęcie prac w maju 2017. Warto
wskazać, że PKP PLK prowadzi rozmowy z innymi przewoźnikami oraz zainteresowanymi
samorządami w zakresie organizacji komunikacji zastępczej na czas zamknięcia ruchu
pociągów. Ostatnia z propozycji zakłada
uruchomienie linii autobusowej. Przystanki
autobusowe odpowiadać będą istniejącym
przystankom kolejowym. Autobusy kursować
będą do Warszawy, ale także do Grodziska
Mazowieckiego, skąd można będzie się przesiąść do pociągów pospiesznych mających
bezpośrednie połączenie ze stacją Warszawa
Zachodnia. Ponadto, przewiduje się także,
autobusowe linie bezpośrednie do Warszawy
Zachodniej oraz do stacji metra Marymont
lub Wilanowska. Ostateczny kształt komunikacji zastępczej jest jeszcze przedmiotem
konsultacji.
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień
tygodnie na konto wpłynęło blisko 16.000 zł,
które za pośrednictwem milanowskiego OPS,
zostały przekazane potrzebującym w postaci
rzeczowej.
Jeśli chodzi o budynki zniszczone w czasie
pożarów – budynek przy ul. Wylot jest własnością prywatną osób, które w nim mieszkały. Miasto nie ma więc możliwości odbudowania zniszczonej części domów. Jednak
przedsiębiorstwo Korbud zgłosiło chęć pomocy w odbudowie, po zebraniu materiałów
budowlanych. Natomiast w Willi Jolancin
Miasto było właścicielem jednego lokalu, zaś
pozostała część stanowiła własność dziewięciu osób fizycznych. Gmina była zarządcą tego
obiektu, jest więc zobowiązana do współudziału w czynnościach związanych z usuwaniem skutków pożaru. Sporządzona została
ekspertyza techniczna, na podstawie której
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Grodzisku Mazowieckim nakazał wykonanie opróżnienia budynku z wyposażenia i mienia lokatorów, a także rozbiórkę zniszczonych
elementów budynku zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonanie czynności zabezpieczających budynek.
Nadal nie wiadomo jeszcze jaki los czeka
zabytkowy zniszczony budynek. Czekamy na
kolejne rozstrzygnięcia kompetentnych organów, które pozwolą określić, czy budynek
podlegać będzie rozbiórce czy też zostanie
odbudowany. Nie są również znane ostateczne przyczyny pożarów. W sprawie Willi
Jolancin postępowanie prowadzone jest także przez Prokuraturę Rejonową w Grodzisku
Mazowieckim.
Sekretarz Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski
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Sprawozdanie z pracy
Burmistrza
Miasta Milanówka
MARZEC – KWIECIEŃ
n W sprawie sześciolatków. Chcąc wyjść
naprzeciw potrzebom Rodziców zorganizowałam spotkanie informacyjne dotyczące dzieci z rocznika 2010 w roku szkolnym
2016/2017, które odbyło się 7 marca o godz.
17:00 w Przedszkolu nr 1 przy ul. Fiderkiewicza 43. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy
publicznych szkół i przedszkola w Milanówku. Na spotkaniu przedstawiliśmy wstępne
plany dotyczące rozwiązania nowej sytuacji.
Szkoły i Przedszkola przedstawiły gotowość
przyjęcia 6-cio latków.
n Po raz kolejny rozmawiałam z przedstawicielami firmy OBI, która planuje budowę sklepu na terenach, które nabyła
po MIFAM. Po wysłuchaniu oczekiwań zachęciłam przedstawicieli firmy do zaprezentowania swojej oferty na Komisji Praworządności Rady Miasta. Spotkanie takie
odbyło się w dniu 21 marca br.
n Zaprosiłam mieszkańców na spotkanie
dotyczące projektów przebudowy ulic: Spacerowej, Parkowej, Grodeckiego, Krasińskiego (na odc. od ul. Kościuszki do ul. Wojska
Polskiego) i Północnej (na odc. od ul. Parkowej do ronda). Projekty były ogólnodostępne 7 marca 2016 r. (poniedziałek).
Konsultacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i były następstwem konsultacji prowadzonych przez Internet w dniach od
8 do 19 lutego br. Autorzy opracowań na wykonanie gotowych projektów budowlanych,
zgodnie z zawartymi umowami, mają czas
do 17 czerwca 2016 r.
n Zorganizowałam spotkanie z Mieszkańcami ulicy Partyzantów, aby omówić kwestie
remontu drogi i ewentualnej budowy kanalizacji. Na spotkaniu w dn. 14. 03. 2016 r.
przedstawione zostały alternatywne rozwiązania dotyczące planów inwestycyjnych dla
ul. Partyzantów w zakresie budowy infrastruktury sanitarnej i drogowej. Po spotkaniu zdecydowano o wykonaniu remontu nawierzchni ul. Partyzantów w roku 2016.
n W związku z upływem pięcioletniej kadencji dyrektora Zespołu Szkół Gminnych
nr 1, a także dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 konieczne było dokonanie oceny ich
pracy. Obie panie Dyrektor otrzymały ocenę
pozytywną i taką wręczyłam im na spotkaniu
w moim gabinecie w obecności Sekretarza
Miasta i Kierownika Referatu Oświaty. Jednocześnie w związku z upływem kadencji
ogłosiłam konkursy na kandydata na stanowi-

sko dyrektora ZSG nr 1 i dyrektora SP nr 2.
Konkursy odbyły się w ostatnich dniach
kwietnia. Decyzją komisji konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Gminnych nr 1 nie został
rozstrzygnięty, a dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 została ponownie Marianna Frej.
n 20. marca w nocy wybuchł pożar na prywatnej nieruchomości przy ulicy Wylot.
8 osób pozostało bez dachu nad głową. Tego
samego dnia po południu wybuchł kolejny
pożar – zapaliła sie Willa Jolancin. Jest to
budynek, w którym miasto jest właścicielem
1 lokalu mieszkalnego oraz przynależnego
do niego udziału w części wspólnej. Gmina
zabezpieczyła poszkodowanym rodzinom
tymczasowe miejsce noclegu oraz zadbała
o zapewnienie im niezbędnych środków do
przetrwania. Do pomocy włączyli się także
mieszkańcy Milanówka, jednostki organizacyjne i podmioty działające na terenie Milanówka i okolic. Wszystkim zaangażowanym
w pomoc serdecznie dziękuję.
n Trwają negocjacje z PKP PLK odnośnie
udziału Gminy w remoncie przejścia podziemnego (schody + winda) od ulicy Warszawskiej.
n 1 kwietnia br. w grodziskiej komendzie
policji odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku
Mazowieckim młodszego inspektora Grzegorza Styczyńskiego. Obowiązki komendanta
przejął młodszy inspektor Dariusz Lubański.
n W dniu 7 kwietnia zorganizowałam spotkanie, na którym przedstawiłam wyniki prac
analitycznych prowadzonych przez Urząd
w celu wyjaśnienia problemu mieszkańca
skarżącego Urząd od około 20 lat. Zobligowała mnie do tego Rada Miasta na sesji
w dniu 17 września 2015 r. Sprawa dotyczyła
dostępu do drogi ulicy Bocianiej w Milanówku. Problem wynika z błędnego zakwalifikowania nieruchomości, na której znajduje
się rów, jako drogi publicznej. A rozwiązanie
tego problemu może wiązać się z dużą inwestycją, która zaangażowałaby środki przeznaczone już na inne cele.
W spotkaniu wzięli udział, poza pracownikami Urzędu, radni Miasta Milanówka: Małgorzata Trębińska, Aleksandra Krystek, Ewa
Galińska, Janina Moława i Włodzimierz Starościak, radni Powiatu Grodziskiego: Jerzy
Terlikowski i Mirosław Paciorek oraz pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.
Spotkanie odbyło się na wyraźne życzenie
radnej Małgorzaty Trębińskiej.

W trakcie spotkania Sekretarz Miasta,
poinformował zebranych w świetle posiadanych dokumentów, że istnieją następujące
możliwości ustosunkowania się do sprawy:
 ystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie
lW
nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2013 r., na
podstawie której stwierdzono nabycie
działki pod ul. Bocianią przez gminę Milanówek. Istnieje bowiem wątpliwość, iż
decyzja ta posiada wadę prawną polegającą na stwierdzeniu, iż na obszarze całej
działki oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków użytkiem „dr”, nr ew. 41/2
obr. 06-14, w dniu 31.12.1998 r. istniała droga publiczna, zaś w rzeczywistości
część działki zajęta była pod rów Grudowski, zaś na części działki znajdowało
się ogrodzenie działki nr 77 obr. 06-14.
Konsekwencją unieważnienia tej decyzji
powinno być pozbawienie przedmiotowej części ul. Bocianiej kategorii drogi
publicznej.
 odjęcie działań wykonania skolektolP
rowania Rowu Grudowskiego – rozwiązanie to wychodzi naprzeciw żądaniom
mieszkańca i części radnych, domagających się wykonania przejezdności drogi
w ul. Bocianiej na części zajętej pod rów,
pomimo potencjalnej wadliwości decyzji, stwierdzającej nabycie działki przez
gminę Milanówek. Wiązać się to będzie
z koniecznością dokonania następujących czynności:
 ydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
lw
celu publicznego,
 zyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
lu
 zyskanie możliwości dostępu do nielu
ruchomości (wykup lub wywłaszczenie
części nieruchomości, wyegzekwowanie od właścicieli jednej nieruchomości
przesunięcia ogrodzenia),
l u zyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
l zrealizowanie inwestycji.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że ewentualna procedura realizacji
3
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tej inwestycji może być długotrwała i ze
wstępnych szacunków wynika, że wiązać się
będzie z koniecznością wydatkowania ok.
350.000 zł na skolektorowanie rowu i pozyskanie gruntów (bez budowy drogi) na
wniosek jednego mieszkańca. Realizacja tej
inwestycji doprowadzi do poprawy dostępu
do jednej nieruchomości, powodując sprzeciwy właścicieli pozostałych nieruchomości. Urząd w marcu br. wystąpił już bowiem
z pytaniem do właścicieli pozostałych nieruchomości położonych przy tej części Rowu
Grudowskiego i wszyscy wyrazili sprzeciw
wobec usytuowania tam drogi publicznej
i skolektorowania rowu.
Poinformowałam obecnych na spotkaniu
radnych, że realizacja niezaplanowanej inwestycji wiązać się będzie z koniecznością
rezygnacji z realizacji innych inwestycji.
Rada Miasta będzie musiała więc zdecydować o przesunięciu środków finansowych,
których zabezpieczenie niezbędne jest do
realizacji zamierzenia. Inicjatorami realizacji
przedmiotowej inwestycji jest część radnych
obecna na spotkaniu. Z uwagi na czasochłonność i kosztowność realizacji tej procedury,
decyzję o jej wykonaniu powinna wyrazić
cała Rada Miasta, a następnie wnioskować
o zabezpieczenie środków finansowych na
przedmiotową inwestycję czyniąc zadość
żądaniom właściciela jednej nieruchomości
kosztem nie zrealizowania innych, zaplanowanych już inwestycji służących większej
liczbie mieszkańców.
Na zakończenie chciałabym podkreślić, iż
forsowanie wariantu inwestycyjnego wymaga podjęcia działań zmierzających do prawdopodobnie przymusowego pozyskania nieruchomości, w sytuacji gdy Urząd posiada
wiedzę, że decyzja Wojewody Mazowieckiego może posiadać wadę. Zwróciłam się więc
do Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzaty
Trębińskiej o poddanie pod głosowanie stanowiska Rady Miasta obligujące mnie do
rozpoczęcia procedury.
n Uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym
budowy ścieżek i infrastruktury rowerowej. W lipcu br. Milanówek w partnerstwie

Opracowujemy
strategiczne

dokumenty Miasta
Od maja br. przystępujemy do opracowania Programu Rewitalizacji oraz aktualizacji
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Milanówka – dokumentów strategicznych
niezwykle ważnych z punktu widzenia rozwoju naszego miasta oraz aplikowania o środki
zewnętrzne. Na zlecenie Gminy zadanie realizować będzie firma Pracownia ewaluacji,
edukacji i ekspertyz społecznych 3E Aneta
Szarfenberg. Serdecznie zachęcamy do udziału w partycypacyjnych spotkaniach strategicznych oraz warsztatach mających na celu wyznaczenie wizji i kierunków rozwoju miasta,
a także przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Harmonogram planowanych działań będziemy na
bieżąco zamieszczać na stronie miasta.
Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
w Referacie Technicznej Obsługi Miasta
Aleksandra Żuraw
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z 8 gminami (Grodzisk Maz – lider, Jaktorów,
Żyrardów, Podkowa Leśna, Brwinów, Pruszków, Piastów i Michałowice) planuje aplikować w ramach ww. konkursu o wsparcie realizacji projektu w ramach tzw. Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) z RPOWM.
n W okresie od 2 listopada 2015 roku do
2 marca 2016 Urząd Kontroli Skarbowej
w Warszawie przeprowadził w Gminie Milanówek kontrolę w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami
publicznymi obejmującymi część oświatową
subwencji ogólnej na 2012 rok, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej
naliczania. W toku przeprowadzonego postępowania kontrolnego sprawdzono prawidłowość danych wykazanych w załączniku do
Metryczki subwencji oświatowej na 2012 rok,
pn. Wykaz szkół i placówek prowadzonych/
dotowanych, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według
stanu na dzień 30.09.2011r. Sprawdzenia ww.
danych dokonano w oparciu o dokumenty
źródłowe – w czterech szkołach/placówkach
oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez Gminę Milanówek.
W związku ze stwierdzonym zawyżeniem
subwencji oświatowej na 2012 rok dla Gminy
Milanówek, wynik kontroli wraz z dokumentacją zostanie przekazany Ministrowi Finansów celem wydania decyzji w ww. zakresie.
n Dodatkowo od 10 lutego 2016r. trzej upoważnieni przeze mnie pracownicy Urzędu
Miasta Milanówka przeprowadzają kontrolę w Integracyjnej Społecznej Szkole Podstawowej Nr 18 w zakresie prawidłowości
pobierania dotacji w okresie od 1 kwietnia
2011 r. do 31 grudnia 2015 r., w szczególności wykazywania uczniów w „informacjach

miesięcznych o aktualnej liczbie uczniów”.
Szczegółowe informacje przekażę Państwu
po zakończeniu czynności kontrolnych.

DZIAŁANIA BURMISTRZA
MIASTA MILANÓWKA
1. Wybrane zarządzenia Burmistrza miasta Milanówka w sprawie:

– powołania Komisji Przetargowej
w celu przeprowadzenia postępowania na
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji ulic na terenie
miasta Milanówka Zadanie Nr 1-5”, Modernizacja dotyczy ulic Fiderkiewicza, Jesionowej,
Lipowej, Olszowej, Uroczej i Wiatracznej.

2. Informacje z zakresu przeprowadzonych przetargów i zamówień
publicznych:

a) Wywóz wody ze studni chłonnych po
opadach atmosferycznych z rozlewisk, kałuż, zbiorników i miejsc zagrożonych zalewaniem oraz bieżące utrzymanie polegające
na oczyszczeniu z namułu studzienek chłonnych i wpustów ulicznych na terenie miasta
Milanówka – Wykonawca: Konsorcjum firm:
Lider – Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o., Partner
– QFUTURE Sp. z o.o.;
b) Budowa progów zwalniających płytowych, wyspowych i wyniesionych przejść dla
pieszych z kostki brukowej wraz z niezbędnym
oznakowaniem pionowym i poziomym oraz
dostawa i montaż oznakowania pionowego
i wykonanie oznakowania poziomego na wybranych ulicach miasta Milanówka – Wykonawca: DAR-BUD Dariusz Bednarczyk;
c) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka Wykonawca: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia
Drzew Petroniusz Frejlich.

Nowa siedziba Milanowskiego
Centrum Kultury
Szanowni Mieszkańcy,

Jak Państwu wiadomo dotychczasowa
siedziba Milanowskiego Centrum Kultury
została wyłączona z użytkowania ze względu na jej zły stan techniczny. Budynek zostanie rozebrany, w związku z powyższym
stoimy przed ważnymi decyzjami związanymi z przyszłością Milanowskiego Centrum Kultury na kolejne lata. Mamy więc
niepowtarzalną okazję na podjęcie dyskusji i rozmów czy nowa siedziba ma pozostać w dotychczasowym miejscu czy korzystając z tej sytuacji możemy ją wybudować
na zupełnie nowym terenie, który może
jeszcze lepiej spełniać potrzeby mieszkańców. Jest to więc odpowiedni czas na
podjęcie dyskusji nie tylko o miejscu, ale
przede wszystkim o funkcji jakie ma spełniać nowy budynek kreujący kulturę i rozrywkę w Milanówku.
Zwracam się więc do wszystkich mieszkańców Milanówka w każdym wieku, którym leży na sercu rozwój i życie kulturalne
miasta, aby podjęli rozmowę i współdecy-

dowali o dalszych losach Milanowskiego
Centrum Kultury, którego nowa siedziba
może stać się kluczowym miejscem dla nas
wszystkich. Zachęcam do wypowiadania
swoich opinii, które będą dla mnie wskazówką i ogromną pomocą przy podejmowaniu dalszych decyzji. Czasu jest mało,
wielu mieszkańców czeka z niecierpliwością na nową siedzibę MCK-u.
Po określeniu miejsca i potrzeb mieszkańców zamierzam natychmiast ogłosić
konkurs na koncepcję architektoniczną
budynku wraz z otoczeniem. Pozwoli to na
wybór najlepszego pomysłu do realizacji
projektu i wybudowanie nowego Milanowskiego Centrum Kultury.
Państwa opinie, propozycję i sugestię
proszę przesyłać w formie pisemnej (listownie lub osobiście) do Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej
3 w Milanówku lub na adres mailowy:
sekretariat@mckmilanowek.pl
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Milanówek wyemituje
obligacje komunalne

W związku z tym, że Miasto wyraziło gotowość do wyemitowania obligacji komunalnych w celu pozyskania środków
na niezbędne inwestycję w naszym Mieście, pojawiła się szeroka dyskusja na ten temat, która niekiedy przejawia
się bardzo krzywdzącymi dla Miasta oskarżeniami i spekulacjami. Dlatego chciałabym Państwa uspokoić i wyjaśnić
tę, dla niektórych, kontrowersyjną sprawę.

J

ednostki samorządu terytorialnego posiadają zdolność emitowania obligacji,
przyznaną w artykule 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W ostatnich latach
emitowanie obligacji przez gminy, powiaty,
województwa stało się, ze względu na swoje zalety w porównaniu do kredytu komercyjnego, popularnym sposobem pozyskiwania środków finansowych.
Formalny początek i podstawę prawną
procedury uruchamiania emisji obligacji
komunalnych stanowi uchwała w sprawie
emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu, którą Rada Miasta
Milanówka podjęła na marcowej sesji. Postanowiono, że Miasto Milanówek wyemituje obligacje komunalne o łącznej wysokości 8,0 mln zł.

Po podjęciu Uchwały Nr 129/XVIII/16
Rady Miasta Milanówka konieczny jest wybór banku, który będzie organizatorem emisji obligacji. Samorządy najczęściej wybierają organizatora emisji w drodze porównania
ofert kilku banków. Z wybranym bankiem
zostanie podpisana umowa emisyjna przy
założeniu, że w 2016 roku nastąpi emisja
obligacji w kwocie 3 mln zł, w 2017 roku
w kwocie 3 mln zł, w 2018 roku w kwocie
2 mln zł. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana jedynie do banku – organizatora emisji. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na stawce WIBOR 6M. Założono,
że w latach 2019-2024 nastąpi wykup obligacji corocznie w następujących kwotach:
2019 r. – 1 000 000 zł
2020 r. – 1 000 000 zł

Konsultacje
z zasadami
B

udowanie więzi lokalnej jest
oparte na wzajemnym zaufaniu
i współpracy samorządu z mieszkańcami miasta. Relacje te są na tyle
ważne, że bez nich nawet najlepsza
inicjatywa czy pomysł dla dobra ogółu
może zakończyć się niepowodzeniem.
Burmistrz Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska wyciąga rękę do
mieszkańców, chcąc nie tylko słuchać
czy być wysłuchaną, a chcąc przede
wszystkim prowadzić dialog, który
pozwoli na osiąganie kompromisów
i podejmowanie działań, które będą
nam, mieszkańcom dobrze służyć.
Urząd zainicjował już wiele działań
umożliwiających wymianę spostrzeżeń i sugestii dotyczących rozwoju naszego Milanówka. Wspólnie tworzymy
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Do 7 maja zbieraliśmy Państwa opinie
w ankiecie dostępnej na stronie internetowej miasta oraz w kilku punktach w całym mieście, a 27 kwietnia
i 7 maja odbyły się warsztaty dla
mieszkańców w tym samym zakresie tematycznym. Pod koniec marca
pracownicy Urzędu Miasta spotkali
się z mieszkańcami na warsztatach

dotyczących tworzenia zasad konsultacji Społecznych. Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych, która prowadziła warsztaty przedstawiła dobre
praktyki i przekazała uczestnikom
narzędzia, usprawniające cały proces
konsultacyjny. Czekamy na opracowanie rekomendacji dla naszego miasta
w celu stworzenia zasad prowadzenia
konsultacji społecznych w Milanówku. Zakończyliśmy także zbieranie
wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło łącznie 18 propozycji,
z których 17 przeszło do weryfikacji
merytorycznej, a następnie w maju
ostateczne projekty zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy będą
głosować na najlepszy projekt.
Przed nami jeszcze wiele wspólnych
Inicjatyw, do których włączenia się
zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Wszelkie informacje na temat naszych
działań znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta oraz na plakatach
informacyjnych rozpoznając je po
charakterystycznym logo Milanówek
Miasto Mieszkańców.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

2021 r. – 1 000 000 zł
2022 r. – 2 000 000 zł
2023 r. – 2 000 000 zł
2024 r. – 1 000 000 zł.
Pomimo, że Miasto Milanówek planuje
zaciągać dług w postaci emisji obligacji, to
łączne zadłużenie gminy będzie się zmniejszać ponieważ w kolejnych latach nastąpi
spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
i pożyczek w kwotach wyższych niż emisja
obligacji. Do końca obecnej kadencji przewiduje się spłaty rat kapitałowych dotychczas
zaciągniętych kredytów i pożyczek w ten
sposób, że w 2016 roku spłaty wyniosą
5,3 mln zł, w 2017 roku 4,9 mln zł, a w 2018
roku 3,9 mln zł.
Skarbnik Miasta Milanówka
Bożena Sehn

Przypominamy

o ważnych terminach
podatkowych
W maju mijają ważne terminy podatkowe dla osób
fizycznych.
Z dniem 16 maja 2016 r. (poniedziałek) mija termin:
n II raty podatku od nieruchomości – pokój nr 11
n II raty podatku rolnego i leśnego – pokój nr 11
n II raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pokój nr 10
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu (gotówką lub
kartą płatniczą: Visa, Visa Elektron, VPay, MasterCard,
Debit MasterCard, MasterCard Electonic, Maestro)
Kasa czynna:
Poniedziałek 10:00–17:00
Wtorek-Czwartek 9:00–15:00
Piątek 9:00–14:00
(przerwa: codziennie 12:00–12:30)
Opłatę za podatek od nieruchomości oraz podatek
rolny i leśny można dokonywać także na rachunek bankowy: PKO Bank Polski Oddział 1 w Milanówku

95 1020 1026 0000 1002 0263 4905

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer konta
przypisany do danego właściciela (podatnika). Opłatę
z tytułu wieczystego użytkowania oraz gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać bez
wezwania.
Referat Budżetowo-Finansowy
Urząd Miasta Milanówka
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XVII sesja VII kadencji
Rady Miasta Milanówka
– 18 lutego 2016 r.
Na sesji podjęto
następujące uchwały:

radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 2-przeciw,
2-wstrzymujące, 1-niegłosujący.

 Uchwała Nr 125/XVII/16 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016–2024, którą radni przyjęli
w głosowaniu 10-za, 2-przeciw, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 126/XVII/16 w sprawie zmian
budżetu miasta Milanówka na 2016 rok, którą

Między Sesjami Radna Ewa Galińska w dniu
5 stycznia 2016 r. złożyła interpelację
w sprawie natychmiastowego poprawienia-naprawy nawierzchni ulicy Krasińskiego na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy
Parkowej.

XVIII Sesja VII Kadencji
Rady Miasta Milanówka
– 31 marca 2016 r.
Na sesji podjęto
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 127/XVIII/16 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2016 – 2024,
którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za,
2-wstrzymujące, 2-niegłosujące;
 Uchwała Nr 128/XVIII/16 w sprawie
zmian budżetu miasta Milanówka na 2016
rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za,
2-wstrzymujące, 2-niegłosujące;
 Uchwała Nr 129/XVIII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu, którą radni przyjęli w głosowaniu 11za, 2-przeciw, 1-wstrzymujący, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 130/XVIII/16 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 5 lat,
w trybie bezprzetargowym, działki ew. nr 24
obr. 05-21 przy ul. Wielki Kąt 4, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 131/XVIII/16 w sprawie
zmiany Uchwały Nr 101/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i niepublicznych jednostek
oświatowych oraz zakres i tryb kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, którą radni przyjęli w głosowaniu 6-za,
8-wstrzymujących, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 132/XVIII/16 w sprawie
zwolnienia właścicieli nieruchomości w części z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gospodarstw domowych,
w których dochód nie przekracza kwoty
uprawniającej do świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej oraz posiadających
Kartę Dużej Rodziny, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 1-niegłosujący;
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 Uchwała Nr 133/XVIII/16 w przyjęcie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Milanówka w roku
2016, którą radni przyjęli w głosowaniu 14za, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 134/XVIII/16 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście
Milanówek na rok 2016, którą radni przyjęli
w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące;
 Uchwała Nr 135/XVIII/16 w sprawie
zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 136/XVIII/16 w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanówek na lata
2016-2021, którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 3- niegłosujące;

 Uchwała Nr 137/XVIII/16 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Milanówek na lata 2016-2020, którą radni
przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące;
 Uchwała Nr 138/XVIII/16 w sprawie
uchwalenia Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy Milanówek na lata 2016-2018,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za,
1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 139/XVIII/16 w sprawie odwołania członka Komisji Kultury, którą radni
przyjęli w głosowaniu 12-za, 2-wstrzymujące, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 140/XVIII/16 w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5/I/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie:
powołania stałych Komisji Rady Miasta
Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymujący, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 141/XVIII/16 w sprawie
zmiany Uchwały Nr 124/XVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji
Rewizyjnej, którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 1-niegłosujący;

Spotkania

z Mieszkańcami

W

 Uchwała Nr 142/XVIII/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 8-za,
2-wstrzymujące, 3-przeciw, 2-niegłosujące;

Na Sesji Radni złożyli następujące
interpelacje i wnioski:
Radna Ewa Galińska:
n interpelacja w sprawie wyegzekwowania
od firm reklamujących się na działce miejskiej
wzdłuż chodnika ulicy Kościelnej, opłaty za wynajem powierzchni na instalacje reklamowe.
n wniosek w sprawie zakupu dwóch rowerów
dla milanowskich policjantów dzielnicowych
z budżetu miasta 2016 r..
Radna Aleksandra Krystek:
n interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni
ulic Dembowskiej i Łącznej.
Radna Elżbieta Kubek i Radna Hanna
Młynarska :
n wniosek o podanie informacji ile w roku
2015 miasto wydało pieniędzy na równanie
dróg gminnych (informacja potrzebna do analizy ewentualnego zakupu równiarki do dróg).

Radna Janina Moława:
n interpelacja w sprawie skutków finansowych
dla ogółu mieszkańców jakie spowoduje zakup
samochodu specjalistycznego Super 2000.
Radna Bożena Osiadacz:
n interpelacja w sprawie przeanalizowania
dokonania zmian w harmonogramie odbioru
odpadów komunalnych (zwiększenie częstotliwości w miesiącach letnich, a zmniejszenie
w miesiącach zimowych).
Radny Waldemar Parol:
n interpelacja w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie projektowania znajdują się
ulice: Wiatraczna na odcinku Turczynek-Nadarzyńska, Brwinowska, Urocza.
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
bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

maju przygotujemy dla Państwa
trzy Spotkania z Mieszkańcami.
Spotkania odbędą się 17 maja br. na
Hali Miejskiej przy ZSG nr 3 ulica Żabie
Oczko 1 o godz. 18:00 oraz 24 maja br.
na Hali Miejskiej przy ZSG nr 1 ulica
Królewska 69 również o godz. 18:00.
Spotkania będą otwarte dla wszystkich
mieszkańców i przyjmą nową formę.
Celem obydwu spotkań będzie podjęcie
dyskusji o bieżących ważnych dla miasta tematach, a także podjęcie prób rozwiązania indywidualnych problemów
mieszkańców naszego miasta. Trzecie
spotkanie będzie poświęcone młodzieży milanowskiej i odbędzie się w parku Zielony Dołek 14 maja br., (sobota)
o godz. 12:00. W imieniu Burmistrza
Miasta Milanówka Wiesławy Kwiatkowskiej wszystkich serdecznie zaprasza Zespół ds. Komunikacji Społecznej.

M

ieszkańcy Milanówka w dniach od
14 marca do 15 kwietnia br. mogli
złożyć wnioski z propozycjami projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło łącznie
18 wniosków, które pod względem formalnym oceniał specjalnie powołany do
tego Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Wnioski dotyczyły przede wszystkim inwestycji w mieście np. nowy plac
zabaw, stworzenie przestrzeni publicznej czy murale. 17 wniosków obecnie
jest weryfikowanych merytorycznie,
czyli odpowiednie dla danego projektu
referaty określają w jakim stopniu i czy
w ogóle są realne do wykonania, a także
określają przybliżone koszty danej realizacji. W połowie maja zostaną przedstawione ostateczne projekty, a następnie zostaną poddane pod głosowanie
w celu wyboru co najmniej dwóch projektów, które zostaną zrealizowane
jeszcze w tym roku. Głosować będzie
można online na stronie internetowej
miasta, a także stacjonarnie w Urzędzie
Miasta przy ulicy Kościuszki 45 i Spacerowej 4 w godzinach pracy urzędu oraz
całodobowo w siedzibie Straży Miejskiej
w Milanówku przy ulicy Warszawskiej.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała
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Zadania i uprawnienia
Straży Miejskiej

Wielokrotnie mieszkańcy zadają nam pytania jaki jest zakres zadań i jakie są uprawnienia
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Wiedza w tym zakresie często może okazać się istotna
dla mieszkańca, tym bardziej że godziny pracy i liczba funkcjonariuszy Policji została
w naszym mieście ograniczona. Dlatego wychodząc Państwu na przeciw chcielibyśmy
przedstawić najważniejszy zakres działań w jakich mogą Państwo liczyć na Milanowską
Straż Miejską. Przedstawione poniżej zadania opracowaliśmy na podstawie przepisów
zawartych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.

W

arto na wstępie zaznaczyć, że zwierzchnikiem Straży Miejskiej jest w naszym
przypadku Burmistrz Miasta, który powołuje Komendanta Straży Miejskiej kierującego
bezpośrednio zadaniami całej jednostki.
Natomiast zgodnie z ww. ustawą o strażach
gminnych, straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Do zadań Straży należy w szczególności:
no
 chrona spokoju i porządku w miejscach
publicznych, a także ochrona środowiska
n c zuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym,
nw
 spółdziałanie z właściwymi podmiotami
w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz
innych miejscowych zagrożeń,
n z abezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem
przed dostępem osób postronnych lub
zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków
zdarzenia,
no
 chrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
nw
 spółdziałanie z organizatorami i innymi

służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,
nd
 oprowadzanie osób nietrzeźwych do izby
wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają
powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
n informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
n k onwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Strażnik wykonując ww. zadania ma
prawo do:
n udzielania pouczeń,
n legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
n ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia
i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
nn
 akładania grzywien w postępowaniu

Rozpoczęły się kontrole
spalania odpadów
w piecach grzewczych

S

trażnicy na podstawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Milanówka i w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska są upoważnieni do wstępu przez
całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od godz. 6 do 22 na tereny prywatne w celu przeprowadzenia kontroli.
Straż Miejska w trakcie interwencji pobiera
próby popiołu z pieców, które następnie
zostają poddane analizie. Ze względu na to,
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że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia działanie takie
w myśl ustawy o odpadach jest wykroczeniem. W Milanówku w tym roku miało
miejsce już kilka zgłoszeń, których interwencje zakończyły się ukaraniem grzywną
właściciela nieruchomości.
Komendant Straży Miejskiej
w Milanówku
Bohdan Okniński

mandatowym za wykroczenia określone
w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
nd
 okonywania czynności wyjaśniających,
kierowania wniosków o ukaranie do sądu,
oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie
określonych w Kodeksie postępowania
w sprawach o wykroczenia,
nu
 suwania pojazdów i ich unieruchamiania
przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach
o ruchu drogowym,
n wydawania poleceń,
n ż ądania niezbędnej pomocy od instytucji
państwowych i samorządowych,
n z wracania się, w nagłych przypadkach,
o pomoc do jednostek gospodarczych,
prowadzących działalność w zakresie
użyteczności publicznej oraz organizacji
społecznych, jak również do każdej osoby
o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
no
 bserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń
w miejscach publicznych,
nw
 ejścia na teren nieruchomości m.in.
w celu przeprowadzenia kontroli paliwa
spalanego w piecach czy porządku.
Komendant Straży Miejskiej w Milanówku
Bohdan Okniński

J E D N O S T K I O R G A N I Z A C YJ N E M I A S TA

Biblioteka Inspiruje
„Biblioteka Inspiruje”- to hasło przewodnie imprez, spotkań i aktywności, które
odbędą się z okazji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Milanówku. Szukając sposobu na kreatywne spędzanie wolnego
czasu warto wybrać Bibliotekę.

Nowe godziny pracy
Biblioteki

Poniedziałek
Wtorek
Środa		
Czwartek
Piątek		
Sobota		

12.00–20.00
10.00–18.00
12.00–18.00
12.00–16.00
10.00–18.00
9.00–15.00

W maju na czytelników w Bibliotece czeka
dużo atrakcji:
Przez cały maj będziemy spotykać się
z przedszkolakami i uczniami. Dla najmłodszych mamy przygotowane ciekawe spotkania
z różnymi zawodami i postaciami z bajek. Dla
starszych przygotowaliśmy: Czy wiesz gdzie
mieszkasz?, czyli multimedialne lekcje o Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej.
W najbliższym czasie obędzie się kilka spotkań autorskich:
l1
 2.05 – spotkanie autorskie z Joanną
Olech. Pisarką i ilustratorką książek dla dzieci. Autorką rewelacyjnej Dynastii Miziołków
i serii książek o Pomponie.
l1
 3.05 – Zapraszamy na premierę książki
„Dobry Niemiec to martwy Niemiec” – spotkanie autorskie z Nikodemem Pałaszem.
Specjalistą od wizerunku sportowców i menadżerem sportu. Autorem dwóch kryminalnych książek: „Brudna gra” i „Sam na sam
ze śmiercią”.

l3
 .06 – Spotkanie autorskie z Mają Popielarską. Dziennikarka, prezenterka pogody,
architekt krajobrazu. Zagorzała wielbicielka
kwiatów i ogrodów. Autorka kilku bestsellerowych poradników.
Na zakończenie 4.06 przygotowaliśmy dla
wszystkich „Noc Bibliotek” czyli wieczorno-nocną zabawę. Spotkanie rozpoczniemy od
teatrzyku dla dzieci „Gdzie jest moja Bajka”.
W tym dniu Biblioteka zamieni się w scenerię
z książek detektywistycznych. Dla starszych
i młodszych czytelników będzie przygotowana
gra biblioteczna kryminalno-detektywistyczna. Urozmaiceniem spędzania czasu w Bibliotece będzie projekcja filmu.
Szczegółowe informacje o wszystkich nadchodzących wydarzeniach znajdują się na stronie Internetowej Biblioteki: www.biblioteka-milanowek.pl.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Milanówku
Ewelina Pawłowska

Tydzień

z Internetem
Mieszkańcy Milanówka włączyli się w ogólnoeuropejską kampanię Tydzień z Internetem. Z tej okazji
w dniu 17 marca 2016 r. odbyło się spotkanie pod
nazwą „Bezpieczny e-konsument”, które zorganizowało Lokalne Centrum Kompetencji w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Milanówku.

K

luczowym
elementem
spotkania był quiz. Uczestnicy, podzieleni na drużyny,
odpowiadali na 10 różnych
pytań. Np. jakie działania związane z obsługą e-konta w banku powinny wzbudzić czujność? Co zrobić, jeśli kupione
przez Internet buty okazują się
za duże? O czym należy pamiętać logując się do poczty e-mail
z publicznego komputera, np.
w bibliotece? W spotkaniu brał
udział lokalny ekspert Pani Katarzyna Gałązka-Serwacińska
Rzecznik Praw Konsumenta
w Powiecie Grodziskim, która
mówiła o prawach e-konsumentów. Tydzień z Internetem
to coroczna, ogólnoeuropejska
kampania, której celem jest za-

chęcenie jak największej liczby
osób do poznania możliwości,
jakie daje Internet. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, która niejednokrotnie wspiera Biblioteki
w swoich działaniach. W tegorocznej kampanii Tydzień z Internetem 2016 wzięło udział
ponad 500 instytucji oraz co
najmniej 10 tysięcy uczestników zarejestrowanych w ogólnoeuropejskim liczniku internetowym. Polska uplasowała
się na drugim miejscu.
Katarzyna Czajkowska
Koordynator Projektu LCK
Miejska Biblioteka Publiczna
www.biblioteka-milanowek.pl
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Dzień Zdrowia
w „Jedynce”
W Zespole Szkół Gminnych nr 1 każdego roku organizujemy
wiele wydarzeń prozdrowotnych. W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych uczniów realizujemy programy profilaktyczne: „Owoce i warzywa w szkole”, „Trzymaj formę”, „Start
po zdrowie”, „Śniadanie Daje Moc”, „Żyj smacznie i zdrowo”.

W

związku ze Światowym Dniem
Zdrowia obchodzonym 7 kwietnia
2016r., którego tematem przewodnim w tym roku jest cukrzyca przeprowadziliśmy w naszej szkole akcję pt.: „CO MASZ
W SWOIM LUNCH-BOXIE?”, której pomysłodawczynią była Iwona Medykowska-Bohdan.
W akcję zaangażowani byli uczniowie szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz wszyscy pracownicy szkoły. W tym dniu prezentowano
zdrowe śniadanie w pudełku. Posiłki zawierały warzywa, owoce, produkty zbożowe,
nabiał. Klasy 1-3 SP przygotowały stoiska
ze zdrową żywnością na dolnym korytarzu,
a zapach pyszności niósł się po całej szkole!
Można było skosztować zdrowych kanapek,
sałatek, świeżo wyciskanych soków oraz deserów przygotowanych z kolorowych warzyw
i owoców. Klasa 2a z wychowawczynią Beatą
Sokołowską przygotowała mini „Książkę Kucharską”. Dla klas 4-6 SP odbyły się warsztaty z panią dietetyk. Uczniowie poznali skutki
złych nawyków żywieniowych i w grupach
komponowali zdrowe posiłki z różnych pro-

duktów spożywczych. Natomiast klasy 5a
i 5b wraz z wychowawczyniami Iwoną Błeszyńską i Joanną Staśczak zaprosiły uczniów
na „zdrową” prezentację do sali gimnastycznej. Spotkanie rozpoczęło się krótkim
stretchingiem, ćwiczenia demonstrowali
uczniowie i nauczyciele. Przedstawiono także
wiele cennych informacji na temat cukrzycy.
Wszystkim bardzo spodobała się humorystyczna scenka, w której chłopak o znaczącej ksywce „Misiek” objada się słodkościami
i unika ruchu, a po kilku latach ma poważne
problemy ze zdrowiem. Jednak postanawia zadbać o siebie i zaczyna treningi, które
szybko przynoszą efekty. „Misiek” zrzuca
nadmiar kilogramów i znowu cieszy się zdrowiem. Następnie dziewczęta z klas piątych
zaprosiły wszystkich do wspólnych ćwiczeń,
prezentując układy taneczne z energetyczną muzyką. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii na stronie internetowej naszej szkoły
(www.zsg1milanowek.pl).
Magdalena Wardzińska

Wojciech Widłak w Milanówku
Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku od początku swojego funkcjonowania organizuje spotkania z autorami książek dla dzieci. Gościli u nas Joanna Papuzińska, Małgorzata
Strzałkowska, Anna Onichimowska, Dorota Gellner, Grzegorz Kasdepke, Natalia Usenko,
Agnieszka Frączek, Wojciech Widłak, Marcin Brykczyński, a także Wanda Chotomska i jej
córka Ewa, znana jako Ciotka Klotka.

P

odczas spotkań uczniowie
mogą bliżej poznać twórców
polskiej literatury dla dzieci. Jest
to doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych.
Spotkania organizowane przez
szkołę połączone są z konkursami
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recytatorskimi lub plastycznymi
dotyczącymi twórczości autorów.
Do udziału w konkursach organizatorzy zapraszają placówki
przedszkolne z Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska Mazowieckiego i Otrębus.

W tym roku po raz drugi gościliśmy Wojciecha Widłaka. Jest
to autor m.in. znanej i lubianej
serii książek pt.: "Pan Kuleczka".
W każdym opowiadaniu jest dużo
ciepła, dobroci, wzajemnej serdeczności i zrozumienia. Wojciech

wicedyrektor ZSG1

W „trójce” czytanie nie boli
O potrzebie promowania czytania mówi się w różnych środowiskach i przy różnych
okazjach. Jak to ważne, wiemy my, szkolna brać, która skupiona przy bibliotece w
ZSG nr 3 od dawna zajmuje się różnorodnymi formami propagowania czytelnictwa.

T

worzymy gazetki ścienne, wykazy czytelnictwa, wystawki nowości oraz plakaty
tematyczne.
W swoich działaniach propagujących czytelnictwo stosujemy formy żywego słowa głośne czytanie, opowiadanie przeczytanych
książek. Nieobce nam są małe formy teatralne – recytacje, inscenizacje. Zaskoczeni byli
widzowie, którzy oglądali występy przygotowane w ramach konkursu o złotą maskę,
pt.„Skąd my to znamy?”
Stale organizowane są konkursy czytelnicze, w których licznie uczestniczą zarówno
uczniowie Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum. Dużym zainteresowaniem cieszy się
konkurs ph. „Sztuką jest czytać, nie wypożyczać” – wymaga naprawdę głębokiej znajomości wybranej lektury!
Inny popularny konkurs to „Tajemnice
Tomka Sawyera”. Uczniowie rywalizowali ze
sobą , odpowiadając na pytania w trzech różnych kategoriach. Finaliści musieli wykazać
się nie tylko znajomością treści utworu, ale
również wiedzą z innych dziedzin nauki oraz
sprytem podczas odszyfrowywania „Tajemniczego listu” Tomka.
Do cyklicznych imprez czytelniczych należy
pasowanie na czytelnika dzieci z najmłodszych klas.
Nasi uczniowie wzięli udział w podsumowaniu konkursu powiatowego, zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką w Warszawie, filia w Grodzisku
Mazowieckim, pt. „Oczaruj mnie swoim bohaterem literackim”.
Otrzymaliśmy wyróżnienia i miejsca na
podium!
Ostatnio w ramach pracy bibliotecznej fascynujemy się tworzeniem filmów edukacyjnych, będących interaktywną zabawą dydak-

tyczną, które z powodzeniem prezentujemy
szkolnej publiczności.
Obecnie gimnazjaliści zapalili się do twórczej pracy w ramach najnowszego konkursu
pt. „Kiedy czytam ...”. Czekamy z niecierpli-

Widłak jest autorem około dwudziestu książek. Dzieci lubią również
serię o przygodach Wesołego Ryjka, a także „Opowieści do poduszki”
i trochę filozoficzną książkę „Samotny Jędruś”.
W tym roku spotkanie z Wojciechem Widłakiem połączone było
z konkursem plastycznym pt.: „Pan
Kuleczka i jego przyjaciele”. Nadesłano 29 prac z trzech placówek
przedszkolnych: Przedszkola nr 1 w
Milanówku, Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek i Prywatnego Szkolnego Przedszkola. Laureaci
konkursu zostali zaproszeni na spo-

wością na prace literackie, plastyczne oraz
filmy!
Wszystkim gratulujemy osiągnięć i dziękujemy za wspaniałą pracę i zaangażowanie!
Nauczyciele z ZSG nr 3 w Milanówku
Mariola Smoleńska, Dorota Banasiak,
Katarzyna Drzewiecka

tkanie z autorem i mieli możliwość
odebrania nagrody z rąk gościa.
Spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze. Nasz gość opowiadał
dzieciom, w jaki sposób powstały
jego książki, skąd czerpie pomysły.
Mówił o roli wyobraźni i pokazywał
przykładowe ćwiczenia na rozwój
twórczego myślenia. Dzieci wykazały się znajomością bohaterów literackich stworzonych przez gościa,
a na koniec otrzymały pamiątkowy
podpis od autora.
Anna Jeżak
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
w Prywatnej szkole Podstawowej
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Ś R O D O W I S KO

Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jednym z głównych celów, jakie postawił sobie Zarząd Spółki w ostatnim roku, był rozwój przedsiębiorstwa
poprzez doposażenie go w podstawowy sprzęt, umożliwiający kompleksową budowę przyłączy oraz prowadzenie
prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a w przyszłości jej modernizację i rozbudowę.

Z

dniem 1 kwietnia 2016 r. spółka przejęła wszystkie zadania w zakresie eksploatacji majątku wodociągowo-kanalizacyjnego przekazanego Spółce przez Gminę Milanówek. Na dzień dzisiejszy
MPWiK Sp. z o.o. zarządza siecią wodociągową o długości 95,5 km
wraz z trzema stacjami uzdatniania wody oraz systemem kanalizacji
sanitarnej o długości 66 km wraz z 11 pompowniami ścieków.
Stopniowe przejmowanie wszystkich zadań eksploatacyjnych było
możliwe dzięki zatrudnieniu kadry składającej się ze specjalistów branży wodno-kanalizacyjnej oraz sukcesywnym usprzętowieniu Spółki.
Pod koniec marca 2016 r. dzięki pozyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
który już po raz trzeci zaufał Spółce widząc jej stale poprawiającą się
kondycję finansową, został zakupiony kluczowy pojazd, który umożliwił całościowy nadzór nad siecią kanalizacyjną –specjalistyczny samochód do ciśnieniowego czyszczenia.
Pozwoli on na sprawną ocenę stanu technicznego sieci oraz sukcesywne pozbywanie się wieloletnich osadów i zanieczyszczeń zalegających w kanałach, które powodują zatory i są przyczyną wielu zapchań.
Zapchania czy zatory sieci kanalizacyjnej powodują z jednej strony brak
spływu ścieków z drugie zaś ich zagniwanie. Zatory sieci kanalizacyjnej
mogą doprowadzić między innymi do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Zagniwanie ścieków to powstanie gazów kanałowych w tym przede wszystkim siarkowodoru i metanu. Nagromadzone w sieci gazy mogą znaleźć ujście w instalacji domowej i wydostać
się do pomieszczeń mieszkalnych. Sytuacja ta ma najczęściej miejsce
gdy wentylacja pionów kanalizacyjnych jest niewystarczająca lub jej
średnica jest za mała lub jej brak. Gazy kanałowe są szkodliwe dla człowieka i dlatego tak ważne jest systematyczne czyszczenie kanalizacji
sanitarnej.Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możliwa
będzie oszczędność wodywodociągowej, co wiąże się z ograniczeniem
kosztów konserwacji sieci oraz kosztówpaliwa.Zakupiony samochód
posiada system dwuzbiornikowy (z wydzielonym zbiornikiem wody-3m3 i osadu-5m3).Posiada także system recyklingu wody,co oznacza
wysokowydajny system podczyszczania ścieku uzyskanego z płukania
sieci. Ściek z kanału pobierany jest za pomocą rury ssawnej i podawany do zbiornika osadu. Tutaj przepływa przez filtr samooczyszczający
i dalej do zbiornika wody (ścieku podczyszczonego). Stąd, z pomocą
pompy wirowej, podawany jest do kolejnych separatorów piasku i po
uzyskaniu odpowiedniego stopnia podczyszczenia podawany do zbiornika wody płuczącej. Z tego zbiornika ponownie jest kierowany do płukania sieci. Eksploatacja sieci przez Spółkę, będącą na miejscu, pozwoli
zminimalizować czas reakcji, a Spółka ma świadomość,iż od czasu reakcji na awarię zależy wielkość strat, a przede wszystkim ocena pracy
MPWiK Sp. z o.o. przez lokalną społeczność.
MPWiK Sp. z o. o. od marca 2016 r. współuczestniczy w realizacji
pierwszej dużej inwestycji w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej GminyMilanówek”, której elementemjest budowanowej StacjiUzdatniania
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Wody „Na Skraju”. Zadaniem Spółki jest budowa kanału sanitarnego
o długości 126 m, który posłuży do odprowadzania wód popłucznych, technologicznych oraz ścieków z nowego obiektu. Milanowskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w najbliższym
czasie planuje również podjąć się przebudowy węzłów wodociągowych i tym samym połączyć węzeł tranzytowy na powstającej Stacji
Uzdatniania Wody z istniejącą infrastrukturą wodociągową w ulicy
Sportowej i Piotra Skargi.
Przedsiębiorstwo działa aktywnie na rzecz rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie do niej jak największej liczby mieszkańców. Od 2014 r. ściśle współpracuje z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki jego
finansowemu wsparciu, do maja 2015 r. do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej zostało podłączonych ponad 290 mieszkańców. We
wrześniu 2015 r. Spółka utworzyła własną grupę inwestycyjną, dzięki
której ma możliwość zaoferowania mieszkańcom Milanówka kompleksowe usługi w zakresie podłączenia budynków zarówno do miejskiej
sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Spółka rozszerzyła profil swojej działalności
i, korzystając wyłącznie z własnych zasobów kadrowych i sprzętowych,
proponuje całościowe wykonanie inwestycji: od projektu przyłącza po
jego budowę, odbiór i inwentaryzację powykonawczą.
Poniższa tabela przedstawia ilościowe zestawienie prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. od września 2014 roku:
W ramach
Prace prowadzone przez MPWiK
pożyczki od
Sp. z o.o. od września 2015 r.
WFOŚiGW
do kwietnia 2016 r.
w Warszawie
w trakcie
wykonane
do 31.03.2015 r.
realizacji
Ilość zaprojektowanych
przyłączy wod-kan

70

120

59

Ilość wybudowanych
przyłączy wodociągowych

0

13

7

Ilość wybudowanych
przyłączy kanalizacyjnych

87

25

55

Łączna długość wybudowanych przez MPWiK Sp. z o.o. przyłączy to
1708,40 m.
Wszystkim, którzy zaufali Spółce w zakresie realizacji podłączenia
swoich budynków serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem
inwestycji do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta MPWiK Sp. z o.o. w celu
dokonania wyceny budowy przyłącza. Przypominamy także, że Spółka
daje możliwość rozłożenia kosztów budowy na dogodne, nieoprocentowane raty.
Prezes Zarządu
mgr inż. Sebastian Budziszewski

Porzucania zwierząt
O

d czasu do czasu w naszej działalności
mamy do czynienia z przypadkiem porzucenia psa. Najczęściej wygląda to tak, że
otwierają się drzwi samochodu i czworonożny
pasażer kończy podróż na ulicy, a samochód
szybko się oddala. Lub – jak to miało miejsce w
naszym mieście przed Wielkanocą – w ramach
wiosennych porządków piesek zostaje pozostawiony w kartonie w przestrzeni publicznej
(w tym przypadku na tyłach Tesco). Każdego
wrażliwego na krzywdę zwierząt człowieka takie przypadki muszą bulwersować, ale pamiętajmy – samą złością na sprawcę i żalem nad
losem psa niczego nie zdziałamy.
Kiedy jesteśmy świadkami takiego bulwersującego wydarzenia, zróbmy wszystko, by zidentyfikować sprawcę. Zapiszmy lub postarajmy
się zapamiętać numer rejestracyjny samochodu. A może osoba, która porzuciła na naszych
oczach zwierzaka jest nam znana z widzenia?
Może wiemy, gdzie mieszka lub możemy się

WYDARZENIA

tego dowiedzieć? Może uda się szybko wezwać
Straż Miejską lub Policję i zatrzymać sprawcę?
Ustawa o Ochronie Zwierząt definiuje porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa
i kota, jako znęcanie się. (Art.6, pkn 2, podpunkt 11), które podlega karze grzywny lub
pozbawienia wolności do dwóch lat. Każdy
z Państwa, nie tylko członkowie organizacji
prozwierzęcych, mają prawo i obowiązek na
to reagować i zgłaszać takie przypadki Policji
lub Straży Miejskiej. Sprawcy takich czynów
nie mogą pozostawać bezkarni i na szczęście
sądy coraz częściej wydają wyroki skazujące.
Porzuconego zwierzaka, który często jest
w stanie szoku, należy otoczyć opieką. Przy
budynku Straży Miejskiej na ulicy Warszawskiej znajduje się specjalny boks, w którym
taki pies będzie bezpieczny, zostanie napojony i nakarmiony, będzie miał ciepłą budę,
a następnie zostanie przewieziony do schroniska na ulicy Brwinowskiej.
A jakie były dalsze losy szczeniaka wystawionego pod Tesco? Trafił do schroniska,
gdzie miał czekać na adopcję. Niestety, nie
doczekał, na drugi dzień zakończył życie.
W jego przewodzie pokarmowym lekarz znalazł niestrawione kawałki kopyt świńskich.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
oddział w Milanówku
Elżbieta Bazgier

ZARZĄDZENIE Nr 75/VII/2015

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia naboru do
Rady Seniorów Miasta Milanówka
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w z związku
z § 7 Statutu Rady Seniorów Miasta Milanówka stanowiącego załącznik do uchwały
114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia
22 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów do
Rady Seniorów Miasta Milanówka.
Ustalam termin zgłaszania kandydatów
do dnia 20 maja 2016 r.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać
na formularzu zgłoszeniowym, którego
wzór określa załącznik nr 1 i 2 do Statutu
Rady Seniorów Miasta Milanówka, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 114/
XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia
22 grudnia 2015 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam
Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem wydania.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta
Milanówka Nr 81/VII/2016z dnia 9.05.2016 r.
termin zgłaszania kandydatów zostaje przedłużony do 31 maja br.

Jedwab – turystyczny
skarb Milanówka
Powoli dobiegają końca prace nad stworzeniem w Milanówku szlaku
jedwabnego. Po okresie odchodzenia w niepamięć, unikalne dziedzictwo
milanowskiego jedwabiu ma szansę stać się wizytówką miasta.

W

ramach projektu powstaje przewodnik
opisujący siedem lokalizacji związanych
z twórcami polskiego jedwabnictwa – Henrykiem
i Stanisławą Witaczkami. Znajdą się tam także rebusy czy zagadki dla dzieci i młodzieży. Będzie to
pierwsza taka publikacja służąca mieszkańcom
i turystom chcącym dowiedzieć się więcej na
temat historii Centralnej Doświadczalnej Stacji
Jedwabniczej oraz zakładów „Milanówek”.
W każdym punkcie szlaku znajdzie się tabliczka z krótkimi informacjami w języku polskim i angielskim, podobna do tych ze szlaku „Wille Milanowskie”. Stowarzyszenie, znane z prowadzenia
unikalnego Wirtualnego Muzeum Jedwabnictwa
(www.muzeumjedwabnictwa.pl), planuje także
otworzyć nową wystawę wirtualną poświęconą
szlakowi. Będzie to niejako rozszerzenie treści
przewodnika dostępne bez ograniczeń.
Oficjalne otwarcie szlaku jedwabnego nastąpi
podczas festiwalu „Otwarte Ogrody” odbywającego się w dniach 10-12 czerwca. Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego
realizuje swój projekt dzięki grantowi w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK.
Stowarzyszenie Muzeum
Jedwabnictwa Milanowskiego
13

EDUKACJA
W trakcie sobotniego
spaceru przechodząc
obok boisk na Turczynku zobaczyłem czerwony wóz strażacki i grupę
młodzieży biegającej gorączkowo wokół niego.
Było tam również dwóch
mężczyzn wydających
polecenia. Zaciekawiony
podszedłem bliżej.

Spotkanie z młodymi strażakami
Ja: Witajcie młodzieży!
Młodzież: Czołem!
Ja: Czy coś się stało? Potrzebna pomoc?
Młodzież: Nie, wszystko w porządku.
Ja:Dlaczego tak się uwijacie i kim jesteście?
Krzysztof: Jesteśmy członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Milanówku
i ćwiczymy budowanie linii gaśniczych. Ja mam
na imię Krzysztof a to są … (i tu posypały się
imiona).
Ja:A często macie takie zajęcia? Powiedzcie
coś więcej o swojej drużynie.
Ryszard: Zbiórki są w każdą sobotę. Spotykamy się w strażnicy i pod okiem starszych druhów ćwiczymy, uczymy się pierwszej pomocy,
poznajemy sprzęt i sposoby jego wykorzysta-

nia. Czasami ćwiczenia odbywają się poza jednostką – przyjeżdżamy tu, na Turczynek, albo
jedziemy do lasu lub na łąki.
Ja: Poza ćwiczeniami i nauką robicie coś jeszcze?
Agnieszka: Oczywiście! Bierzemy aktywny udział w życiu miasta. Wraz z dorosłymi
strażakami zabezpieczamy imprezy sportowe
i kulturalne, uczestniczymy w wydarzeniach
religijnych i obchodach rocznicowych. Spotykamy się również z innymi drużynami MDP
oraz harcerzami. Robimy wspólne imprezy,
podchody i ćwiczenia. Raz na dwa lata odbywają się zawody, w trakcie których rywalizujemy z młodzieżówkami z innych jednostek
naszego powiatu.

Ja: A co z wakacjami?
Ksawery: W czasie wakacji zbiórek nie ma
ale jeździmy na obozy w Polsce i za granicą. Korzystamy też z basenu i boiska w strażnicy. Czasami jeździmy razem na wycieczki rowerowe.
Ja: To wszystko brzmi bardzo ciekawie. Jak
można do was dołączyć?
Bartłomiej Szelągowski (opiekun MDP):
Wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze
szeregi zapraszamy do naszej strażnicy w każdą
sobotę o godzinie 15.00
Rozmowę z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przeprowadzono na boisku MKS Milan
w dniu 16 kwietnia 2016 r.
Konstanty Siwiński

Park Zielony Dołek

J

ednym z elementów realizacji projektu
pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez
poszerzenie oferty turystycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 było zagospodarowanie terenu „Amfiteatru” przy ulicy
Fiderkiewicza, który został oficjalnie otwarty
dla mieszkańców 6 grudnia ubiegłego roku.
Nowy Park zwany do tej pory Amfiteatrem
lub potocznie Dołkiem dostał zupełnie nowy
wygląd i przeznaczenie. W związku z tym
Burmistrz Miasta Milanówka 21 stycznia br.
ogłosiła konkurs na nową nazwę parku przy
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ulicy Fiderkiewicza. Mieszkańcy Milanówka
do 29 lutego br. zgłaszali swoje propozycję.
Łącznie wpłynęło 47 propozycji nowej nazwy. 1 marca zebrała się komisja konkursowa
w składzie: Andrzej Zaorski, Jerzy Bralczyk,
Aleksandra Krystek, Sylwia Sikora-Tyszka,
Aleksandra Żuraw i Daria Gągała. Komisja
oraz Burmistrz Miasta Milanówka wybrali
łącznie 5 najlepszych propozycji na nową
nazwę parku. Wskazane nazwy zostały poddane pod głosowanie mieszkańców poprzez
ankietę internetową w dniach: 11-18 marca br. W głosowaniu wzięło udział 411 osób.
Zwyciężyła nazwa Zielony Dołek, która zdobyła 47% wszystkich oddanych głosów.
Wszystkie głosy rozłożyły się następująco:
n Z ielony Dołek – 197 głosów (47%)

nB
 awidołek -86 głosów (20%)
n F iderek – 70 głosów (17%)
n Ż abi Dołek – 49 głosów (11%)
nD
 ołek Radości – 9 głosów (2%)
Po ogłoszeniu wyników zwycięska nazwa
Zielony Dołek szybko się przyjęła i jest już
nawet używana wśród mieszkańców Miasta,
dlatego też chcielibyśmy nadać jej tę nazwę
oficjalnie po uchwaleniu nazwy przez Radę
Miasta. Wstępnie ustalono termin nadania
nazwy na 4 czerwca podczas imprezy z okazji
Dnia Dziecka. Wszystkich serdecznie zapraszamy na Zielony Dołek!
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała
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„Wesoła zabawa”
i warsztaty Hip-Hopu

W każdą sobotę kwietnia i maja, od godz. 14.00 w parku „Zielony
Dołek” odbywają się zajęcia „Wesoła zabawa” dla dzieci. Na wszystkie
spotkania zapraszamy dzieci z całego miasta. Całość programu nastawiona jest na ruch, rozwój artystyczny dzieci i dobrą zabawę.

W

trakcie tych spotkań, dzieci mogą brać
udział w zajęciach plastycznych, animacyjnych i sportowych. Malarstwo na folii
rozwieszonej między drzewami, tworzenie
figurek z masy solnej i wiosennych kwiatów
z krepiny, eko-obrazki – to prace, które dzieci już przygotowały na zajęciach w plenerze.
A przed nami kolejne pomysły na twórcze
działania. Do zabawy z chustą animacyjną
czy kolorowymi piłeczkami nikogo nie trzeba namawiać. Do tego bańki mydlane, skoki
w workach, hula-hop i uśmiech na twarzy
– gwarantuje dobrą zabawę. Dużym zainteresowaniem cieszą się warsztaty łucznictwa,
które w tych wiosennych miesiącach odbywają się na „Zielonym Dołku”.
Przypominamy, że przed nami jeszcze kolejne sobotnie spotkania. „Wesoła Zabawa”
zaprasza w maju w każdą sobotę.
Milanowskie Centrum Kultury przygotowało również cykl spotkań dla młodzieży,
które również odbywają się w soboty na
„Zielonym Dołku”, przy ul. Fiderkiewicza.
Za nami już kwietniowe klimatyczne
warsztaty Hip-Hopu!
Do tej pory, odbyły się warsztaty z rapu
i beatboxu, które poprowadzili Pejot i Skajs.
Razem z uczestnikami przygotowali utwór
na pograniczu hip-hopu, slamu i techniki
spokenword. Zajęcia didżejsko-taneczne
rozkręcił DJ Anusz i bboySkank. W progra-

mie był scratching, beatjuggling, mixing oraz
dużo energetycznych technik tanecznych!
Przed nami jeszcze beatmaking (tworzenie
bitów), przygotowanie raperskich tekstów,
które następnie w formie graffiti zostaną
namalowane na specjalnej płycie. Odbędzie
się spotkanie z kulturą, o której opowie Rufin MC – jeden z najbardziej znanych i cenionych animatorów hiphopowych.
Zajęcia prowadzi załoga pierwszej polskiej
profesjonalnej inicjatywy hiphopowo-warsztatowej WARSZTATYHIPHOP.PL
Tymi hiphopowymi elementami wprowadzimy młodzież w nastrój zbliżającej się
drugiej edycji „Hip-Hopowego Szaleństwa”
– niesamowitej imprezy, która odbędzie się
już na początku czerwca!
„Hip-hopowe Szaleństwo”, czyli impreza do której zmierzamy, to cykl związanych
z hip-hopem tętniących energią eventów.
W poprzednim roku odbyły się m.in. zawody
breakdance 2 vs. 2, turntablistyczne pokazy
oraz mini-warsztaty didżejskie, a swój beatboxowy show zaprezentował niesamowity
Zgas. W imprezie udział wzięło ok. 150 osób.
Co przygotowaliśmy dla Was już 5 czerwca?
Jak będzie w tym roku? Dowiecie się już
wkrótce!
Edyta Budziewska
Koordynator Artystyczny
Milanowskie Centrum Kultury
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Sobota w centrum Milanówka
F

undacja Rozwoju Pracy i Przedsiębiorczości „Start Pro” www.startpro.pl; przy
współpracy władz miasta już drugi sezon
organizuje w co drugą sobotę Targi Dobrego
Smaku. Ruszamy od 14.05.2016 r.
Jak zawsze atrakcje czekają na mieszkańców oraz gości, wzdłuż ulicy Warszawskiej
na skwerze przed pocztą. Już chyba wszyscy
mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość
zakupić piękne rękodzieło oraz uraczyć się
przysmakami ze straganów.
Pragniemy ożywić Milanówek, sprawić aby
ulice miasta tętniły życiem (również w weekend), były pełne uśmiechniętych ludzi. Temu
celowi służą wszystkie akcje prowadzone
przez Fundację.

K U LT U R A

W tym roku oprócz Targów Dobrego Smaku zamierzamy wprowadzić Kiermasz i Wymianę Książek oraz Targi Staroci i Antyków.
Każdy może przyjść i wystawić swoje skarby
na ulicy Warszawskiej – aleja od stacji PKP
w kierunku dawnego kina.
To, co wydaje nam się zbędne i nieatrakcyjne – dla innych może być wielką atrakcją, czymś
czego od dawna szukali i nie mogli znaleźć.
Wystarczy przynieść ze sobą stolik albo
drewniane skrzynki… albo wystarczy przyjść,
poszukać, porozmawiać i znaleźć dla siebie
ciekawą rzecz! Mieszkańcy Milanówka mogą
wystawiać się bezpłatnie.
Zapraszamy wolontariuszy do pomocy przy
organizacji Targów oraz innych akcji organizo-

wanych przez Fundację oraz wszystkie organizacje i stowarzyszenia do współpracy.
Poszukujemy animatorów, organizatorów
warsztatów, zespołów muzycznych, które
chciałyby koncertować podczas Targów, artystów do wystawienia swojej twórczości oraz
osób, które chciałyby pochwalić się swoim
hobby.
Kontakt: tel. 22 3000 636
Mail: biuro@startpro.pl
Tegoroczny terminarz: 14.05., 28.05.,
11.06., 25.06., 9.07., 23.07., 6.08., 20.08.,
3.09., 17.09., 1.10., 15.10., 17.12.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Milanówka i okolic!
Prezes Fundacji „Start Pro”, Arnold Lis

Podaruj nam
wspomnienia!
Stowarzyszenie Milanowianki zbiera wspomnienia mieszkańców związane z kinem Orzeł/Oaza.
W każdy czwartek od 17.30 dyżurujemy w L`amour Maison i czekamy na Państwa historie.

P

odczas Festiwalu Otwarte Ogrody 2015 zapytałyśmy
mieszkańców Milanówka o miejsca gdzie Milanowianki
spędzały wolny czas czy chodziły na randki.
Bezpośrednie relacje mieszkańców, w których kino Orzeł pojawiało się często sprawiły, że chciałyśmy poznać historię tego
miejsca. Dzięki nawiązaniu współpracy z kawiarnią L`amour Maison, która mieści się w dawnym miejscu kina, postanowiłyśmy
przygotować wystawę na temat kina podczas Otwartych Ogrodów 2016.
Zbieramy wspomnienia mieszkańców Milanówka na temat
kina Orzeł w każdy czwartek od godziny 17:30 w L`amour Maison. Czekamy na mieszkańców, którzy podzielą się wspomnieniami. Zależy nam na mikrohistoriach: „tu byłam na pierwszej
randce”, „tu pierwszy raz widziałem ten film”, „chodziłam na
poranki filmowe”. Można przynieść nam zdjęcia, można spisać
swoje wspomnienia, można opowiedzieć nam historię – nagramy ją na miejscu.
Chcemy pokazać mieszkańcom Milanówka, że spojrzenie na historię jest ważna, ma znaczenie dla budowanie wspólnoty lokalnej.
Wspomnienie można nam przesłać: hanna.musur@gmail.com
(w temacie wiadomości proszę wpisać KINO ORZEŁ).
Daty dyżurów:
12 maja, 19 maja.
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12 marca br. w Przedszkolu nr 1
już po raz drugi odbyło się
wydarzenie dedykowane wszystkim
mieszkankom Milanówka z okazji
Dnia Kobiet. Zadaniem Targów –
Kobiece Inspiracje jest stworzenie
zabieganym i zapracowanym na
co dzień Paniom miejsca na chwilę
relaksu, na wspólne spotkania,
poznanie nowinek modowych,
kosmetycznych czy zdrowotnych.

Targi – Kobiece Inspiracje
T
argi to miejsce, które łączy ze sobą
przyjemne z pożytecznym zapewniając moc atrakcji. Przez cały dzień
można było rozkoszować się pysznymi
daniami, których różnorodność sprawiła,
że każda uczestniczka mogła znaleźć coś
dla siebie. Degustacjom towarzyszyły pokazy kulinarne past Vega, sushi czy pokaz
barmański. Kobiety mogły wziąć udział
w wykładach tematycznych lub skorzystać
z usług licznie zgromadzonych wystawców.
Gościem specjalnym całego wydarzenia
była Magdalena Zawadzka, aktorka znana
z roli Basi Wołodyjowskiej w filmie „Pan
Wołodyjowski”. Nie obyło się także bez
pokazów modowych i tanecznych. Uczestniczki mogły także wziąć udział w loterii
fantowej lub zapoznać się z oferta Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Milanówku. Atrakcje przygotowano także dla dzieci, które
można było zostawić pod profesjonalną
opieką. Zwieńczeniem całego wydarzenia
był wieczorny Koncert Marcina Wyrostka,
laureata II edycji programu MAM TALENT.
Sala była wypełniona po brzegi. Niesamowity kontakt z publicznością, profesjonalizm i stworzenie przez muzyków luźnej
i relaksującej atmosfery sprawiły, że kolejny
dzień w kalendarzu kulturalnym miasta zapisał się jako bardzo udany.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

Burmistrz Miasta Milanówka składa serdeczne
podziękowania wszystkim zaangażowanym
w realizację Targów – Kobiece Inspiracje,
szczególne podziękowania należą się organizatorom:
Milanowskiemu Centrum Kultury,
Przedszkolu nr 1 w Milanówku,
Milanowskiej Bibliotece Publicznej
oraz Przedsiębiorczym Kobietom z Milanówka.
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K U LT U R A

Wernisaż Malarstwa
wystawy Olgi Bukowskiej

W piątek 15 kwietnia w Galerii Matulka odbył się wernisaż malarstwa wystawy Olgi Bukowskiej. Artystka zaprezentowała obrazy olejne, w których
wykorzystała niezwykle bogatą paletę barw, rosyjskie motywy zdobnicze
sztuki ludowej, ornamenty, reliefy. Jej malarstwo nawiązuje do tematyki
„Rajskiego Ptaka”, w którego przeistaczają się kobiety obdarowujące promieniami piękna nasze ziemskie życie.

P

rezentowane prace wykonane są w ciekawych różnorodnych autorskich technikach,
charakteryzują się oryginalnym podejściem
stylistycznym, skupione są wokół różnych momentów z życia człowieka. To właśnie człowiek
jest podstawowym studium Olgi Bukowskiej.
Piątkowe wydarzenie uświetnił koncert Bożeny Sitek, pianistki i muzykologa. Artystka
koncertuje solo jak i z instrumentalistami, wokalistami i zespołami chóralnymi. Gra muzykę
klasyczną, popularną, filmową i piosenki poetyckie. Prowadzi autorskie koncerty edukacyjne (dla dzieci i dla dorosłych). Koncert pani Bożeny był wspaniałym dopełnieniem wernisażu.
Wystawę można oglądać do 11 maja 2016 r.
w Galerii Matulka przy ulicy Piłsudskiego 30.
Koordynator projektów kulturalnych MCK
Emilia Zadykowicz

Półkolonie 2016

Milanowskie Centrum Kultury wraz z Dyrektorami Szkół zaprasza
dzieci na półkolonie w ramach akcji „Lato w Mieście”

I turnus:

4 – 15 lipca (poniedziałek-piątek),

godz. 9:00-16:00,
W godz. 7:30-9:00 oraz 16:00-17:00
– dyżur świetlicy.
Koszt półkolonii 160 zł
(obejmuje obiady oraz dwie wycieczki)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Literacka 20

II turnus

8-19 sierpnia (poniedziałek-piątek),

godz. 9:00-16:00,
W godz. 7:30-9.00 oraz 16:00-17:00
– dyżur świetlicy.
Koszt półkolonii 150 zł
(obejmuje obiady oraz dwie wycieczki)
Miejsce: Zespół Szkół Gminny nr 1,
ul. Królewska 69

W programie: zabawy animacyjne, gry
i zabawy sportowe, warsztaty artystyczne,
basen, strzelnice, gry miejskie terenowe,
zabawy sportowe na boisku Orlik, dwie
wycieczki jednodniowe.
Zapisy dzieci na zajęcia w ramach
akcji „Lato w Mieście” w terminie
od 14 czerwca od godz. 8:15 w Milanowskim Centrum Kultury przy
ul. Kościelnej 3.
Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc, przyjmowane są wyłącznie dzieci
z Milanówka w wieku szkolnym od 6 do
12 lat, tylko na jeden turnus.
Organizator zastrzega sobie prawo do
zmian w programie zajęć.
Milanowskie Centrum Kultury
Edyta Budziewska

Konkurs „Najładniejszy ogródek
przydomowy Milanówek 2016”

B

urmistrz Miasta Milanówka zaprasza właścicieli ogrodów w Milanówku do udziału
w konkursie na „Najładniejszy ogródek przydomowy Milanówek 2016”. Szanowni Państwo! Jeżeli jesteście właścicielami ciekawie
urządzonego ogrodu przed domem, firmą,
lub ogródka balkonowego albo uważacie,
że ktoś znajomy lub z rodziny ma taki ogród,
zgłaszajcie swoje propozycje do 29.07.2016 r.
bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią Urzędu Miasta Mila18

nówka przy ul. Spacerowej 4, budynek C, bądź
elektronicznie na e-mail: osz@milanowek.pl.
Regulamin konkursu oraz druki zgłoszeń dostępne są w biurze obsługi interesanta w budynku C, w referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią oraz na stronie internetowej:
www.milanowek.pl.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są
atrakcyjne nagrody rzeczowe!!!
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią – Emilia Misiak

Festiwal

Otwarte
Ogrody 2016

P

o raz jedenasty
będziemy mieli okazję wspólnie
tworzyć wydarzenie
oparte na pomysłach i inicjatywach
mieszkańców pod
hasłem Festiwal Otwarte
Ogrody. To okazja do integracji, poznania
Milanówka od wewnątrz, przypomnienia
jego historii i pokazania potencjału miasta oraz jego mieszkańców. Tegoroczny
Festiwal Otwarte Ogrody odbędzie się
10-12 czerwca pod hasłem „WODA-ZIEMIA-POWIETRZE”.
Zachęcamy wszystkich Państwa do
otwarcia swoich pięknych ogrodów
i włączenia się w formie plastycznej,
muzycznej, kulturowej, historycznej lub
innej do współtworzenia tego pięknego
festiwalu.
Termin składania kart zgłoszeniowych
upływa 16 maja. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 758 32 34
lub sekretariat@mckmilanowek.pl, karta zgłoszeniowa do pobrania na naszej
stronie internetowej http://www.mckmilanowek.pl/.
Zachęcamy Państwa do udziału w Festiwalu Otwarte Ogrody 2016.
Zastępca dyrektora
Milanowskiego Centrum Kultury
Elżbieta Abramczuk- Kalinowska

200 lat Polskiego Dworu

Lasockich w Milanówku

„ Nie ma dworu, jest park, choć stare drzewa wycięto. I gąszcz porasta ślady dawnych
ścieżek... Przeminęły (…), zmurszały i zapadły się w oset i pokrzywy (…)”.

N

iewielki fragment wiersza Cz. Miłosza pt.
„Dwór” niestety w pełni oddaje smutny
koniec wielu tysięcy polskich dworów. Tak
było też z ziemiańskim domem założyciela
Letniska Milanówek, Michała Lasockiego.
Warto prześledzić, choćby w wielkim skrócie,
dzieje tego dworu na przestrzeni co najmniej
200 lat i w kontekście wielu wojen, jakie przetoczyły się przez naszą Ojczyznę. Pierwsze
wzmianki o istnieniu niewielkiego domostwa
i jego właścicielu, T. Goltz’u, pochodzą z 1760
roku. W okresie wojen napoleońskich dwór
spłonął i dopiero w 1816 roku został ostatecznie odbudowany i rozbudowany. Zamieszkał
w nim płk. K. Skalski, bohater Powstania Listopadowego. Po jego śmierci, młoda wdowa
wyszła za mąż za swojego sąsiada, M. Nasierowskiego. Dwór rozkwitał. Oprócz dużego
domu z dużym zapleczem gospodarczym folwarku, kilkoma budynkami gospodarczymi,
z oddzielną kuchnią i spichlerzem, sadem,
warzywniakiem, oborą i stajnią był duży park,
ogród i dwa stawy rybne.
26.06.1867 roku, pani Bronisława Lasocka,
wdowa po powstańcu styczniowym, Leonie,
kupiła ten 181-hektarowy majątek z folwarkiem, wsią z gruntami rolnymi, łąkami i tzw.
Lasem Górnym. Zamieszkała tam z trojgiem
małych dzieci: Antonim, Marią i najmłodszym

Michałem. Był to parterowy, modrzewiowy
dwór (po latach otynkowany), o kształcie
prostokąta, kryty gontem, z dwoma gankami: jednym ozdobnym, od strony parku
i drugim mniejszym i zabudowanym od podwórza. Parterowe okna zostały wyposażone
w okiennice. Pani Bronisława, z pomocą zarządcy, a później syna Michała, przez 22 lata
prowadziła wzorowy Folwark Milanówek.
W roku 1899 Bronisława notarialnie sprzedała majątek Michałowi. Przez resztę swoich lat, mieszkał we dworze z matką, żoną
i trojgiem dzieci: Lucyną, Helenką i Leonem
(Jadwinia zmarła w 4 roku życia). Dwór tętnił
życiem. Tu zapadały ważne decyzje, bywali
wpływowi ludzie, politycy i artyści, tu omawiano zasady działania spółki kapitałowo-parcelacyjnej „Kozłowski – Lasocki i Spółka”.
Po śmierci rodziców, we dworze pozostały
tylko dwie córki Michała i Marii. W 1944 roku
zmarła Lucyna. W 1945 roku Helena decyzją
komunistycznych władz, została zmuszona do
opuszczenia rodzinnego domu w ciągu 3 godzin. Zabrała tylko najpotrzebniejsze rzeczy
i… portret dziadka, Leona. W krótkim czasie
zakwaterowano tu obcych ludzi, nie dbających o dwór. W końcu lat 70-tych XX w. Dwór
Lasockich przestał istnieć. Tylko kapliczka
Matki Boskiej z 1863 roku, cudem uratowana

przed zniszczeniem, stoi po dziś dzień tuż przy
ul. T. Kościuszki.
W tym roku mija 200 rocznica odbudowania
dworu, którego już nie ma. A ponieważ jednym z zadań Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej jest dbałość o tradycję i kulturę narodową,
podjęliśmy decyzję o zbudowaniu miniatury
architektonicznej Dworu Lasockich. Po wielu
rozmowach i konsultacjach z mazowieckim
konserwatorem zabytków, otrzymaliśmy kopie
istniejącej dokumentacji inwentaryzacyjnej
z 1961 roku. We wrześniu 2015 roku rozpoczęliśmy prace przy tworzeniu Dworu Lasockich w Milanówku. Część materiałów została
sprowadzana z zagranicy. Budowa konsultowana była i jest z różnymi specjalistami, m.in.
z autorem licznych obrazów Dworu Lasockich
w Milanówku, Panem Włodzimierzem Starościakiem. 11 czerwca 2016 roku, na XI Festiwalu Otwartych Ogrodów, Stowarzyszenie dokona symbolicznego „otwarcia” Dworu Lasockich
w Milanówku. W Polsce będzie to pierwsza
miniatura Polskiego Dworu w skali 1:20.Oczywiście w ogrodzie będzie też wiele innych
atrakcji, dla dorosłych i dla dzieci. Ogród przy
ul. Michała Lasockiego został nazwany „Ogrodem Miniatur Architektonicznych”.
Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej
Anna E. Kuldanek
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Kolejny sukces

milanowskich panczenistów
Sezon łyżwiarski 2015/2016 zakończył się kolejnym sukcesem milanowskich zawodników.

P

iąty raz z rzędu młodzi łyżwiarze Uczniowskiego Klubu Sportowego "3" Milanówek oraz uczniowie Zespołu Szkół Gminnych nr 3
w Milanówku wygrali generalną klasyfikację Ogólnopolskich Zawodów
Dzieci OTTO Ice Challange w łyżwiarstwie szybkim wśród chłopców!
Na klasyfikację generalną składa się 5 edycji zawodów z cyklu OZD
OTTO Ice Challange rozgrywanych na pięciu torach lodowych w Polsce ( Warszawa, Lubin, Tomaszów Mazowiecki, Zakopane, Sanok). Zawody finałowe wyłaniają reprezentację na Mistrzostwa Europy Dzieci
w kat. 11-16 lat Viking Race.
Mistrzostwa Viking Race odbyły się na krytym torze lodowym w holenderskim Heerenveen. W szesnastoosobowej reprezentacji Polski,
Milanówek reprezentowało troje zawodników: Joanna Hajduk, Igor
Masalski i Michał Kopacz. Milanowianie pobili swoje rekordy życiowe
i uplasowali się w czołówce europejskiej.

Najbliżej zdobycia medalu był Michał Kopacz (zabrakło zaledwie
0,06 sekundy!), który zajął 2 razy 4 miejsce i 2 razy 5 miejsce kat. 11 lat.
Igor Masalski uplasował się na 6 miejscu w wieloboju w kat. 12 lat
– do zdobycia medalu zabrakło mu zaledwie 0,31 sek. Joanna Hajduk
w kat. 16 lat zajęła 12 miejsce w wieloboju.
W Mistrzostwach Polski juniorów młodszych w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży odbywającej się w dniach 5-7 lutego 2016 r.
w Sanoku Joanna Hajduk zdobyła jeden srebrny i pięć brązowych medali – zajęła 3 miejsce w wieloboju. Klaudia Szymańska zdobyła jeden
srebrny medal i zajęła 5 miejsce w wieloboju. Dziewczęta zdobyły
srebrne medale w biegu drużynowym.
W Mistrzostwach Polski Seniorów odbywających się w dniach
27-29 grudnia 2015 r. w Tomaszowie Maz. dużą niespodzianką
było zajęcie 4 miejsca w biegu drużynowym UKS "3" Milanówek
znacznie młodszych od konkurentek naszych zawodniczek dwóch
juniorek młodszych Joanny Hajduk, Klaudii Szymańskiej i młodziczki Urszuli Chryciuk.
20

W Mistrzostwach Polski Młodzików odbywających się w dniach
30-31 stycznia br. w Warszawie Maciej Wolniewicz zajął 4 miejsce
w wieloboju, Alicja Faderewska zajęła 11 miejsce.
W sezonie łyżwiarskim 2015/16 z wyjazdów na tor lodowy Warszawa "Stegny" korzystało około 60 uczniów z milanowskich szkół.
Najlepsi zawodnicy brali udział w obozach sportowych i startowali
w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci w łyżwiarstwie szybkim.

W kategorii 10 lat chłopców najlepszym zawodnikiem w Polsce
został Mateusz Śliwka, który zajął 1 miejsce we wszystkich edycjach
z cyklu OZD OTTO Ice Chalange. 3 miejsca zajmowali Jan Kawa i Jakub
Kawa. W kat. 11 lat na podium stawał Grzegorz Skrzydlewski. W kat.
12 lat 2 miejsce w punktacji generalnej zajął Michał Kopacz (1 miejsce w OZD w Tomaszowie Maz.) na podium w kilku edycjach stawał
też Maciej Kwiecień.
W kat. 13 lat zwyciężył Igor Masalski, który w tym sezonie był zdecydowanie najlepszy w Polsce i wygrał wszystkie edycje OZD!
W kat. 14 lat Maciej Wolniewicz zajął 2 miejsce w punktacji generalnej (1 miejsce w OZD w Zakopanem).
Wśród dziewcząt na podium poszczególnych edycji OZD OTTO Ice
Challange stawały Julia Uziak (13 lat), Lidia Sawicka (11 lat), Zuzanna
Kawa (12 lat), a Alicja Faderewska (14 lat) zajęła 3 miejsce w klasyfikacji generalnej. W kat. 15 lat Urszula Chryciuk zajęła 5 miejsce.
Należy wyróżnić najmłodszych zawodników, którzy pobili swoje
rekordy życiowe i bardzo dobrze zaprezentowali się w biegach sztafetowych: Nina Faderewska, Lena Faderewska, Róża Uziak, Maja
Waszczuk, Rafał Skrzydlewski, Łukasz Baranowski, Tymoteusz Królak
i Krzysztof Jankowski.
Gratulujemy zawodnikom i trenerom Joannie Staszkiewicz i Arturowi Parchanowi osiągniętych sukcesów sportowych!
Prezes UKS "3" Milanówek
Krzysztof Filipiak

IV Bieg STO-nogi za nami

Pogoda dla biegaczy
Tego nikt się nie spodziewał. Biegacze już wyciągnęli z szaf swoje biegowe kurtki. Co
przezorniejsi kibice mieli w pogotowiu parasole i kalosze. Organizatorzy wyposażyli wszystkich wolontariuszy w peleryny przeciwdeszczowe. A tu co? Po raz pierwszy
w czteroletniej historii milanowskiego Biegu STO-nogi impreza odbyła się bez kropli
deszczu. Nie wiadomo dokładnie czy to zasługa ocieplenia klimatu, czy po prostu nasze
ciche modły zostały wreszcie wysłuchane. Tak czy inaczej IV Bieg STO-nogi przejdzie do
historii jako rodzinna impreza plenerowa, gdzie każdy biegacz – mały czy duży – mógł
sprawdzić swe sportowe umiejętności, a reszta rodziny miała możliwość kibicowania
swoim bohaterom walczącym w wiosennym słońcu na ulicach Milanówka. Ale po kolei.

IV

Bieg STO-nogi to bieg na 10 km ulicami
Milanówka. Organizowany jest przez
zapaleńców klubu biegowego STO-nogi. Bazą
klubu jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 prowadzone przez Samodzielne Koło
Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego. Od samego początku imprezę
wspierają władze Milanówka. W tym roku
– tak jak poprzednio – patronatem honorowym objęła nasz Bieg Burmistrz Miasta
Milanówka Wiesława Kwiatkowska. Ona też
w niedzielę 17-go kwietnia 2016 r. równo
o godzinie 11:00 strzałem z pistoletu dała
sygnał do rozpoczęcia Biegu.
Na linii startu stanęło prawie 400 zawodników. Dopisali biegacze z Milanówka. Było
ich osiemdziesięciu trzech.
Wyniki mieszkańców Milanówka
Mężczyźni:
Selke Radosław 00:38:53
Stępniak Adam 00:39:29
Kuna Robert 00:40:28
Kobiety:
Matusiak Małgorzata 00:45:37
Rosińska Barbara 00:46:42
Ciborowska Justyna 00:48:58
Przybyli zawodnicy z całej Polski. Bieg nabrał również charakteru międzynarodowego, a to za sprawą biegaczy z Ukrainy. Wszyscy ruszyli przez bramę startową ustawioną
przed Liceum na ulicy Fiderkiewicza. Trasa
biegu – tak jak w poprzednich latach – wyznaczona została wzdłuż ulic Fiderkiewicza
i Warszawskiej. Zabezpieczali ją liczni wo-

lontariusze, a także służby miejskie: Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska i Policja.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała
też ekipa zabezpieczenia medycznego. Nad
sportową stroną Biegu czuwali z kolei sędziowie PZLA. Biegaczy na trasie – a szczególnie w strefie startu i mety – dzielnie dopingowali mieszkańcy Milanówka.
Biegacze nie mieli łatwo. Sama trasa biegu uważana jest za szybką, ale wymagającą
ze względu na wiele zmian kierunku biegu.
W tym roku słońce i miłe wiosenne ciepełko
zaskoczyło biegnących. Wielu przyzwyczajonych jeszcze do zimowych temperatur z trudem radziło sobie z dystansem, szczególnie
pod koniec biegu. Odbiło się to również na
ostatecznych wynikach. Bieg wygrał Serhii
Aleksandriuk z Ukrainy z czasem 00:35:07.
Pierwszą kobietą na mecie była w tym roku
Ewa Jagielska osiągając rezultat 00:36:48. Nie
udało się w tym roku pobić rekordu trasy za
co została ufundowana nagroda specjalna.
Jednak byli i tacy, którzy właśnie w niedzielę
na naszym biegu osiągnęli swoje „życiówki”,
czyli najlepszy swój rezultat na tym dystansie.
Zaraz po biegu na 10 km ruszyła tradycyjna i ciesząca się dużym powodzeniem
XIX Mila Milanowska. Ten młodzieżowy bieg
organizowany od wielu lat przez Milanowskie Centrum Kultury przybrał w tym roku
nowe oblicze. Numery startowe i elektroniczny pomiar czasu pozwolił młodym biegaczom poczuć się naprawdę dorośle. Bieg

wygrał Tomasz Mikulski z czasem 05:43,
a pierwszą dziewczyną na mecie była Olga
Grabowska z czasem 06:25.
Wyniki – XIX Mila Milanowska
Kategoria open mężczyzn:
Tomasz Mikulski 00:05:43,52
Konrad Taber 00:06:03,57
Przemysław Zych 00:06:17,03
Następnie przyszedł czas na najmłodszych. Mali biegacze pobiegli w organizowanym po raz pierwszy Biegu na ¼ Mili. Emocji
było wiele, nie tylko wśród biegnących maluchów, ale też wśród rodziców, którzy równie mocno przeżywali start swych najmłodszych pociech. W tym biegu tryumfowały
dziewczynki. Wygrała Eliza Galińska z czasem 01:09, a pierwszym chłopakiem okazał
się Franciszek Ryguła przybiegając na metę
w czasie 01:14.
¼ Mili – chłopcy
Franciszek Ryguła, Radziejowice 00:01:14.0
Kacper Tuszyński, Milanówek 2006 00:01:17.5
Franciszek Marzyński, Milanówek 2008 00:01:19.2
¼ Mili – dziewczęta
Eliza Galińska, Pruszków 00:01:09.5
Lidia Sawicka, Zalesie 00:01:11.1
Lena Nowakowska, Milanówek 00:01:14.0
Po biegu wszyscy biegacze mogli odpocząć
w parku „Zielony Dołek”. Czekał tam na nich
posiłek regeneracyjny, a dla naprawdę zmęczonych zorganizowane zostało stanowisko profesjonalnych masaży sportowych. W parku odbyła
się również ceremonia dekoracji zwycięzców.
Najpierw na podium stanęli najmłodsi. Puchary
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SPORT
i nagrody za zwycięstwo w ¼ Mili i w XIX Mili Milanowskiej wręczali organizatorzy i przedstawiciele Milanowskiego Centrum Kultury. Były oklaski, było wzruszenie i wiele radości zarówno ze
zwycięskich trofeów, jak i nagród ufundowanych
przez MCK. Następnie przyszedł czas na dekorację zwycięzców biegu na 10 km. Oficjalne wyniki
IV Biegu STO-nogi ogłosił sędzia główny z ramienia PZLA Aleksander Żórawski. Ceremonię dekoracji zwycięzców Biegu uświetniła Burmistrz
Miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska oraz
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bożena Osiadacz. Zwycięzcy otrzymali „stonogowe” plu-

szowe medale, puchary, plecaki oraz nagrody
pieniężne ufundowane przez MCK. Nagrodzeni
zostali też zwycięzcy kategorii wiekowych. W ramach naszego Biegu organizowane są Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego,
jak również Mistrzostwa Świata Geografów.
Zwycięzcy tych mistrzostw zostali uhonorowani
pamiątkowymi statuetkami i nagrodami ufundowanymi przez sponsorów biegu.
Więcej wyników Biegu STO-nogi:
www.sto-nogi.pl
Organizatorzy IV Biegu STO-nogi wdzięczni
są wszystkim, którzy pomogli przy jego organiza-

cji. Pani Burmistrz Miasta Milanówka Wiesławie
Kwiatkowskiej za honorowy patronat i realne
wsparcie. Służbom miejskim za wspaniałe zabezpieczenie trasy. Dziękujemy Miejskiemu Przedszkolu Nr 1 za udostępnienie sali i placu zabaw,
wolontariuszom, którzy tak licznie włączyli się
w organizację imprezy, za ich poświęcony czas
i zaangażowanie. Licznym sponsorom Biegu za
wspaniałomyślność i hojność. Wreszcie mieszkańcom Milanówka za wyrozumiałość i kibicowanie.
Dziękujemy i zapraszamy za rok.
Organizatorzy IV Biegu Sto-nogi
Jerzy Stypa i Leszek Janasik

Turniej

I Letni Milanowski Biathlon,
czyli udana premiera

10 kwietnia br. (niedziela) rozegrany
został turniej amatorskich drużyn siatkarskich. Najlepsi okazali się Panowie z drużyny „Wiadro Prądu”, którzy w finale pokonali „MOS Wolą” 2:1.
Do hali przy ul. Królewskiej przyjechały
drużyny z Grodziska, Warszawy, Wiskitek
i oczywiście Milanówka. Zawodnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności,
a o zwycięstwie często decydował trzeci
set, co dodatkowo potęgowało emocje.
Wszyscy uczestnicy naszego turnieju
otrzymali drobne upominki, a najlepsza
czwórka odebrała puchary, medale i nagrody rzeczowe, które w imieniu organizatora wręczył Artur Niedziński – koordynator wydarzeń sportowych MCK.
Półfinały: ARCZIBALLOT – MOS WOLA 1-2
(21/23; 21/13; 15/12), VIRTUS Wiskitki
– WIADRO PRĄDU 0-2 (17/21; 17/21)
Mecz o 3. m-ce: ARCZIBALLOT – VIRTUS
Wiskitki 2-1 (13/21; 21/19; 15/1)
Finał: WIADRO PRĄDU – MOS WOLA 2-0
(21/14; 21/14)
Kierownik ds. sportu – Włodzimierz Filipiak

23 kwietnia 2016 roku możemy zaliczyć na konto kolejnego fantastycznego przedsięwzięcia z grupy wydarzeń jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej
w Milanówku. Swoją premierę miał I Letni Milanowski Biathlon, którego organizację wzięli
na siebie: Szkoła Podstawowa nr 2, działająca przy Szkole Rada Rodziców pod przewodnictwem Pani Doroty Kowalskiej i dział sportu Milanowskiego Centrum Kultury. Partnerami
imprezy zostały firmy TARET (bracia Reszczyńscy) i STREFA FIT (Państwo Rydzikowscy),
prowadzone przez absolwentów Szkoły i obecnie rodziców naszych uczniów.

amatorskich drużyn
siatkarskich

T

ym razem bawiliśmy się na sportowo,
propagując ciekawe formy czynnego wypoczynku, nawiązując też do bogatych tradycji i dorobku sportowego uczniów. Emocje
ogromne, trud przygotowań niemały, a i trema wielka, bowiem ranga podjętego zadania
wysoka – pierwsze zawody w takiej nietuzinkowej formule, tj. dyscyplina zimowa zamieniona na letnią.
Zawody z niezwykłym rozmachem i dużą
wprawą prowadzili nauczyciele wychowania
fizycznego SP nr 2 Pani Mariola Borowska,
Pan Daniel Klonowski, a także nieoceniony Pan Artur Niedziński – koordynator wydarzeń sportowych MCK. To niesamowite,
sprawdzone już trio, które nie tylko dbało
o porządek i przestrzeganie regulaminu, ale
jednocześnie z poczuciem humoru, błyskotliwością, zapałem wprowadziło sportowców
i kibiców w bojowy nastrój.
Przygotowanie zawodników i strzelanie na
strzelnicy zabezpieczał wielki pasjonat strzelectwa Pan Zbigniew Kubek i grupa sędziów,
wśród których mogliśmy spotkać wielu na-

szych absolwentów. To dzięki Panu Zbigniewowi te zawody okazały się sukcesem, to on swój
czas oddał naszym uczniom, którzy całymi klasami z wychowawcami mogli pójść na strzelnicę i poćwiczyć przed zawodami.
Jako dyrektor Szkoły dzielę się z Państwem
czytelnikami ogromnym zadowoleniem z faktu sukcesu tej nowej imprezy. Radością i dumą
napawa mnie to, że po raz kolejny wysiłek
wielu osób zaowocował dobrem przekazanym
środowisku, że ujawniły się związki absolwentów ze Szkołą, współpraca i aktywność wszystkich ogniw środowiska milanowskiej Dwójki.
Dyrektor Szkoły– Marianna Frej
we współpracy z Beatą Woźniak

Dział Sportu MCK zaprasza:
SEKCJA SIATKÓWKI dla dzieci:
czwartek, godz. 17:00-18:30 –
zajęcia dla szkół gimnazjalnych,
piątek, godz. 16:00-17:30 – dla
szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się
w ZSG nr 1, ul. Królewska 69
SEKCJA STRZELECKA
wtorek, piątek godz. 17:00
–19:00 – Strzelnica MCK, ul. Piasta 12. Zbigniew Kubek
SEKCJA ŁUCZNICZA zajęcia dla
dzieci – sobota, godz. 14:00 –
Zielony Dołek, ul. Fiderkiewicza
Instruktorzy łucznictwa.
SEKCJA NORDIC WALKING
sobota godz. 10:00 – MCK,
ul. Kościelna 3
Mariola Borowska
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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. Adam Matusiak
SEKCJA BRYDŻOWA
dla dorosłych piątek godz. 19:00
– świetlica GSM osiedla
Jedwabnik, ul. Brzozowa 7
Włodzimierz Rutkowski
Bliższe informacje na temat sekcji
sportowych MCK pod numerem
tel. 790 204 254
Kierownik ds. sportu
Włodzimierz Filipiak
Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

KALENDARZ WYDARZEŃ
MAJ / CZERWIEC
12.05.2016, godz. 09:00 n
 Spotkanie autorskie z Joanną Olech, pisarką książek dla dzieci
n Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
13.05.2016, godz. 14:00-18:00 n Gry Planszowe w Matulce n MCK, Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30
13.05.2016, godz. 18:00 n
 Premiera książki i spotkanie autorskie z Nikodemem Pałaszem
n Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
14.05.2016, godz. 10:00-18:00 n Gry Planszowe w Matulce n MCK, Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30
14.05.2016, godz. 14:00-15:30 n Wesoła Zabawa na „Zielonym Dołku” n MCK, Park „Zielony Dołek” przy ul. Fiderkiewicza
14.05.2016, godz. 18:00 n Wernisaż wystawy ceramiki i malarstwa n MCK, Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30
14.05.2016, godz. 16:00 n Spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem dla rodziców i dzieci
n Kawiarnia L'amour Maison, ul. Piłsudskiego 33. Wstęp 10 zł /osobę
14.05.2016, godz. 17:00 n Religie Świata n MU3W, Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4
14.05.2016, godz. 12:00 n S
 potkanie Burmistrza Miasta z Młodzieżą milanowską n Park Zielony Dołek,
ul. Fiderkiewicza www.milanowek.pl
17.05.2016 godz. 18:00 n S
 potkanie z Mieszkańcami n Hala Miejska przy ZSG nr 3, ul. Żabie Oczko 1 www.milanowek.pl
20.05.2016, godz. 14:00-18:00 n Gry Planszowe w Matulce n MCK, Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30
20.05.2016, godz. 10:00 n Młodzieżowy turniej w strzelaniu pneumatycznym n Strzelnica MCK, ul. Piasta 12
21.05.2016, godz. 14:00-15:30 n Wesoła Zabawa na „Zielonym Dołku” n MCK, Park „Zielony Dołek” przy ul. Fiderkiewicza
21.05.2016, godz. 11:00 n Rajd rowerowy ulicami Milanówka – STR Milanówek n Start, ul. Starodęby
21.05.2016, godz. 14:00-17:00 n
 Warsztaty dla młodzieży: freestyle rap (freestylowy cypher) / spotkanie z Rufin MC
n MCK, Park „Zielony Dołek” przy ul. Fiderkiewicza
22.05.2016, godz. 16:00 n
 Koncert młodzieżowej grupy wokalnej MCK pt. „Kwiatki dla Mamy”
n MCK, Sala konferencyjna przy ul. Spacerowej 4”
24.05.2016 godz. 18:00 n S
 potkanie z Mieszkańcami n H
 ala Miejska przy ZSG nr 1, ul. Królewska 69, www.milanowek.pl
25.05.2016, godz. 17:00 n Medycyna Historia epidemii n MU3W, Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4
27.05.2016, godz. 14:00-18:00 n Gry Planszowe w Matulce n MCK, Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30
28.05.2016, godz. 14:00-15:30 n Wesoła Zabawa na „Zielonym Dołku” n MCK, Park „Zielony Dołek” przy ul. Fiderkiewicza
01.06.2016, godz. 17:00 n Kulturoznawstwo: Jak zrobić ciekawe Radio? n MU3W, Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4
01.06.2016 n XVI edycja konkursu „Straż Miejska Dzieciom – Bądź bezpieczny” n ZSG nr 3 ul. Żabie Oczko 1
03.06.2016 n
 Spotkanie autorskie z Mają Popielarską, dziennikarką i prezenterką pogody
n Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
03.05.2016 n
 Streetball – Turniej dla dzieci i młodzieży z Milanówka o Puchar Burmistrz Miasta
n Boisko sportowe SP. nr 2, ul .Literacka 20
04.06.2016 n
 Noc Bibliotek, teatrzyk dla dzieci, gra biblioteczna, projekcja filmu
n Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
04.-05.06.2016 n D
 zień Dziecka w Milanówku n S
 zczegóły na stronie www.milanowek.pl
08.06.2016, godz. 17:00 n
 Historia sztuki Władysław Hasior. Kulturowy śmietnik czy magiczna rzeczywistość
n MU3W, Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4
10.06.2016 n U
 roczyste zakończenie roku n M
 U3W, Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4
10-12.06.2016 n X
 I Festiwal Otwarte Ogrody n S
 zczegóły na stronie www.mckmilanowek.pl oraz www.milanowek.pl
18-19.06.2016, godz. 11.00 n
 Rozpoczęcie turnieju. XI Otwarte Mistrzostwa Milanówka w scrabble
n ZSG nr 1, ul. Kościelna 69
19.06.16 n D
 zień Sportu n S
 zczegóły na www.milanowek.pl
Każdy czwartek n Seanse w starym Kinie n M
 CK, Kawiarnia L'amour Maison, ul. Piłsudskiego 33
Każda niedziela n Poranki dla dzieci n M
 CK, Kawiarnia L'amour Maison, ul. Piłsudskiego 33

Legenda

Seniorzy

Dorośli

Kobiety

Młodzież

Rodzina

Modzież i dzieci

Dzieci

Mamy i maluchy

Redakcja zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych wydarzeń, zmiany ich terminu lub godzin.
Aktualne informację znajdują się na stronie www.milanowek.pl
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KOMUNIKACJA MIEJSKA

Rozkład jazdy

komunikacji miejskiej
Szpital
Biedronka
Os. Jedwabnik
Os. TBS
Warszawska
Zaciszna
PKP MIlanówek
Mickiewicza
Starodęby
Spacerowa
Ludna
Chopina
Lasek Pondra
Cmentarz
Parkowa
Wspólna
Gospodarska
Leśny Ślad
Przyszłości
Park Lasockiego
Kościuszki
Żukowska

w celu zapewnienia Państwu
sprawnej komunikacji w Milanówku udostępniam aktualny rozkład
jazdy busów wraz z mapką z oznaczeniem przystanków autobusowych, życząc jednocześnie miłej
podróży!

Burmistrz Miasta
Wiesława Kwiatkowska

TRASA A

Szanowni Państwo,

TRASA B

KURSUJE W DNI POWSZEDNIE

TRASA A

Adw Adw
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Żukowska
Kościuszki
Park Lasockiego
Przyszłości
Leśny Ślad
Gospodarska
Wspólna
Piasta
Parkowa
Cmentarz
Lasek Pondra
Chopina
Ludna
Spacerowa
Starodęby
Mickiewicza
Zaciszna
PKP Milanówek
Warszawska
Os. TBS
Os. Jedwabnik
Biedronka
Szpital

6:13
6:14
6:15
6:16
6:18
6:19
6:21
6:23
6:25
6:27
6:29
6:31
6:32
6:33
6:34
6:35
6:37
6:38

PKP Milanówek
Os. TBS
Os. Jedwabnik
Biedronka
WKD Grudów
Szkolna
Słoneczna
Głowackiego
Łączna
Kazimierzowska
WKD Kazimierówka

7:02
7:03
7:05
7:06
7:07
7:09
7:11
7:13
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:22
7:23
7:25
7:27
7:30
7:32
7:34
7:36
7:55

6

Adw

7:30
7:31
7:32
7:33
7:35
7:36
7:38
7:40
7:41
7:43
7:45
7:47
7:49
7:50
7:52
7:53
7:55
7:57
8:02
8:06
8:08
8:09
8:29

8:28
8:30
8:32
8:33
8:34
8:35
8:37
8:39
8:40
8:43
8:44
8:45
8:46
8:47
8:49
8:50
8:52
8:54
8:58
9:01
9:03
9:04
9:24

Adw
6:50
6:55
6:58
7:01
7:05
7:07
7:09
7:11
7:13
7:14
7:16

Adw
7:50
7:55
7:58
8:01
8:05

6
9:50
9:51
9:52
9:53
9:54
9:55
9:57
10:00
10:01
10:03
10:05
10:07
10:09
10:10
10:11
10:12
10:15
10:17
10:22
10:24
10:26
10:27
10:47

Adw
9:50
9:55
9:58
10:01
10:05

6
Adw Adw
6
Adw Adw Adw Adw Adw
8:50 9:30 10:00 11:10 12:00 14:30 16:15
9:10
10:20 11:35 12:20 14:50 16:35
9:11
10:22 11:36 12:22 14:52 16:37
9:13
10:24 11:38 12:24 14:54 16:39
9:15
10:26 11:39 12:25 14:55 16:42
9:18
10:30 11:43 12:27 14:59 16:46
9:19
10:32 11:44 12:29 15:01 16:47 17:30 18:10
9:20
10:33 11:45 12:31 15:02 16:48 17:31 18:11
9:21
10:34 11:46 12:32 15:03 16:50 17:32 18:12
9:22
10:35 11:47 12:33 15:04 16:51 17:33 18:13
9:23
10:37 11:48 12:35 15:05 16:52 17:34 18:14
9:24
10:38 11:49 12:36 15:06 16:53 17:35 18:15
9:25
10:39 11:50 12:37 15:07 16:54 17:36 18:17
9:26
10:40 11:51 12:39 15:08 16:56 17:37 18:18
9:27
10:42 11:52 12:41 15:09 16:57 17:38 18:19
9:29
10:44 11:54 12:42 15:10 16:58 17:39 18:20
9:30
10:46 11:55 12:44 15:11 17:00 17:40 18:22
9:31
10:47 11:56 12:45 15:12 17:01 17:41 18:23
9:33
10:48 12:58 12:46 15:14 17:02 17:42 18:24
9:35
10:49 12:00 12:48 15:15 17:03 17:43 18:25
9:37
10:50 12:02 12:49 15:16 17:04 17:44 18:26
9:38
10:51 12:03 12:50 15:17 17:05 17:45 18:27

Adw

Adw

Adw

Adw

Adw

11:00
11:02
11:04
11:05
11:07
11:08
11:09
11:10
11:12
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:27
11:30
11:32
11:33
11:53

13:00
13:02
13:04
13:05
13:07
13:08
13:09
13:10
13:12
13:15
13:16
13:17
13:18
13:19
13:20
13:21
13:22
13:23
13:27
13:30
13:32
13:34
13:54

15:18
15:19
15:21
15:22
15:23
15:24
15:26
15:28
15:30
15:31
15:32
15:33
15:34
15:35
15:36
15:38
15:40
15:42
15:46
15:49
15:51
15:52
16:12

17:07
17:08
17:10
17:11
17:12
17:13
17:14
17:16
17:18
17:19
17:20
17:21
17:22
17:23
17:24
17:25
17:27
17:28

17:50
17:51
17:52
17:53
17:54
17:55
17:56
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:07
18:08

Adw
10:50
10:55
10:58
11:01
11:05
11:07
11:09
11:11
11:13
11:14
11:16

Adw
11:50
11:55
11:58
12:01
12:05

Adw
12:50
12:55
12:58
13:01
13:05
13:07
13:09
13:11
13:13
13:14
13:16

Adw
14:50
14:55
14:58
15:01
15:05
15:07
15:09
15:11
15:13
15:14
15:16

A – kursuje od poniedziałku
do piątku

d – nie kursuje w dniu 1.01;
w pierwszy i drugi dzień
Świąt Wielkanocnych
oraz 25 i 26.12

w – nie kursuje w dzień
Bożego Ciała

6 – kursuje w soboty

WKD Kazimierówka
Kazimierzowska
Łączna
Głowackiego
Słoneczna
Szkolna
WKD Grudów
Biedronka II
Turczynek
Sosnowa
PKP Milanówek

A – kursuje od poniedziałku do piątku
d – nie kursuje w dniu 1.01; w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25 i 26.12
w – nie kursuje w dzień Bożego Ciała

Adw
7:17
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:27
7:30
7:33
7:33
7:35

Adw
11:17
11:18
11:19
11:20
11:22
11:24
11:27
11:30
11:33
11:33
11:35

Adw
13:17
13:18
13:19
13:20
13:22
13:24
13:27
13:30
13:33
13:33
13:35
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INFORMACJE

Milanowska Orkiestra Dęta
zaprasza do swoich szeregów
W listopadzie 2015 r. pierwsze wspólne próby rozpoczęła Milanowska Orkiestra Dęta,
której działanie w całości finansuje budżet
Miasta Milanówka. Obecnie orkiestra liczy
kilkanaście osób, ale jest jeszcze kilka wolnych
instrumentów, które czekają na ludzi z zapałem, m.in. klarnet, puzon, saksofon czy trąbka.
Orkiestra daje wyjątkową możliwość bezpłatnej nauki gry na instrumencie (również od

podstaw), nauki czytania nut i gry zespołowej.
Miasto zakupiło instrumenty, które członkowie zespołu mogą wypożyczać do ćwiczeń
w domu. Orkiestrę prowadzi doświadczony
kapelmistrz Tomasz Delimat.
Próby zespołowe odbywają się w każdy
czwartek o godz. 19:00, a wcześniej prowadzone są lekcje indywidualne. Gorąco zachęcamy
Państwa w każdym wieku do spróbowania

Porady dla rodziców

dzieci niepełnosprawnych

N

iepełnosprawność dziecka można ustalić na
podstawie dokumentacji medycznej, opinii
psychologa lub pedagoga, jeżeli dziecko potrzebuje zapewnienia opieki lub pomocy przewyższającej wsparcie potrzebne dziecku w danym
wieku. Do 18 roku życia opiekun dziecka może
wnioskować o ustalenie niepełnosprawności
do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim, mieszczącym się na II piętrze w Szpitalu Zachodnim, przy ul. Dalekiej 11, tel. 22/724 07 09.
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności stanowi podstawy do korzystania z szeregu
form pomocy:

1. Bezpłatny dowóz do szkoły/przedszkola
2. Świadczenia rodzinne
n Zasiłek rodzinny
n Zasiłek pielęgnacyjny
n Świadczenia pielęgnacyjne
4. Dofinansowanie z Narodowego
Funduszu Zdrowia
5. Dofinansowanie z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
6. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
7. Odliczanie od podatku dochodowego
8. Inne ulgi i uprawnienia

Dzień Bezpłatnych Porad

W

dniu 9 kwietnia w Przedszkolu przy
Fiderkiewicza odbył się „Dzień Bezpłatnych Porad” z udziałem specjalistów
w dziedzinie psychiatrii, psychologii, a także
z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności. Inicjatorem tego zdarzenia było Stowarzyszenie Decydujmy Razem, które organizując dzień otwarty, kierowało się potrzebą
udzielenia pomocy, wsparcia, ukierunkowania na konkretne potrzeby, a także uzyskania
informacji o możliwości skorzystania z różnych form ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, realizując przy tym Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
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Mieszkańcy Milanówka mogli skorzystać
z porad zaproszonych specjalistów: psychiatry Pana Mariusza Bartyzela, psychologa Pani
Moniki Sakowskiej oraz Pani Anny Świątkowskiej Przewodniczącej Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Stowarzyszenie Decydujmy Razem pragnie serdecznie podziękować Staroście
Powiatu Grodziskiego Panu Markowi Wieżbickiemu i Burmistrzowi Miasta Milanówka
Pani Wiesławie Kwiatkowskiej za objęcie
patronem akcji pod hasłem „Dzień Bezpłatnych Porad”. Serdeczne podziękowania dla
zaproszonych specjalistów, którzy chary-

swoich sił. Jedynym kryterium jakie stawiamy
to posiadanie słuchu muzycznego oraz zapału
do regularnych ćwiczeń domowych.
Zapisy bezpośrednio u kapelmistrza, Pana
Tomasza tel. 602 323 608.
Zapraszamy!
Milanowskie Centrum Kultury

Niezależnie od orzeczenia o niepełnosprawności rodzic może skorzystać z pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Bałtyckiej 30,
tel. 22/755 55 74, w celu wydania orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego lub indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży.
Poza terenem Powiatu Grodziskiego działa
również Poradnia Zdrowia Psychicznego dla
Dzieci i Młodzieży w Warszawie, przy ul. Dzielnej 7, tel. 22/831 60 79 oraz przy ul. Puławskiej 52 m 38, tel. 22/646 11 76.
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Anna Świątkowska

tatywnie poświęcili swój czas i wiedzę dla
mieszkańców Milanówka. Podziękowania
dla Pani Doroty Malarskiej i pracowników
Przedszkola Nr 1 za udostępnienie bezpłatnie pomieszczeń oraz za poświęcony czas, za
stworzenie miłej i sympatycznej atmosfery
na indywidualne rozmowy.
Dzień Bezpłatnych Porad cieszył się
ogromnym powodzeniem, z pomocy skorzystało 35 mieszkańców Milanówka. Stowarzyszenie Decydujmy Razem chętnie ponowi
akcję, jeśli mieszkańcy Milanówka wyrażą
taką potrzebę.
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Anna Świątkowska

Odsłonięto tablicę

upamiętniającą
mjr. Józefa Szerwińskiego
24 kwietnia 2016 r. w Milanówku odbyła się uroczystość odsłonięcia
tablicy upamiętniającej mjr. Józefa Szerwińskiego. Major mieszkał w
Milanówku przy ul. Grabowej, skąd wyjechał na Pomorze, by w 1939 roku
objąć stanowisko Szefa Sztabu Lądowej Obrony Wybrzeża Morskiego,
a zwłaszcza Kępy Oksywskiej. Zmarł w 1952 roku po przebytym zawale
serca w Polanicy-Zdroju i tam został pochowany.

S

zerzej o tym wydarzeniu, a także o majorze Szerwińskim pisaliśmy w poprzednim
numerze Biuletynu, a także napisał w książce
„Obrona Kępy Oksywskiej” ks. Antoni Kopacz,
proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju. Ksiądz wraz z delegacją z Polanicy-Zdroju zaszczycili nas swoja obecnością
podczas niedzielnej uroczystości, była także
rodzina majora: wnuczka Jolanta Klimczyk, która przeczytała i przekazała nam list od swojej
matki – córki majora. Był też obecny wnuk Jerzy Ratyński z żoną, a także bratanica Rosanna
Wyszomirska i siostrzeniec Andrzej Pilarczyk.
Była to niezwykle podniosła i wzruszająca
uroczystość, podczas której można było po-

znać niesamowitą historię mieszkańca naszego
Miasta. O odpowiednią oprawę uroczystości
zadbali także harcerze, poczty sztandarowe
oraz nasza Milanowska Orkiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego, która w tym dniu miała
swój debiut. Uroczystość nie odbyłaby się gdyby nie zaangażowanie społeczne Pana Janusza
Kornackiego – inicjatora uroczystości, Pana
Włodzimierza Starościaka czy Pani Katarzyny
Rodak – właścicielki domu, przy którym została
odsłonięta tablica. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc we wzbogacenie naszej milanowskiej historii.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

.

I Ty mozesz pomóc potrzebuja, cym!

Caritas przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku
prowadzi zbiórkę rzeczy używanych: odzież obuwie, przybory szkolne,
sprzęt AGD, komputerowy, meble itp. Jeżeli chcesz i możesz wspomóc
– zadzwoń: 501 705 502.

Wszystkim ludziom dobrej woli z góry serdecznie

DZIĘKUJEMY

70%
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Użyty papier pochodzi z lasów
gospodarowanych zgodnie
z najwyższymi standardami
ochrony środowiska i poszanowaniem wartości społecznych
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Świadczenie

wychowawcze
– program 500+
W kwietniu 2016 r. w całej
Polsce ruszył rządowy
program „Rodzina 500 plus”.

W

niosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty
Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek
o świadczenie wychowawcze można złożyć
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) można pobierać i składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokojach nr 7 i 8 w godz. 8.00–16.00
(poniedziałki – w godz. 8.00–18.00).
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.,
to świadczenia wychowawcze zostanie
przyznane i wypłacone z wyrównaniem
od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca
2016 r.), prawo do świadczenie zostanie
przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Na dzień 14.04.2016 r. wpłynęło do
Ośrodka ogółem 599 wniosków, w tym
243 złożono przez Internet (głównie przez
bankowość elektroniczną) a 356 w formie
papierowej.
Pierwsze wypłaty Ośrodek planuje uruchomić w maju br.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Ciesielska
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