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Nowy Honorowy Obywatel Miasta

Nie chcemy ekranów akustycznych

W niedzielę, 23 września, odbyła się
uroczysta sesja Rady Miasta Milanów-
ka, w całości poświęcona Mieczysławowi
Trząskiemu – wieloletniemu mieszkań-
cowi Milanówka, współtwórcy i zasłużo-
nemu działaczowi Szarych Szeregów w 
Milanówku. Podczas uroczystości nada-
ny mu został zaszczytny tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta oraz odznaczenie
“Krzyż za zasługi dla ZHP”.

XIX uroczysta Sesja Rady Miasta roz-
poczęła się od powitania przez wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta Karola Wójcika
zaproszonych gości, wśród których znaleźli
się: Mieczysław i Dorota Trząscy, naczelnik 
ZHP prof. dr. hab. Adam Massalski, druhna
Sekretarz Rady Naczelnej Głównej Kwatery 
ZHP hm. Halina Jankowska, prof. dr. hab.
Andrzej Jaczewski – harcerz „Szarych Sze-

regów”, kolega Mieczysława Trząskiego, Ko-
mendantka Chorągwi Stołecznej ZHP hm.
Paulina Gajownik, zastępca Komendantki
Chorągwi Stołecznej ZHP phm. Karolina
Burns, członkowie Światowego Związku
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Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska Mie-
g ą

lizna, Obwodu Bażant w Milanówku, z prze-
wodniczącym Andrzejem Szolcem na czele,
harcerze Hufca ZHP im. Janusza Kusociń-
skiego w Milanówku z komendantem hm
Dariuszem Kopciem. 

W pierwszej części uroczystości wice-
przewodniczący Rady Miasta Włodzimierz
Starościak przedstawił sylwetkę Mieczysła-
wa Trząskiego, przygotowaną przez Andrze-
ja Pettyna prezesa Towarzystwa Miłośników
Milanówka. 

dokończenie na str. 2

W związku z  modernizacją linii kolejowej
nr 1 Warszawa – Łódź i związaną z tym budo-
wą ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejo-
wej w Milanówku, Burmistrz w porozumieniu
z Radą Miasta oraz organizacjami pozarządo-
wymi, działającymi na terenie miasta, zajął sta-
nowisko odnoszące się do niniejszej inwestycji
i wystosował pismo do organów, w których
toczy się postępowanie - Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, Wojewoda Mazowiecki,
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Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków, w którym przedstawione zostały postula-
ty i wnioski. Treść pisma poniżej.

„Dotyczy: Budowa ekranów aku-
stycznych w związku z modernizacją li-
nii kolejowej nr 1 Warszawa – Łódź, etap
II, lot A na odcinku od stacji Warszawa
Zachodnia do granicy województwa ma-
zowieckiego.

Linia kolejowa Warszawa-Łódź, w granicach
miasta Milanówka, biegnie przez teren, który 
poza niewielkimi fragmentami na wschodzie i
zachodzie Miasta, wpisany jest do rejestru zabyt-

ków Miasta Stołecznego Warszawy pod nume-
rem rejestru 1319 A jako zespół urbanistyczno-
krajobrazowy miasta Milanówka. Liczne obiekty 
zabytkowe i pomniki przyrody tworzą wyjątkowy 
charakter miasta – ogrodu. Dlatego też wprowa-
dzenie w taki krajobraz elementów obcych ar-
chitektonicznie, jak to będzie miało miejsce przy 
budowie ekranów akustycznych, których wyso-
kość ma osiągnąć 5 m, jest nie do przyjęcia przez
władze miasta, mieszkańców i organizacje poza-
rządowe, co zaznaczaliśmy na różnych etapach
postępowania administracyjnego dotyczącego
modernizacji linii kolejowej nr 1 Warszawa-Łódź,
na odcinku od Warszawy Zachodniej do granicy 
województwa mazowieckiego.

Ze względu na fakt, że maksymalne za-
sięgi izofon dotyczą odcinka od Warszawy 
do Grodziska Mazowieckiego, w związku ze
znacznie większym obciążeniem tego odcinka
linii oraz dodatkowo z kursującymi na tym od-
cinku pociągami kwalifikowanymi i pośpiesz-
nymi o wyższej mocy akustycznej niż pociągi
osobowe (dane z SiSKOM) należy przewidy-

wać ochronę przed nadmiernym hałasem oraz
ponadnormatywnymi drganiami. Jednakże
należy zwrócić uwagę, iż projektowane ekra-
ny akustyczne o wysokości 5 metrów, oprócz
pozytywnego efektu obniżenia poziomu hała-
su, będą miały negatywny wpływ na naturalne
doświetlenie działek przyległych i spowodują
konieczność wycinki kilkuset drzew, w tym
chronionego starodrzewia milanowskiego.
Będą zdecydowanie negatywnym akcentem
krajobrazowo-urbanistycznym. Ich estetyka
w do tej pory zaproponowanej formie budzi
szeroki sprzeciw społeczny.

dokończenie na str. 3
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dokończenie ze str. 1
We wniosku o nadanie tytułu Honoro-

wego Obywatelstwa Mieczysławowi Trzą-
skiemu opisana jest jego rola w działalności
„Szarych Szeregów”, wkład w kształtowanie
patriotycznej postawy młodzieży na terenie
Milanówka i przygotowanie do walki zbroj-
nej z okupantem hitlerowskim oraz współ-
uczestnictwo w dokumentowaniu i popula-
ryzacji wiedzy o okresie II wojny światowej
na terenie naszej miejscowości.

Uchwałę w sprawie przyznania tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Milanów-
ka Mieczysławowi Trząskiemu Rada Miasta
przyjęła jednogłośnie, 14. głosami „za”.

Pamiątkowy grawerton z tekstem:
„Zebrani podczas uroczystej, XIX sesji

Rady Miasta Milanówka, uchwałą nr 196/
XIX/12 nadajemy Panu Mieczysławowi Trzą-
skiemu godność Honorowego Obywatela
Miasta Milanówka w uznaniu dla Jego Osoby
i zasług, które mogą być wzorem dla obec-
nych i przyszłych pokoleń Milanowian Rada
Miasta Milanówka VI kadencji” wręczyli
wiceprzewodniczący Rady Miasta Karol
Wójcik, wiecprzedowniczący Rady Miasta
Włodzimierz Starościak i radna Barbara
Wiśniewska.  

W swoim wystąpieniu, Burmistrz Miasta
Jerzy Wysocki pokreślił, jakim uznaniem i
szacunkiem cieszy się Mieczysław Trząski
wśród milanowskiej społeczności, o czym
świadczą liczne wnioski o nadanie godno-
ści Honorowego Obywatela Miasta, w tym
kierowane na piśmie przez prezesa TMM
Andrzeja Pettyna i przewodniczącego Świa-
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towego Związku Żołnierzy AK Andrzeja
Szolca. Burmistrz podkreślił, że Mieczysław
Trząski jest szóstym Honorowym Obywate-
lem Miasta. Przed nim ten zaszczytny tytuł
przyznany został Andrzejowi Kasińskiemu,
Helenie Krajewskiej, Janowi Kubkowi,
Hannie Mickiewicz i Zofii Żuławskiej.
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Rolę, jaką odegrał Mieczysław Trząski  w
życiu młodych ludzi podczas II Wojny Świa-
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towej i w latach późniejszych, doskonale ob-
razuje fragment wspomnień prof. Andrzeja
Jaczewskiego:

„Co by było, gdyby Mietek Trząski
Pantera nie zorganizował Zawiszy w Mi-
lanówku? Na pewno wielu z chłopaków
by się zdemoralizowało, zdegenerowało.
Okoliczności były nadzwyczaj sprzyjające.
Z upływem czasu, klęska Niemców stawała
się oczywistą. Ale przecież nie brakło i grup
bandyckich, rozbojów. Demoralizacja „pu-
kała do drzwi”. Pantera ze swoimi żelaznymi
zasadami etycznymi odegrał w naszym życiu
zasadniczą rolę. Jeżeli po wojnie w Mila-
nówku nastąpiła „eksplozja” prawdziwego

harcerstwa- to był odległy efekt Jego pra-
cy. Stanowił wzór osobowy, który narzucał
nam twarde zasady, pielęgnował tęsknotę za
piękniejszym życiem w samej nocy okupacji.
To nie do przecenienia! „

Kolejnym punktem uroczystości było wy-
różnienie Mieczysława Trząskiego Krzyżem
za Zasługi dla ZHP. Przemówienie wygłosił
kolega z Szarych Szeregów prof. dr hab. An-
drzej Jaczewski, który opowiedział o swojej
znajomości z wyróżnionym. Odznaczenie
wręczył przewodniczący ZHP hm. Adam
Massalski zaznaczając, że pierwszy raz w hi-
storii złoty krzyż nadawany jest harcerzowi
w stopniu „podharcmistrz”.

Na koniec uroczystości Pani Dorota Ka-
linin-Trząska, w imieniu własnym i męża,
serdecznie podziękowała wszystkim, dzięki
którym ta uroczystość się odbyła – pomysło-
dawcom i organizatorom. Po zakończeniu
sesji uroczystość uświetnił koncert grupy 
„[Harcerze]”.

Redakcja

Nowy Honorowy Obywatel Miasta

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania
Z dniem 1 października

2012 r. uległa rozszerzeniu stre-
fa płatnego parkowania na tere-
nie Milanówka

Zgodnie z uchwałą Rady Mia-
sta Milanówka nr 337/XXXIII/06
z dnia 13 czerwca 2006 r., ze zmia-
ną przyjętą uchwałą nr 124/XIII/11
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:
ustalenia strefy płatnego parkowa-
nia, wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samocho-
dowych na drogach publicznych
w strefie, wysokości opłaty dodat-
kowej oraz określenia sposobu
pobierania tych opłat, z dniem
1 października 2012 r. ulega roz-
szerzeniu strefa płatnego parkowa-
nia na terenie Milanówka.

Prócz płatnych miejsc parkingo-
wych przy ulicy Krakowskiej w rejo-

nie skrzyżowania z ulicą Dworco-
wą i przy ulicy Warszawskiej na 
odcinku Przeskok-Krzywa, strefą 
płatnego parkowania objęte zo-
stają miejsca parkingowe przy 
ulicy Warszawskiej na odcinku 
Krzywa-Grudowska, przy ulicy 
Krzywej na odcinku Warszawska-
Przeskok i przy ulicy Przeskok.

Opłata za parkowanie pojaz-
dów samochodowych w strefie 
płatnego parkowania obowiązu-
je w dni robocze od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 
i zgodnie z w/w uchwałą wynosi:
• za pierwsze 15 minut - 0,20 zł
• za pierwsze 30 minut - 1,00 zł
• za pierwszą i każdą następną 
godzinę - 2 zł

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
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ŚRODOWISKO

Milanowianie pytają...
Pojawiły się ostatnio informacje

o planowanym zamknięciu Agencji pocz-
towej przy ul. Kościuszki. Dla większo-
ści mieszkańców oznacza to powrót do
stania w długich kolejkach i niepotrzeb-
ne stresy. Czy samorząd w jakikolwiek 
sposób może wpłynąć na zmianę tej de-
cyzji?

Agencja pocz-
towa przy ul. Ko-
ściuszki 24a funkcjo-
nuje od październi-
ka ubiegłego roku.
Cieszy się ona bar-
dzo dobrą opinią
i w oczach miesz-
kańców stała się nie-
zbędna. Trudno wy-
obrazić sobie, żeby 

jej zabrakło. Tymczasem w sierpniu br. rze-
czywiście dostaliśmy informację, że z uwa-

gi na słabą rentowność, właściciel Agencji 
zmuszony jest zrezygnować z prowadzenia 
tej działalności. W związku z tym niezwłocz-
nie rozpocząłem negocjacje z Pocztą Polską, 
Agencją i właścicielem wynajmowanego 
lokalu, w celu wypracowania kompromisu 
i utrzymania Agencji w dotychczasowej lo-
kalizacji. W efekcie prowadzonych rozmów, 
Agencja zostaje, a Miasto będzie odpłatnie 
wynajmowało część powierzchni lokalu na 
cele informacyjno-promocyjne. W gablocie 
Miasta znaleźć można będzie wydawnictwa 
o Milanówku, mapy, pocztówki, a docelo-
wo planowana jest również sprzedaż tych 
pozycji. Udało się więc, z korzyścią przede 
wszystkim dla Mieszkańców, zabezpieczyć 
interesy wszystkich stron.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Nie chcemy ekranów akustycznych

Zmiany organizacyjne w Urzędzie
Miasta Milanówka

dokończenie ze str. 1
Dodać trzeba, że w miarę upływu czasu

ze względu na rodzaj użytych materiałów,
ekrany będą ulegać degradacji i niszczeniu
przez to stanowić będą wyjątkowo nieeste-
tyczny element w obrębie przestrzeni pu-
blicznej.

Należy także pamiętać, że w Milanówku
wzdłuż linii kolejowej zlokalizowane są ciągi
drogowe. Postawienie ekranu akustycznego
na granicy linii kolejowej (pomiędzy linią
kolejową a drogą) będzie dawać efekt odbi-
cia hałasu drogowego od planowanych ekra-
nów akustycznych.

W związku z powyższym wnosimy o prze-
analizowanie innych możliwych rozwiązań
niwelacji hałasu niż zaproponowane ekrany,
jak na przykład zastosowanie nowoczesnych
urządzeń technicznych i technologicznych

nie ingerujących w krajobraz zabytkowego 
miasta i jego zabytkowy drzewostan a moż-
liwych do realizacji poprzez modernizację 
szyn, taboru, nasadzenia zieleni lub ewen-
tualne formy architektoniczne, uprzednio 
poddane lokalnej konsultacji, dostosowane 
do charakteru miasta i oczekiwań estetycz-
nych mieszkańców. 

Prosimy o uwzględnienie naszych po-
stulatów przed wydaniem pozwolenia na 
budowę i możliwość wypowiedzi na etapie 
ponownej oceny oddziaływania na środo-
wisko, przeprowadzonej przed wydaniem 
w/w pozwolenia”.

Emilia Misiak
p.o. kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
p f

Zarządzeniem Nr 114/VI/2012 Burmi-
strza Miasta Milanówka z dnia 31 sierp-
nia 2012 r. od dnia 1 września br. referaty:
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

y

zostały połączone w jeden Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią. Obo-
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wiązki kierownika nowego referatu pełni
Emilia Misiak, dotychczasowy kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska.

y

Od dnia 24 września br. Pani Magda-
lena Sitko przestała pełnić funkcję Rzecz-

nika prasowego Urzędu Miasta. Do czasu 
wyłonienia w drodze naboru kandydata na 
to stanowisko obowiązki Rzecznika praso-
wego przejmuje Sekretarz Miasta. Wszelkie 
informacje bądź zapytania proszę kierować 
na adresy: rzecznik.prasowy@milanowek.pl 
lub sekretarz@milanowek.pl

Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta Milanówka

Poprawa
bezpieczeństwa
na boisku

Z ogólnodostępnego boiska szkolnego
w Zespole Szkół Nr 2 im. Józefa Bema przy 
ul. Wójtowskiej 3, oprócz uczniów szkoły,
korzystają również mieszkańcy Milanów-
ka, często w godzinach popołudniowych
i wieczornych. W celu zapewnienia porząd-
ku, przeciwdziałania aktom wandalizmu
i zwiększenia bezpieczeństwa osób użyt-
kujących boisko, Starosta Powiatu Grodzi-
skiego zwrócił się z prośbą do władz Miasta
Milanówka o rozważenie możliwości współ-
finansowania instalacji 5 kamer przezna-
czonych do monitorowania tego obiektu.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia
wynosić będzie 7.748 zł., z czego Burmistrz
Miasta Milanówka zaproponował zabezpie-
czyć środki w wysokości 3.874 zł, co stanowi
50% całej kwoty. Na ostatniej sesji Rady 
Miasta, 25 września br., podjęto stosowną
uchwałę w tej sprawie. Mamy nadzieję, że
zainstalowany monitoring spełni swoje za-
danie.

Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta Milanówka
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E-Milanówek

Nowy system gospodarki odpadami

„E-MILANÓWEK Zintegrowany
system wspomagający zarządzanie
miastem i wspierający rozwój e-usług
w ramach budowy Miejskiej Sieci In-
formatycznej w Milanówku.”

W 2012 roku Gmina Milanówek podpi-
sała umowę o dofinansowanie projektu „E-
MILANÓWEK Zintegrowany system wspo-
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magający zarządzanie miastem i wspierający 
rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej
Sieci Informatycznej w Milanówku.” Pro-
jekt jest realizowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet II –
Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Dzia-
łanie 2.2. Rozwój e-usług. Całkowity koszt
realizacji projektu to 1.173.622,53 zł, w tym:
współfinansowanie ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
959.779,29 zł.

 Projekt jest elementem przedsięwzięcia
pod nazwą „Budowa Miejskiej Sieci Infor-
matycznej” realizowanego w gminie Milanó-
wek od 2006 roku. Zakres projektu obejmuje
połączenie instytucji publicznych za pomocą
szerokopasmowej sieci informatycznej a na-
stępnie uruchomienie z jej wykorzystaniem
szeregu usług dla mieszkańców oraz nowo-

czesnych rozwiązań wspierających admini-
strację. Projektem objęte są prace związane
z wykonaniem sieci szkieletowej i dystry-
bucyjnej, uruchomieniem systemu obiegu
dokumentów, wykonaniem platformy intra-
netowej dla administracji oraz wdrożeniem
zintegrowanego systemu zarządzania oświa-
tą i portalu oświatowego dla mieszkańców.
W ramach projektu E-Milanówek wdrożone
zostaną mechanizmy, standardy oraz narzę-
dzia informatyczne umożliwiające:
• wprowadzenie elektronicznych systemów

obiegu dokumentów i archiwizacji doku-
mentów oraz usprawnienia przepływu da-
nych pomiędzy jednostkami na poziomie
gminy oraz zwiększenia efektywności ich
pracy;

• rozwój elektronicznych usług dla ludności
i przedsiębiorców, w tym przyjmowanie
wniosków i obsługę przez Internet przy-
czyniającą się do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego;

• opracowanie i wdrożenie portalu interne-
towego umożliwiającego kontakt on-line
obywatela i przedsiębiorców z urzędem;

• wdrożenie mechanizmów budowy i aktu-
alizacji oświatowej bazy danych;

• opracowanie i wdrożenie jednorodne-
go portalu oświatowego w celu poprawy 
kontaktów szkoła-rodzice i oferującego
zespół e-usług dla rodziców i uczniów

• opracowanie i wdrożenie portalu intrane-
towego umożliwiającego kontakt i wymia-
nę informacji pomiędzy pracownikami
urzędu i pomiędzy różnymi JST;

• wdrożenie elektronicznej platformy dla
zintegrowanego systemu wspomagania za-
rządzania oświatą na poziomie lokalnym z
poprawą jakości podejmowanych decyzji
oraz zapewnienia dostępu do komplekso-
wej informacji dla jednostki zarządzającej
(back-office);

• wdrożenie systemów backupu i archiwi-
zacji dokumentów i innych danych dla
wszystkich Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego;

• stworzenie bezpiecznego i wysokowydaj-
nego systemu transmisji danych pomiędzy 
wszystkimi JST;

• uruchomienie centralnej serwerowni
chronionej specjalistycznymi systemami
zabezpieczeń

Łukasz Stępień, Główny Specjalista 
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Szanowni Mieszkańcy,
Każdy z nas wytwarza odpady i razem

musimy dążyć do właściwego z nimi postę-
powania.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w ży-
cie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw,
która zmienia dotychczasowy system gospo-
darki odpadami oparty o umowę pomiędzy 
mieszkańcem a firmą zajmującą się wywo-
zem odpadów. 

Teraz to gmina stanie się właścicielem
odpadów i to na niej będzie spoczywać obo-
wiązek stworzenia sprawnego i szczelnego
systemu gospodarki odpadami dla miesz-
kańców.

W całym kraju gospodarowanie odpa-
dami ma zostać uporządkowane i poddane
ścisłej kontroli.

Zmiany te mają służyć zwiększeniu ilości
odzyskiwanych surowców wtórnych, ograni-

czyć składowanie odpadów biodegradowal-
nych na składowiskach i zmniejszyć zjawisko
pozbywania się odpadów w sposób nielegal-
ny np. poprzez podrzucanie do lasów, pod
kosze uliczne, czy spalanie ich w piecach
domowych.

Każda gmina musi wprowadzić i objąć
wszystkich mieszkańców nowym systemem
gospodarowania odpadami już od 1 lipca
2013 r.

W związku z powyższym, aby system
sprawnie działał, gmina do końca bieżącego
roku musi opracować wiele uchwał, w tym
także wysokość i sposób naliczania opłaty za
odbieranie odpadów, która będzie ściągana
od Mieszkańców, a także tryb, sposób i czę-
stotliwość jej wnoszenia.

Ustawa wskazuje kilka możliwości wybo-
ru sposobu naliczania opłaty. Każda z nich
ma zarówno wady, jak i zalety i żadna z nich
nie będzie satysfakcjonowała wszystkich.
Metoda naliczania opłaty według metrów

kwadratowych mieszkania jest krzywdząca
dla mieszkańców dużych mieszkań. Metoda
według zużycia wody nie spodoba się właści-
cielom ogródków. Metoda naliczania według
ilości mieszkańców może spowodować, że za
przebywających w naszym mieście czasowo,
lub tych którzy zdeklarują, że tu nie mieszka-
ją – zapłacą pozostali mieszkańcy. Niezależ-
nie od powyższego decyzja w sprawie wyboru
musi być podjęta jeszcze w tym roku.

Jedno jest pewne, gmina nie będzie 
zarabiać na śmieciach, prawo tego nie do-
puszcza. Do kasy gminy ma wpłynąć tyle
pieniędzy, ile faktycznie nowy system będzie
kosztował nas wszystkich.

Szczegółowe informacje odnośnie no-
wych zasad gospodarki odpadami znajdzie-
cie Państwo na stronie miasta www.milano-
wek.pl w zakładce Środowisko.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
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16 sierpnia
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wy-

socki uczestniczył w:
• spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Pań-

stwowych w Warszawie, w sprawie wyłączenia
lasów prywatnych spod produkcji leśnej.

• naradzie w Starostwie Powiatowym
w Grodzisku Maz. w sprawie nadzwyczaj-
nych zagrożeń pogodowych i stosowania
się do określonych procedur w sytuacjach
dynamicznych zmian pogodowych. 

• nadzwyczajnym walnym zebraniu To-
warzystwa Budownictwa Społecznego
w Pruszkowie w sprawie podniesienia
kapitału zakładowego spółki.

17 sierpnia
Spotkanie burmistrza z Wicestarostą

Powiatu Grodziskiego Sławomirem Ka-
mińskim w sprawie monitoringu boiska na
terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wój-
towskiej 3. Więcej na stronie 3.

Odprawa na terenie Klubu Sportowego
MILAN na Turczynku dot. realizowanych
i przyszłych inwestycji: ciągu pieszo-jezdne-
go oraz nowego oświetlenia murawy boiska.

18 sierpnia
Spotkanie burmistrza z okazji 30. rocz-

nicy powstania Rodzinnych Ogródków
Działkowych przy ul. Partyzantów.

20 sierpnia
Spotkanie burmistrza z Radą Nadzor-

czą Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie
sytuacji finansowej spółki.

Spotkanie Burmistrza w sprawie insta-
lacji płatnych parkingów: na odcinku Krzy-
wa-Grudowska, Krzywa na odcinku War-
szawska - Przeskok i Przeskok.

23 sierpnia
Spotkanie robocze burmistrza ze Sta-

rostą Grodziskim Markiem Wieżbickim
w sprawie wspólnych inwestycji na rok 
przyszły m.in. planowanej nakładki asfalto-
wej na wiadukcie.

27 sierpnia
Burmistrz uczestniczył w walnym ze-

braniu wspólników Warszawskiej Kolei
Dojazdowej, które dotyczyło zakupu nowe-
go taboru.

28 sierpnia
Spotkanie burmistrza z Powiatowym

Inspektorem Nadzoru Budowlanego Ja-

W NASZYM MIEŚCIE

Kalendarium
Spotkania, wydarzenia, rozmowyPRZETARG

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na
zbycie niżej wymienionej nieruchomości położonej w Milanówku, będącej własno-

ścią Gminy Milanówek, przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Nr 159/XVI/12 
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.

1) Nieruchomość, położona w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18A, oznaczona w ewi-
dencji gruntów jako dz. nr 108 w obr. 06-03, o powierzchni 1816 m2, zabudowana 
murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem, o powierzchni użyt-
kowej 370 m2, uregulowana w Księdze Wieczystej KW WA1G/00023782/0.

Cena wywoławcza brutto:   1 250 000,00 zł. 
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Milanówka (budynek C) przy ul. Spacerowej 4, o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywo-
ławczej – płatnej przelewem na konto depozytowe Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
Filia Milanówek ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóźniej 
do dnia 12 listopada 2012 r.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygra 
przetarg, pozostałym zostanie zwrócone – przelewem na wskazane konto – w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, który przetarg 
wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można uzyskać w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4,

Tel. 758 30 61 wew. 240.
Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego 

unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Raport z prac przy budowie 
kanalizacji

Informujemy mieszkańców, że w ramach
projektu „Modernizacja i rozbudowa syste-
mu infrastruktury wodociągowo – kanaliza-
cyjnej Gminy Milanówek” realizowane są
prace według następującego harmonogra-
mu:
• rozpoczęte w roku 2011 – zakoń-

czenie w roku 2012: budowa 4,57 km
sieci kanalizacji sanitarnej o wartości
3.529.542,40 PLN. Wykonano roboty bu-
dowlane w ulicach: Wiatraczna (WKD –
Turczynek), Nadarzyńska, Łąkowa (łącz-
nie 2,87 km); dobiegają końca roboty 
w ulicach: Kazimierzowska i Wierzbowa
(łącznie 1,57 km) oraz przepompownia
ścieków na skrzyżowaniu Nadarzyńska –
Wiatraczna. Umowny termin zakończenia
kontraktu – grudzień 2012 r;

• rozpoczęte w roku 2012 – zakończenie
w roku 2014: budowa 15,05 km sieci ka-

nalizacji sanitarnej i dwie przepompownie 
ścieków o wartości – 11.626.098,74 PLN. 
Rozpoczęto roboty budowlane w ulicach: 
Kościuszki na odc. Chrzanowska – Lite-
racka (0,78 km), Krasińskiego na odc. 
Kościuszki – Leśny Ślad (0,24 km), Gro-

( ) g

deckiego (0,86 km), Piłsudskiego na odc. 
Prosta – Warszawska oraz ulica Prosta 
(0,84 km). Umowny termin zakończenia 
kontraktu – wrzesień 2014 r;

• do wykonania w latach 2012-2013: mo-
dernizacja ujęcia wód podziemnych oraz 
budowa Stacji Uzdatniania Wody przy 
ulicy Na Skraju o wartości: 2.949.540,00 
PLN. Planowany termin zakończenia – 
maj 2013 r.

Zbigniew Skłodowski
Jednostka Realizacji Projektu
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rosławem Roszczypałą w sprawach bieżą-
cych m.in. nielegalnych budowli na terenie
miasta. 
Spotkanie burmistrza w Ministerstwie
Sportu i Turystyki, w Departamencie In-
frastruktury Sportowej w sprawie progra-
mu budowy na boiskach Orlik 2012 lodo-
wisk oraz kortów tenisowych. 

29 sierpnia 
Na posiedzeniu Komisji Kultury poin-

formowano o piśmie do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
willi „Waleria” oraz podsumowano prze-
bieg imprezy „Dzień Milanówka”.

30 sierpnia
Narada burmistrza z dyrektorami mi-

lanowskich szkół gminnych i przedszkola
przed nowym rokiem szkolnym 2012/2013

Na posiedzeniu Komisji Edukacji
omówiono sprawy bieżące związane z pra-
cą Komisji.

1 września
Dzień Działkowca w rodzinnych Ogro-

dach Działkowych MALWA na Turczyn-
ku.

3 września 
Na posiedzeniu Komisji Praworząd-

ności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska

p g

omówiono kwestie związane z bezpieczeń-
stwem publicznym w mieście Milanówku,
a w szczególności:
• działania prewencyjne milanowskich

służ porządkowych,
• funkcjonowanie Policji i Straży Miej-

skiej w Milanówku w porze nocnej,
• współpracę Policji i Straży Miejskiej
• skuteczność działania monitoringu miej-

skiego
• działania organów ochrony prawnej po

powzięciu uzasadnionego podejrzenia
o popełnieniu czynu zabronionego

• koszty funkcjonowania Straży Miejskiej
w 2011 i 2012 roku,

• wydatkowanie środków finansowych
z budżetu miasta na dodatkowe patrole
Policji w 2011 i 2012r.

• zabezpieczenie i wydatkowanie środków
finansowych z budżetu miasta z przezna-
czeniem na nagrody dla Policji i Straży 
Miejskiej.

4 września 
Dzień Milanówka w Radio Bogoria.

Zachęcamy do odsłuchania audycji na
stronie www.milanowek.pl 
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W ramach zadań związanych z publicz-
nymi drogami gminnymi w trzecim 
kwartale wykonano:
1. równanie nawierzchni gruntowych –

wykonanie równania gminnych dróg
gruntowych równiarką na powierzchni
110 953m²

2. naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych
– w sposób ciągły prowadzone były prace
związane z remontami nawierzchni asfalto-
wych, wyremontowano ogółem 534m²

3. powierzchniowe równanie i zasypanie
zadoleń żużlem oraz powierzchniowa sta-
bilizacja nawierzchni jezdni na drogach
gruntowych – wykonano powierzchniowe
równanie i zasypanie zadoleń oraz po-
wierzchniową stabilizację żużlem na nastę-
pujących ulicach: Perłowej, Grudowskiej,
Grodeckiego, Turczynek, Owczarskiej,
Brwinowskie, Krakowskiej, Zachodniej,
Różanej, Brwinowskiej, ogółem 499m3.

4. powierzchniowe utwardzenie dróg grun-
towych tłuczniem betonowym i kamien-
nym – prowadzono na bieżąco prace przy 
powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem
betonowym i kamiennym nawierzchni na
następujących ulicach: Przerwanej, Inży-
nierskiej, Turczynek, Wysockiego, Wierz-
bowej, Partyzantów, Wiśniowej, Brwinow-
skiej; ogółem zużyto 920m3 tłucznia.

5. Konserwacja znaków drogowych – pro-
wadzono bieżące prace przy konserwacji
znaków drogowych.

6. Różne – prowadzono prace związane z bie-
żącą naprawą elementów infrastruktury 
związanej z drogami np. naprawy studni
ściekowych, progów spowalniających, kon-
serwacja studzienek ściekowych itp. 

7. Wywóz wody ze studzienek chłonnych,
ogółem wywieziono 2 070,00m3.

8. Remonty i uzupełnienia brakujących ta-
bliczek informacyjnych z nazwami ulic
wraz ze słupkami łącznie 41 szt.

9. Rozpoczęto remont kładki nad torami
PKP w ciągu ulicy Żabie Oczko polega-

p ę

jący na wymianie śrub mocujących deski
górnego podestu, zabezpieczeniu antyko-
rozyjnemu i malowaniu zdemontowanych
osłon górnego podestu.

10. Zakończono urządzanie powiększonej 
strefy płatnego parkowania –obejmującej
swoim  zakresem ul. Warszawską od uli-
cy Przeskok do ulicy Grudowskiej, ulicę
Krzywą od ulicy Warszawskiej do ulicy 
Przeskok i ulicę Przeskok.

11. Wykonano projekty wykonawcze na na-
kładki asfaltowe w ulicach Leśnej, Krót-
kiej i Pasiecznej.

12. Wykonano chodnik przy MCK.
13. Wykonano chodnik w ulicy Grudow-

skiej (Graniczna –Długa).
14. Zakończono procedury wyłaniania

wykonawców i podpisano umowy na
wykonanie projektów budowlanych na
przebudowę ulicy, Letniczej, Leśny Ślad,

y p j y

Wiatracznej oraz rozpoczęto procedury 
wyłaniania wykonawców na wykonanie
projektów przebudowy ulicy Łąkowej
i Głowackiego.

W ramach zadań związanych z gospo-
darką ściekową i ochroną wód  w  rze-
cim kwartale wykonano: 
1. 33 przykanaliki sanitarne na odcinku gra-

nica pasa drogowego – pierwsza studnia na
posesji. Zakończono budowę kanału sani-
tarnego w ulicy Projektowanej i Ślepej.
p j ę

2. Zlecono opracowanie projektów kanałów 
sanitarnych w ul. P. Skargi i w ulicy Plan-
towej. 

W ramach zadań związanych dostarcza-
niem wody w trzecim kwartale wykonano:
1. Zlecono opracowanie projektów budow-

lanych przewodów wodociągowych w uli-
cach: Dowcip, Niezapominajki, Sołeckiej,
Plantowej, 9-go Maja, bocznej od Łąko-
wej, bocznej od Lipowej.

W ramach zadania  oświetlenie ulic,
placów i dróg w trzecim kwartale wyko-
nano:
1. Przestawiono jeden słup oraz dobudo-

wano słup z latarnią w ulicy Grudow-
skiej, zamontowano dodatkową latarnię
w ul. bocznej od Piasta.

W ramach zadania obiekty sportowe:
1. Zakończono budowę chodnika na stadio-

nie przy ul. Turczynek
Stanisław Borkowski

Referat Technicznej Obsługi Miasta

Inwestycje i działania bieżące 
realizowane przez Urząd Miasta w III kwartale

Kasa MPWiK już czynna!
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje,
że od września przyjmuje w siedzibie spółki
opłaty za usługi związane z dostarczaniem
wody i odbiorem ścieków.

Kasa czynna codziennie w godz. 9.00-
15.00, a w poniedziałki 9.00-17.00.

Ponadto Przedsiębiorstwo zaprasza 
Mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku 
podpisania umowy na dostarczanie wody i od-
biór ścieków. Zapraszamy codziennie od 8.00 
do 16.00, a w poniedziałki od 8.00 do 18.00.

Maria Chilińska
Prezes MPWiK
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6 września
Zebranie Stowarzyszenia Gmin Za-

chodniego Mazowsza „Mazovia”. Podczas
spotkania zmieniono skład Komisji Rewi-
zyjnej stowarzyszenia, ustalono wysokość
składek członkowskich, kalendarz imprez
na rok szkolny 2012/2013.

12 września
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej rozpa-

trzono:
a) skargę z dnia 16.04.2012 r. o numerze

2401/VI/12 – dot. braku odpowiedzi
w sprawie spółki MPWiK 

b) skargę z dnia 15.04.2012 r. o numerze
2402/VI/12 – dot. obiegu dokumentów
w UMM

c) skargę z dnia 23.042012 r. o numerze 2413/
VI/12 – dot. działania Straży Miejskiej

d) skargę z dnia 23.04.2012 r. o numerze
2431/VI/12 – dot. Uchwały nr 154/XV/12
z 13 marca 2012 r.

e) skargę z dnia 25 kwietnia 2012 r. o nume-
rze 2432/VI/12 – dot. realizacji zobowią-
zań pokontrolnych Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków dot.
willi Waleria i Turczynka

f) skargę z dnia 28.05.2012 r. o numerze
2500/VI/12 – dot. ponownego rozpatrze-
nia skargi

g) skargę z dnia 3.07.2012 r. o numerze
2501/VI/12 – dot. uchylania się od udzie-
lenia informacji publicznej

h) skargę z dnia 01.08.2012 r. o numerze
2516/VI/12 – dot. naruszenia prywatności
mieszkańca

i) skargę z dnia 29.05.2012 r. o numerze
2517/VI/12 – dot. działalności spółki
MPWiK

j) skargę z dnia 22.08.2012 r. o numerze
2520/VI/12 – dot. planów zagospodaro-
wania przestrzennego

13 września
Spotkanie burmistrza z dyrektorem Wy-

działu Funduszy Pomocowych Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

y y j

spodarki Wodnej w Warszawie, Krystianem
Szczepańskim, w sprawie omówienia spraw
bieżących, m.in. budowy systemu kanaliza-
cyjnego w Milanówku z funduszu spójności.

17 września
Na posiedzeniu Komisji Praworząd-

ności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska omó-

p g

wione zostały projekty uchwał w sprawie:
• podziału Gminy Milanówek na stałe ob-

wody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

• podziału Gminy Milanówek na stałe
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,

26 czerwca 2012 roku podczas sesji Rady 
Miasta Milanówka zapadła decyzja o zabez-
pieczeniu w budżecie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Milanówku kwoty 505 tysięcy złotych
w rozłożeniu na 2012 i 2013 rok z przezna-
czeniem na realizację zadania inwestycyjne-
go „Remont kuchni w Szkole Podstawowej
nr 2 w Milanówku”. Decyzja tak radosna, jak 
zaskakująca. Warto przypomnieć, że 3 lata
temu, gdy wydano zgodę na remont na kwo-
tę 600 tysięcy złotych, opracowano i zgroma-
dzono wymaganą dokumentację, następnie
przeprowadzono zgodnie z ustawą prawo
zamówień publicznych 2 postępowania prze-
targowe w trybie przetargu nieograniczone-
go. Niestety obydwa zostały unieważnione
z powodu wycenienia zadania przez zgłasza-
jące się firmy na kwoty o wiele wyższe niż
zabezpieczone w budżecie. Potem nadszedł
czas drastycznych oszczędności. Z każdym
rokiem nadzieje na remont malały, a szkolna
kuchnia „pracowała resztkami sił”. Stąd miłe
zaskoczenie w czerwcu br. i początek wyścigu
z czasem. Przegląd dokumentacji technicznej,
przeliczenie kosztorysu inwestorskiego, uzu-
pełnienie i uaktualnienie dokumentów i świa-
domość, że wakacje trwają tylko 2 miesiące
a czas bezlitośnie „zjada” procedura przetar-
gowa i nic w tej kwestii nie można przyspie-
szyć. 11 lipca 2012 ogłoszono pierwszy prze-
targ (Zamówienie Publiczne nr ZP.271/1/12).
W dniu otwarcia ofert 10 sierpnia 2012 roku
okazało się, że znów jest za mało środków –
przetarg unieważniony z powodu kwot wszyst-
kich 3 ofert przewyższających środki przezna-
czone na realizację zadania. Należało podjąć
drastyczne decyzje o ograniczeniu zakresu
całego zadania tak, by bez szkody dla jakości
i zgodności z przepisami możliwym było jego
wykonanie. W dniu 14 sierpnia 2012 podjęto
kolejną próbę „zaproszenia” w drodze postę-
powania przetargowego zainteresowanych re-
alizacją remontu firm (Zamówienie Publiczne
nr ZP.271/2/12). 30 sierpnia po otwarciu ofert
zarysowała się poważna szansa na zakoń-
czenie postępowania sukcesem. Ostateczne
rozstrzygnięcie nastąpiło 7 września 2012 po
uzupełnieniu braków formalnych przez firmy 
składające oferty.

W drugim postępowaniu udział wzięło
6 firm. Komisja przetargowa wybrała firmę
z Milanówka, która zadeklarowała wykona-
nie zadania w ramach przeznaczonej na nie
kwoty. 

Podpisano umowę z wykonawcą w dniu
18 września 2012. Czas realizacji – 61 dni.

Od chwili podpisania umowy trwają bar-
dzo intensywne prace. 

Zakres prac to generalna przebudo-
wa i reorganizacja wszystkich pomieszczeń

kuchni i jej zaplecza mająca na celu urządze-
nie nowoczesnej powierzchni odpowiadają-
cej wymogom i obowiązującym standardom 
opisanym stosownymi przepisami. Warto 
zaznaczyć, że węzeł kuchenny nie przecho-
dził gruntownego remontu od ponad 30 lat.

Powierzchnia remontowa to wg projektu 
229,7 m2. 

Szczegółowo zakres zadania inwestycyj-
nego określono następująco:
1. Wyburzenie części ścian i nowa organi-

zacja pomieszczeń węzła kuchennego 
(wg projektu budowlanego).

2. Wymiana:
• instalacji elektrycznej,
• instalacji kanalizacyjnej,
• instalacji wodnej,
• instalacji co,
• urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyj-

nych (bardzo droga część inwestycji).
3. Budowlane prace wykończeniowe.
4. Wyposażenie  kuchni wg projektu techno-

logicznego w nowe urządzenia i dostoso-
wanie ich ilości do powierzchni oraz obo-
wiązujących przepisów.

5. Prace remontowe w stołówce szkolnej.
W tym miejscu kilka ważnych nasuwają-

cych się uwag.
Laik może stwierdzić, że nie jest to re-

mont, tylko budowa nowej kuchni – zakres 
ogromny, ogromne też środki skierowane 
na realizację. Z całą odpowiedzialnością też 
należy zaznaczyć, że nie jest to koncert ży-
czeń projektanta ani użytkowników obiektu 
– te wszystkie prace należało bezwzględnie 
wykonać, półśrodki i rozwiązania zastępcze 
nie wchodziły w grę. Takie przecież stoso-
wane były od wielu lat, by ta kuchnia jakoś 
wypełniała swoje zadania i nie została przez 
służby sanepidowskie zamknięta.

Nad pracami czuwają zatrudnieni na 
czas inwestycji inspektorzy nadzoru. Roz-
poczęcie i kontynuacja inwestycji nie zakłó-
cają działalności bieżącej placówki. Teren 
budowy został odpowiednio oznakowany 
i odizolowany. Personel szkolny, uczniowie 
i osoby przebywające na terenie Szkoły są 
poinformowane o trwających pracach i za-
grożeniach z nimi związanych.

Na czas remontu, ze względu na bardzo 
trudne warunki lokalowe Szkoły, nie wpro-
wadzono żadnej formy zastępczej żywienia 
dla chętnych uczniów.

Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i z na-
dzieją oczekiwać dnia otwarcia wyremonto-
wanego węzła kuchennego, które umożliwi 
objęcie żywieniem części uczniów.

Marianna Frej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Cierpliwość zostanie nagrodzona
czyli modernizacja kuchni w SP 2
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numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

Przedstawione zostały również wnioski,
decyzje i ustalenia dotyczące modernizacji
linii PKP w granicach miasta Milanówka (ze
szczególnym uwzględnieniem budowy ekra-
nów akustycznych, o czym szerzej piszemy 
na str. 1).

18 września
Spotkanie burmistrza z ks. proboszczem

Prałatem Stanisławem Golbą w celu omó-
wienia spraw bieżących.

Spotkanie burmistrza z prezesem Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska” Zbigniewem Piotrzkowskim
w sprawie lokatorów zalegającymi z opła-
tami.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Po-
mocy Społecznej i Sportu poinformowano
o działalności przychodni „Milanmed” w za-
kresie ortopedii, jak również o warunkach
do uprawiania sportu masowego, wyczyno-
wego i rekreacji na terenie miasta Milanów-
ka; przedstawiono też propozycje rozwoju
w zakresie zaplecza bazy noclegowej.

19 września
Spotkanie Burmistrza z  Inspektorem

z Najwyższej Izby Kontroli podsumowujące
kontrolę z zakresu małej architektury i go-
spodarki zielenią.

Na posiedzeniu Komisji Kultury omó-
wiono sytuację w Milanowskim Centrum
Kultury po odwołaniu dotychczasowego dy-
rektora MCK.

20 września
Na posiedzeniu Komisji Edukacji wy-

dano opinię Komisji dotycząca wniosku
o przyznanie stypendium za wybitne osią-
gnięcia edukacyjne.

21 września 
Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej roz-

patrzono: 
a) skargę z dnia 18.05.2012 r. o numerze

2456/VI/12 – dot. usunięcia danych oso-
bowych mieszkańca

b) skargę z dnia 23.05.2012 r. o numerze
2463/VI/12 – dot. gospodarki ekonomicz-
no-finansowej

c) skargę z dnia 29.05.2012 r. o numerze
2467/VI/12 – dot. łamania prawa miejsco-
wego

d) skargę z dnia 21.08.2012 r. o numerze
2524/VI/12 – dot. sprawozdań finanso-
wych za 2011 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Milanówka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012 r.) 
oraz Uchwały Nr 36/VI/11 z dnia 07 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Turczy-
nek” w Milanówku, zmienionej uchwałą Nr 131/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 
06 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/11 z dnia 07 kwietnia 2011 roku 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu „Turczynek” w Milanówku

Burmistrz Miasta Milanówka
zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku oraz o wyłożeniu prognozy oddzia-
ływania na środowisko opracowanej dla potrzeb w/w planu miejscowego - w dniach od 
05.11.2012r. do 03.12.2012r. w Urzędzie Miasta Milanówka w Referacie Geodezji 
i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spacerowej 4 (pok.28 – Ip.), w godzinach: pon: od 
1000 – 1800,  wtorki - piątki: 800 – 1600. 
Projekt planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:j p j j , g g y ją

• od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Królewskiej (drogi wojewódzkiej 
nr 719);

• od zachodu:  zachodnia granica działki nr ew. 3 w obr. 07-01;
• od południa: południowa granica działki nr ew. 3 w obr. 07-01;
• od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Brwinowskiej na odcinku określo-

nym przez wschodnią granicę działki nr ew. 3. 
Projekt planu, o którym mowa wyżej, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko 

będzie w okresie wyłożenia udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Milanówka – www.bip.milanowek.pl – w zakładce zagospo-
darowanie przestrzenne.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu planu oraz uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Milanówka 
- ul. Spacerowa 4 i ul. Kościuszki 45, pocztą na adres Urząd Miasta Milanówka, ul. Ko-
ściuszki 45; 05 – 822 Milanówek, ustnie do protokołu w Referacie Geodezji i Gospodar-
ki Przestrzennej (ul. Spacerowa 4, pok. nr 28) lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: 
ggp@milanowek.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2012 r. W treści 
należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Dyskusja publicznay j p nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu zosta-ą p yję y / p j p
nie przeprowadzona w dniu p p 22.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta  Milanówka przy ę p y
ul. Spacerowej 4, sala konferencyjna na parterze, p j , yj p , początek o godzinie 16.00.p ą g

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 
1227 ze zm.) projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publiczne-
go wglądu, o którym mowa wcześniej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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e) skargę z dnia 20.08.2012 r. o numerze
2526/VI/12 – dot. przetargu na sprzedaż
nieruchomości Turczynek

23 września
XIX uroczysta Sesja VI kadencji Rady 

Miasta Milanówka. Więcej na stronie 1 i 12.

24 września
Spotkanie burmistrza z likwidatorem

firmy MIFAM S.A. Radosławem Gajew-
skim w sprawie zobowiązań firmy MIFAM
wobec gminy.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Inwe-
stycji poinformowano o przebiegu wykona-
nia budżetu za I półrocze 2012 roku. Wyda-
no opinię Komisji dot. uchwał w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
• zmian budżetu Miasta Milanówka na

2012 rok,
• udzielenia pomocy finansowej dla Powia-

tu Grodziskiego,
• wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę

pawilonu handlowego,
• zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10

lat działki ew. nr 6 obr. 05-18 przy ul. Kra-
sińskiego.

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

• zawarcia umowy dzierżawy na okres do
10 lat działki ew. nr 81/1, 81/2 obr. 06-08
przy ul. Warszawskiej.

Omówiono projekt:
• likwidacji samorządowego zakładu budże-

towego pod nazwą „Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej” z siedzi-
bą w Milanówku w celu przekształcenia
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią.

25 września
XX Sesja VI kadencji Rady Miasta Mi-

lanówka. Więcej na stronie 13.

26 września
Spotkanie burmistrza z Komendantem

Powiatowym Policji w Grodzisku Mazo-
wieckim Dariuszem Zalesińskim w związku
ze zbliżającym się listopadowym spotka-
niem Wojewody z mieszkańcami.

27 września
Spotkanie informacyjne w sprawie pa-

kietu projektów uchwał przygotowywanych
do przeprowadzenia zmian w systemie go-
spodarki odpadami po zmianach ustawo-
wych. Więcej na stronie 4.

W  150. rocznicę urodzin
Michała Lasockiego h. Dołęga

1 sierpnia br. minęła 150. rocznica
urodzin założyciela Milanówka Michała
Lasockiego h. Dołęga. Z tej okazji oko-
licznościowy wywiad z prezesem Tow.
Miłośników Milanówka Andrzejem Petty-
nem, na temat roli Lasockiego w powsta-
niu i rozwoju Milanówka, przeprowadziła
Magdalena Królikowska. Chcielibyśmy 
w ten sposób przybliżyć współczesnym mi-
lanowianom jego działalność, którą warto
znać, bowiem nie bez powodu obecny herb
naszego miasta nawiązuje do symboliki
herbu Dołęga Michała Lasockiego. Przy-
pomnijmy, że w herbie miasta złoto-żółta
barwa symbolizuje powodzenie i bogac-
two, zielony liść dębu starożytność pocho-
dzenia, witalność, potęgę, piękno i honor
i – co w Milanówku jest więcej niż oczywi-
ste – wartości ekologiczne wraz z pięknem
przyrody i krajobrazu .

M. Królikowska: Przez cały powojenny 
okres osoba Michała Lasockiego, człowieka
bez którego wysiłków nie powstałby Mila-
nówek, pozostawała w cieniu zapomnienia,
a nawet świadomie była przemilczana, bo to
przecież członek klasy obszarników, a tych
w PRL-u tępiono jako gnębicieli ludu.
Wiem, że losami rodziny Lasockich inte-
resujesz się od dawna, nawiązałeś kontakt
z członkami rodziny, zebrałeś sporo infor-
macji kontaktując się z ludźmi, którzy przed
laty bywali na dworze milanowskim, może
zacznijmy więc naszą rozmowę od podsta-
wowego pytania

- Skąd pochodzi rodzina Lasockich,
kiedy i jak trafiła do Milanówka?

- Ta gałąź rodziny Lasockich pochodzi
z Brochowa (pow. Sochaczew). Mieszka-
jący tam właściciel ziemski Leon Adrian
Lasocki, ojciec Michała, był wielkim spo-
łecznikiem i podobnie, jak wszyscy człon-
kowie rodu Lasockich z Lasocina, gorącym
patriotą, zaangażowanym w sprawy kraju.
W duchu umiłowania ojczyzny wychowywa-
li go jego rodzice Michał Maurycy Mateusz
Lasocki z Lasocina herbu Dołęga (1791-
1814), który był powiatowym sędzią poko-
ju w Sochaczewie i jego matka Antonina
Katarzyna z Łączyńskich h. Nałęcz (1793-
1864). Niemałą rolę odegrali dziadkowie,
a zwłaszcza Adam Lasocki z Lasocina
h. Dołęga (1730-1796), który był posłem,
uczestnikiem Sejmu Wielkiego. Za zasłu-
gi dla ojczyzny był odznaczony orderami
Orła Białego (1787) i Świętego Stanisława
g j y y y y

(1777). Nic więc dziwnego, że jako wielki
patriota wraz z wieloma innymi członkami

rodu Lasockich wziął udział w Powstaniu 
Styczniowym (1863).

- Jak wiadomo z historii Polski wielu 
jego uczestników za udział w Powstaniu 
władze carskie skazały na śmierć, wielu 
trafiło do więzień lub na zesłanie. Ten 
los po zdławieniu Powstania spotkał Le-
ona Lasockiego, prawda?

- Tak, Leon Adrian Lasocki, ojciec Mi-
chała, za udział w nim został przez władze 
carskie skazany na zesłanie, skierowano 
go na Syberię do miejscowości Czembor. 
Żona Leona, Bronisława, początkowo sta-
g y ę jg

rała się, aby tam do niego pojechać. Stara-
nia o zgodę na wyjazd trwały bardzo dłu-
go i kiedy już takie pozwolenie otrzymała 
prawie jednocześnie przyszło zawiadomie-
nie o jego śmierci. Jeszcze przed wyrusze-
niem na zesłanie żona - dowiedziawszy 
się, że wyrok jest nieodwracalny – znalazła 
malarza, który przed wyjazdem namalo-
wał jego portret, dzięki czemu wiemy jak 
wyglądał. Obraz namalował Józef Sim-
mler (1823-1868), sławny w owym czasie 
polski malarz, portrecista, wybitny repre-
zentant realizmu. Wkrótce potem Leon 
Lasocki udał się na zesłanie i tam w 1864 
roku zmarł z wycieńczenia i wcześniej od-
niesionych ran. Natomiast jego żona Bro-
nisława Agnieszka z Łuszczewskich pozo-
stała w Brochowie z trójką dzieci: Marią, 
Antonim i Michałem i zajęła się ich wy-
chowaniem. Dla pełnej informacji dodam, 
że była córką Antoniego Łuszczewskiego 
i Marianny z Zielińskich (ur. w 1835 r. 
w Mszczonowie). To również wielce zasłu-
żona dla Polski rodzina, której członkowie 
podobnie jak i Lasoccy uczestniczyli m.in. 
w obradach Sejmu Wielkiego.

- Z dostępnych mi publikacji wiem, 
że Bronisława Lasocka podjęła decyzję 
usamodzielnienia się i wtedy też rozpo-
czął się w życiu jej i trójki osieroconych 
dzieci tzw. okres milanowski?

- Pani Bronisława znalazła się w trudnej 
sytuacji, ale była niezwykle dzielną i bardzo 
zaradną kobietą, więc postanowiła sprostać 
zadaniu, jakie przed nią stanęło. Po sprze-
daniu swojego rodzinnego majątku w Bro-
chowie (300 ha) w 1867 r. nabyła majątek 
Milanówek (181 ha), gdy jej dwaj synowie 
byli jeszcze dziećmi. Następnie przez 22 lata 
wspierana przez zarządcę sama prowadziła 
gospodarstwo  zarazem wychowując trójkę 
swoich dzieci. Zakupiony przez nią majątek 
Milanówek składał się wówczas z wsi i fol-
warku.

dokończenie na str. 10
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dokończenie ze str. 9
Z wielu informacji przekazanych mi przez

osoby znające panią Lasocką i bywające na
dworze milanowskim, jak Piotr Krasnodęb-
ski wnuk artysty malarza Krasnodębskie-
go  wiem, że Bronisława Lasocka – dobrze
orientując się w losach rodzin ziemiańskich,
których ojcowie za udział w Powstaniu
Styczniowym trafili na zesłanie, a wielu już
nie powróciło umierając z ran lub wycień-
czenia spowodowanego katorżniczą pracą
- udzielała im stałej pomocy finansowej.
Wspierała zwłaszcza rodziny osieroconych
dzieci, dofinansowywała ochronki, łożąc na
to niemałe środki z dochodów uzyskiwanych
z milanowskiego majątku. Wspierał ją w tym
już po przejęciu majątku jej syn Michał.

- Przyznam, że wiele razy zastana-
wiałam się, dlaczego Bronisława Lasoc-
ka zdecydowała się przekazać majątek 
synowi w formie sprzedaży, a nie np. za-
pisać go w testamencie? Przecież w ro-
dzinach ziemiańskich zwykle majątek 
dziedziczył najstarszy syn, a Michał był
młodszy od swojego brata Antoniego…

- Nie dziwię się, mnie też to zaciekawi-
ło, ale teraz już wiem. Otóż pani Bronisława
poza Michałem miała córkę Marię, która
zmarła w 1873 r. w wieku 14 lat i drugiego
syna Antoniego (zmarł w 1911 r.). Starszy 
syn Antoni wyruszył w świat, początkowo do
Paryża, a potem ślad po nim zaginął.  Bez-
trosko pozostawił w kraju bez odpowiednie-
go materialnego zabezpieczenia żonę z có-
reczką. Pani Bronisława postanowiła jakby 
ukarać Antoniego – czyniąc jedynym dyspo-
nentem majątku młodszego syna Michała,
którego uważała za bardziej odpowiedzial-
nego. Aby uniknąć ewentualnych roszczeń
majątkowych ze strony Antoniego, gdyby 
ten nieoczekiwanie powrócił do kraju, po-
stanowiła majątek swój notarialnie sprzedać
Michałowi. 

- Z tego co sama dowiedziałam się,
moment sprzedaży nie był przypadko-
wy?

- Tak, rzeczywiście, nastąpiło to w 1899 r.
i w tym samym roku Michał  Lasocki utwo-
rzył Spółkę kapitałowo-parcelacyjną pod
nazwą „Kozłowski-Lasocki i spółka”. Warto
wiedzieć, że Michał Lasocki miał na tym te-
renie rozliczne kontakty towarzyskie, pozy-
skał operatywnych partnerów biznesowych
w pow. błońskim i w W-wie, więc liczył na
szybkie zrealizowanie swojego planu utwo-
rzenia na terenie majątku Milanówek let-
niska, ośrodka wypoczynkowego, z jakimi
zetknął się w czasie podróży po zachodniej
Europie. Partnerami Lasockiego zostali

- kupiec z W-wy Jan Kozłowski, jego brat
architekt Władysław Kozłowski, ziemianin,
właściciel majątku Wolica – Daniel Janasz,
właściciel majątku Chlewnia – Antoni Wie-
niawski (bratanek słynnego muzyka kompo-
zytora Antoniego) i  artysta malarz z W-wy 
Franciszek Ejsmont (był wówczas dyrekto-
rem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w W-wie). Lasocki inicjując powołanie spół-
ki miał na celu parcelację folwarku i pozy-
skanie możliwie wielu nabywców działek,
którzy przekształciliby ten teren w letnisko
na wzór Konstancina. Grunty były tu piasz-
czyste i teren bardziej nadawał się do two-
rzenia miejsc wypoczynku i rekreacji niż do
uprawiania roli. W tamtym okresie czasu
w pow. błońskim, na terenie którego znaj-
dował się majątek Milanówek, następowa-
ły ogromne zmiany gospodarcze, związane
z rozwojem przemysłu. Tworząc osadę let-
niskowo-rekreacyjną Lasocki dostrzegał za-
razem szansę dla okolicznych gospodarstw
chłopskich jako ewentualnego producenta
żywności nie tylko dla przyszłych mieszkań-
ców Letniska Milanówek, ale i dla W-wy 
pod warunkiem, że stworzy się odpowiednie
warunki do transportu wyprodukowanej tu
żywności. Natychmiast podjął więc starania
o utworzenie w Letnisku Milanówek przy-
stanku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, co
nastąpiło w 1901 r.

- Do tej ważnej daty wrócimy jeszcze,
najpierw chciałabym zamknąć sprawę
zadłużenia majątku Milanówek, którą
trzeba wyjaśnić, chociaż – jak twierdzi
pani Anna Kołaczykowa z rodziny La-
sockich – w żaden sposób nie rzutowa-
ło to na rozwój Letniska Milanówek, bo
była to prywatna sprawa Michała La-
sockiego. Historyk pisząc o powstaniu
Letniska Milanówek i jego założycielu,
w kontekście zaciąganych długów nie-
frasobliwie stwierdził „Michał Lasocki
nie był dobrym gospodarzem”

- To niefrasobliwość historyka, który 
– a powinien – nie zainteresował się praw-
dziwym powodem zadłużenia majątku Mi-
lanówek. Na to zadłużenie złożyło się kilka
przyczyn. Wspomniane dofinansowania sie-
rocińców przez Bronisławę Lasocką i w jesz-
cze większym stopniu jej trochę spóźniona
decyzja zrekompensowania starszemu sy-
nowi Antoniemu faktu pominięcia jego
w spadku.

- Czy istnieje jakiś dowód potwier-
dzający to?

- Owszem, niedawno udostępniła mi go
pani Anna Kołaczykowa, praprawnuczka
Antoniego. Jest to zapis w kronice rodzin-

nej Lasockich dokonany przez wnuczkę An-
toniego, Elżbietę Wielowieyską, który warto
zacytować:

Gdy starszy syn Antoni dorastał i chciał 
objąć majątek – matka nie wyraziła na to
zgody. Wobec tego Antoni zaciągnął u mat-
ki pożyczkę, którą ona z kolei obciążyła hi-
potekę Milanówka i kupił dla siebie mają-
tek Budziszynek , planował bowiem założyć
rodzinę. Nie wiem, gdzie się poznali z moją
babcią, ale po ślubie zamieszkali w Budzi-
szynku. Moja babcia Maria z domu Pągow-
ska z radością tam zamieszkała, ciesząc się,
że mieszka na wsi i ma swoje ukochane go-
spodarstwo. Potem urodziła się moja matka.
Raj trwał krótko, dziadek szastał pieniędzmi
w Warszawie, zaciągał długi, aż doszło do
licytacji majątku.

- Zapewne wieść o beztroskim trybie 
życia Antoniego dotarła do Milanówka,
a ponieważ łączyło go z bratem Micha-
łem to samo nazwisko Lasocki zaczęto
więc mieszać te sprawy…

- Faktem stało się to, że niepowodzenie 
Antoniego w gospodarowaniu szybko dotar-
ło do mieszkańców Letniska Milanówek, co
potwierdzili w rozmowach ze mną w 1959 r.
Łukasz Pawłowski, stangret Michała Lasoc-
kiego  i Piotr Krasnodębski (powołując się
na opowieści swojego dziadka). Pani Wie-
lowieyska zanotowała, że „Antoni wyjechał
w świat, a moja babcia z maleńką córką,
niewielkim groszem i niezbędnymi meblami
znalazła się w Warszawie”. Z jej dalszych
wspomnień dowiadujemy się, że „wielką
serdecznością darzyło mnie stryjostwo mej
matki Michałowie Lasoccy oraz ich  córki
Lucyna, Helenka i brat Leon, który nosił
imię swego i mej matki dziadka zmarłego na
Syberii”.

Po zlicytowaniu majątku Antoniego La-
sockiego w Budziszynie pow. grójecki jego
żona na jakiś czas przeniosła się do Mila-
nówka, przygarnięta przez Michała Lasoc-
kiego i jego matkę Bronisławę. Elżbieta
Wielowieyska w swoim „dzienniku” zanoto-
wała następujące wspomnienie:

„Statua Matki Boskiej została przewie-
ziona z Budziszynka przez moich dziadków
Antoniego i Marię Lasockich, którzy przy-
jechali z maleńką córeczka Janką (moją
matką), którą przywieźli do owdowiałej po
śmierci męża Bronisławy, aby ją ochrzcić
w Żukowie w kościele. Statua ta przeżyła

ę y y ją

śmierć mojej prababki Bronisławy, małej
córeczki Michała – Jadwigi, Ini, ich samych,
potem ich córek Lucyny i Heleny i syna
Leona. Po wojnie  opustoszały dwór mo-
drzewiowy niszczał a na polach za dworem
powstał Dom Kolejarza. Miejscowi posta-

W NASZYM MIEŚCIE

W  150. rocznicę urodzin Michała Lasockiego h. Dołęga
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nowili przenieść statuę Matki Boskiej do
ogrodu koło domu i tak się stało. Po kilku
latach Zarząd Domu otrzymał nakaz usu-
nięcia statuy z terenu Domu. Znalazła się
jednak pobożna właścicielka domku z ogro-
dem i przeniosła Matkę Boską na swój te-
ren umiejscawiając ja tak, że przejeżdżający 
szosa mogą zatrzymać się by pomodlić się za
zmarłych.”

- Jak byś więc odniósł się do stwier-
dzenia, że „Michał Lasocki nie był do-
brym gospodarzem”?

- Z opowieści osób, które pracowały 
we dworze lub bywały tam na spotkaniach
z właścicielem majątku wynika, że on w ogó-
le nie miał czasu na zajmowanie się mająt-
kiem, robił to za niego zarządca, zresztą
nie zawsze z dobrym skutkiem. Sam Michał
Lasocki jako sędzia z wyboru, a powierzano
ten urząd tylko ludziom  wielkiego zaufania,
wciąż zaabsorbowany był pracą sędziego,

rozstrzyganiem sporów, bowiem –jak pisał
historyk „sądy zawalone były skargami za
obelgi, najście domu, pobicie, pokaleczenie,
szczucie psami itd.”   Ponadto wiele czasu
zajmowały mu spotkania z różnymi wpły-
wowymi ludźmi, na których pomoc liczył
w rozwijaniu nowo utworzonego Letniska,
które chciał uczynić wizytówką zachodniego
Mazowsza. W milanowskim dworze bywali
w tamtym okresie przełomu XVIII/XIX w.
ludzie wpływowi, jak popularny w owym cza-
sie w W-wie pisarz Wincenty Kosiakiewicz,
artysta malarz Piotr Krasnodębski, czy wy-
bitny historyk prof. Władysław Smoleński,
zaprzyjaźniony z Lasockimi, który zachę-
cony przez nich zamieszkał w Milanówku.
Anna Szymanowska, matka późniejszego
słynnego kompozytora Karola (w czasie gdy 
mieszkał w Milanówku m.in. skomponował
operę „Król Roger”) tak w liście  do prze-
bywającego poza Milanówkiem syna pisze
o wizycie u Michała Lasockiego  „Dwór sta-

ry, ryczenie bydła, kucie koni przy kuźni, za-
pach nawozu ze stajni i obór, tak się zrobiło
smutno, dziwnie, a razem miło. – W domu
ślicznie,  ciepło, stare portrety, zacisznie.
Pan niemłody, sympatyczny, dystyngowany,
gawęda doskonała…” (…) Bez wątpienia
głównym celem Michała Lasockiego nie
było gospodarowanie na roli, czy hodowla
bydła, czego zresztą nie bagatelizował, bo-
wiem w 1913 r. zorganizował w Milanówku
wielką wystawę rolniczą, ale tym celem było
stworzenie Letniska na miarę podobnych
ośrodków, które poznał w czasie podróży po
Europie.

OD REDAKCJI: O powstaniu Letniska
Milanówek w 1899 r., jego rozwoju w pierw-
szych latach XIX wieku oraz o zasługach
Michała Lasockiego, opowiemy w drugiej
części rozmowy.

Rozmawiała Magdalena Królikowska

O grobowiec rodziny Lasockich znajdu-
jący się na Cmentarzu Powązkowskim za-
troszczyli się ostatnio instruktorzy z Kręgu
Instruktorskiego Hufca ZHP im. Janusza
Kusocińskiego w Milanówku. W sobotę
29 września trójka harcerzy w składzie:
Anna Kryńska, Izabela Stach i Krzysztof 
Wiącek udała się na Powązki, dotarła do
grobowca i starannie oczyściła go. Złożo-
no kwiaty, zapalono znicz i w ten sposób
uhonorowano Michała Lasockiego i innych
członków tej rodziny zasłużonej dla Rzecz-
pospolitej. „Chcieliśmy – powiedziała nam
Anna Kryńska – uhonorować zarówno Mi-
chała Lasockiego – założyciela Milanówka,
jak i jego ojca Leona, który walczył z cara-
tem w Powstaniu Styczniowym i pozostałych
członków rodziny Lasockich. Przy okazji
zapoznaliśmy się z historią powstania tego
grobowca, który jako tysięczny grobowiec
został odrestaurowany przez Komitet Po-
wązkowski Jerzego Waldorfa.”

Jak się dowiadujemy, milanowscy harce-
rze zamierzają częściej bywać na Cmentarzu
Powązkowskim, aby  troszczyć się o grób
rodziny Lasockich i poznać też znajdujące
się tam miejsca pochówków wielu innych
zasłużonych mieszkańców Milanówka. Har-
cerze wraz z członkami Tow. Miłośników
Milanówka chcieliby przygotować wykaz
grobowców takich zasłużonych milanowian
wraz z zaznaczeniem usytuowania i opisa-
mi ich dokonań dla Milanówka i dla Polski.
Nie wszyscy bowiem wiedzą, że wśród tych

którzy tam spoczęli znajdują się członkowie
rodzin prof. J. Szczepkowskiego, Feliksa

Dzierżanowskiego, Władysława Umińskie-
go i wielu innych.

Magdalena Królikowska

W NASZYM MIEŚCIE

Harcerze z Milanówka zatroszczyli się o grobowiec rodziny 
Lasockich

Phm. Anna Kryńska zapala znicz.
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Burmistrz Miasta
I. Wydał Zarządzenia w sprawach:
1)  informacji o przebiegu wykonania bu-

dżetu miasta Milanówka, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej progno-
zy finansowej, w tym przebiegu realizacji
przedsięwzięć i informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorzą-
dowych instytucji kultury za I półrocze
2012 roku. (Zarządzenie nr 113/VI/2012),

2) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków
do paragrafów w Zarządzeniach Burmi-
strza Miasta Milanówka:

- w Zarządzeniu Nr 121/VI/2012 z dn.
20 września 2012 r. (Zarządzenie nr 122/
VI/2012),

- w Zarządzeniu Nr 116/VI/2012 z dn.
7 września 2012 r. (Zarządzenie nr 117/
VI/2012),

- w Zarządzeniu Nr 111/VI/2012 z dn.
29 sierpnia 2012 r. (Zarządzenie nr 112/
VI/2012),

- w Zarządzeniu Nr 108/VI/2012 z dn.
16 sierpnia 2012 r. (Zarządzenie nr 109/
VI/2012),

- w Zarządzeniu Nr 104/VI/2012 z dn.
1 sierpnia 2012 r. (Zarządzenie nr 105/
VI/2012),

-  w Zarządzeniu Nr 101/VI/2012  z dn.
30 lipca 2012 r. (Zarządzenie nr 102/
VI/2012),

- w Zarządzeniu Nr 92/VI/2012 z dn. 11 lip-
ca 2012 r. (Zarządzenie nr 93/VI/2012),

- w Zarządzeniu Nr 89/VI/2012 z dn. 29
czerwca 2012 r. (Zarządzenie nr 90/
VI/2012),

- w Zarządzeniu Nr 86/VI/2012 z dn.
27 czerwca 2012 r. (Zarządzenie nr 87/
VI/2012),

-  w Uchwale Nr 191/XVIII/2012 Rady Mia-
sta Milanówka z dn. 26 czerwca 2012 r.

  (Zarządzenie nr 85/VI/2012),
3) zmian w planie wydatków budżetu mia-

sta na 2012 rok (Zarządzenie nr 121/
VI/2012),

4) zmian w planie dochodów i wydatków bu-
dżetu miasta oraz częściowego rozdyspo-
nowania rezerwy budżetowej na 2012 rok 

(Zarządzenie nr 116/VI/2012), (Zarządze-
nie nr 111/VI/2012), (Zarządzenie nr 108/
VI/2012), (Zarządzenie nr 104/VI/2012),
(Zarządzenie nr 92/VI/2012),

5) zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu miasta na 2012 rok (Zarządze-
nie nr 101/VI/2012), (Zarządzenie nr 86/
VI/2012),

6) zmian w planie wydatków budżetu miasta
oraz częściowego rozdysponowania rezer-
wy budżetowej na 2012 rok (Zarządzenie
nr 89/VI/2012),

7) przekwalifikowania kosztów utrzymania
pomieszczeń zajmowanych przez JRP na
obciążenie kosztów projektu (Zarządze-
nie nr 123/VI/2012),

8) zasad sprzedaży drewna pozyskanego
z wycinki drzew z terenów miejskich (Za-
rządzenie nr 118/VI/2012),

9) zmieniające Zarządzenie Nr 16/VI/2012
Burmistrza Miasta Milanówka z dnia
31 stycznia 2012 r. w sprawie Regulami-
nu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mi-
lanówka (Zarządzenie nr 114/VI/2012),
(Zarządzenie nr 95/VI/2012).

10) powołania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność
Gminy (Zarządzenie nr 110/VI/2012),

11) przedłużenia powierzenia stanowiska
dyrektora ZSG nr 3 w Milanówku (Zarzą-
dzenie nr 106/VI/2012),

12) ustalenia terminu składania w roku
szkolnym 2012/2013 wniosków o udziele-
nie pomocy w formie dofinansowania za-
kupu podręczników w ramach Rządowe-
go Programu Pomocy Uczniom w 2012 r.
– „Wyprawka szkolna” (Zarządzenie nr
100/VI/2012),

13) powołania komisji rekrutacyjnych do
przeprowadzenia naborów na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta
Milanówka (Zarządzenie nr 103/VI/2012),
(Zarządzenie nr 97/VI/2012), (Zarządze-
nie nr 88/VI/2012).,

II. Skierował do Rady Miasta projekty
uchwał, więcej na str. 13.

III. Uruchomił zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na:
1)  Dostawę i montaż parkometrów w stre-

fie płatnego parkowania w Milanówku
(2 przetargi; 1 unieważniony),

2) Zintegrowany system zarządzania placów-
kami oświatowymi miasta Milanówka,

3)  Budowę wodociągu w drodze bocznej
pomiędzy ulicą Łąkową i ulicą Średnią

ę ąg j

w Milanówku,
4) Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulicznego i wybranych obiek-
tów użyteczności publicznej usytuowa-
nych w granicach administracyjnych Mia-
sta Milanówka.

IV. Zatwierdził zamówienia publiczne
W trybie przetargu nieograniczonego na:
1) Zintegrowany system zarządzania placów-

kami oświatowymi miasta Milanówka,
2) Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia ulicznego i wybranych obiek-
tów użyteczności publicznej usytuowa-
nych w granicach administracyjnych Mia-
sta Milanówka,

3) Dostawę i montaż parkometrów w stre-
fie płatnego parkowania w Milanówku
(2 przetargi; 1 unieważniony),

4) Inżynier dla projektu: Modernizacja i roz-
budowa systemu infrastruktury wodocią-
gowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Na Skraju w Milanówku,

5) Modernizację  i rozbudowę systemu in-
frastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
Gminy Milanówek. Rozbudowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Milanówku (Etap
III-2).

V. Inne
Zlecił wycięcie zakrzaczeń na terenie znaj-

dującym u zbiegu ulic Piłsudskiego i  Smoleń-
skiego, przy wjeździe na wiadukt, w związku
z prośbami Mieszkańców o poprawę stanu
bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

Anna Zajączkowska
Sekretarz Miasta Milanówka

Z prac Burmistrza Miasta  Milanówka
w okresie od 27 czerwca do  25 września 2012 r.

Na Sesji została podjęta następująca
uchwała:
• Uchwała Nr 196/XIX/12 Rady Miasta

Milanówka z dnia 23 września 2012 r.
w sprawie: nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Milanówka. (Mieczy-

sław Trząski), którą radni przyjęli w głoso-
waniu 14-za, jednogłośnie

Wszelkie pisemne opracowania dotyczą-
ce Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta

Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budy-
nek “B” - tel. 758-34-21, faks 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
 Małgorzata Kurdek

Informacja z XIX Uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 września 2012 r.
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Radni między sesjami złożyli następują-
ce interpelacje: 
Radna Katarzyna Słowik złożyła inter-
pelację w sprawie wyjaśnień dotyczących
sprzedaży zabytkowej nieruchomości „Tur-
czynek” w Milanówku. 
Radna Maria Sobczak i radny Karol Wój-
cik złożyli interpelację w sprawie udzieleniak
wyjaśnień dotyczących działań Burmistrza Mia-
sta Milanówka podjętych w sprawie sprzedaży 
nieruchomości „Turczynek” w Milanówku.

Na XX Sesji Rady Miasta radni złożyli
następujące interpelacje:
Radna Ewa Galińska złożyła interpelacje
w sprawie:
• wykonania podjazdu na peron w tunelu dla

osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi
na wózkach jak i dla rowerzystów,

• ścieżki rowerowej na ulicy Królewskiej od
stacji paliw ORLEN do mostku na ulicy 
Brwinowskiej tj. do granicy Milanówka z
Brwinowem,

• likwidacji 10 sztuk latarni z 20-tu istnie-
jących, które oświetlają siedzibę Urzędu
Miasta Milanówka na ulicy Spacerowej 4,

• braku swobodnego dostępu do swojej nie-
ruchomości mieszkańca Milanówka,

• czy udział członków Prezydium Miasta w
posiedzeniach Sesji Rady Miasta jest do-
datkowo wynagradzany,

• strat jakie poniosło nasze miasto z tytu-
łu przegranych procesów sądowych i na
podstawie prawomocnych postanowień
lub wyroków sądów musiało zapłacić z bu-
dżetu miasto w 2010 roku, 2011 roku i do
chwili obecnej 2012 r..

Radna Aleksandra Krystek złożyła inter-
pelację w sprawie:
• wyrównania dróg w południowej części

miasta,
Radny Waldemar Parol złożył interpela-
cje w sprawie: 
• zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 

2013 środków finansowych na skolekto-
rowanie dwóch studni chłonnych aby od-
prowadzić wodę z ulicy Wesołej do rowu
Grudowskiego,

• zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 
2013 środków finansowych na wykonanie
dokumentacji technicznej budowy ulicy 
Wesołej,

• zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 
2013 środków finansowych na wybudowa-
nie trzech studni chłonnych w środkowym
odcinku ulicy Nadarzyńskiej,

• zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 
2013 środków finansowych na podłączenie
instalacji gazowej do mieszkań będących
w zasobach komunalnych gminy na Osie-

dlu Turczynek przy ul. Turczynek oraz ul.
Brwinowskiej.

Na Sesji zostały podjęte następujące
uchwały:
• Uchwała Nr 197/XX/12 Rady Miasta

Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Milanówka na lata
2011 - 2021, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 10–za, 4–wstrzymujące,

• Uchwała Nr 198/XX/12 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 25 września
2012 r. w sprawie: zmian budżetu Mia-
sta Milanówka na 2012 rok, którą radni
przyjęli w głosowaniu 10–za, 1-przeciw,
3-wstrzymujące,

• Uchwała Nr 199/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: podziału Gminy Milanówek 
na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14–za,

• Uchwała Nr 200/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: podziału Gminy Milanówek 
na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia
ich granic, numerów i liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14–za,

• Uchwała Nr 201/XX/12 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 25 września
2012 r. w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Grodziskiego,
którą radni przyjęli w głosowaniu 13–za,
1-wsztrzymujący,

• Uchwała Nr 202/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wieloletnią
dzierżawę pawilonu handlowego, którą
radni przyjęli w głosowaniu 14–za,

• Uchwała Nr 203/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na
okres do 10 lat działki ew. nr 6 obr. 05-18
przy ul. Krasińskiego, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14–za,

• Uchwała Nr 204/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na
okres do 10 lat działki ew. nr 1/4 obr. 06-
03 przy ul. Warszawskiej, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 14–za,

• Uchwała Nr 205/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na
okres do 3 lat działki ew. nr 81/1, 81/2 obr.
06-08 przy ul. Warszawskiej, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14–za,

• Uchwała Nr 206/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej
przez mieszkańca na Burmistrza Miasta,
którą radni uznali za bezzasadną w głoso-
waniu 14 – za,

• Uchwała Nr 207/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej
przez mieszkańca na Burmistrza Miasta,
którą radni uznali za bezzasadną w głoso-
waniu 14 – za,

• Uchwała Nr 208/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej
przez mieszkańca na Burmistrza Miasta,
którą radni uznali za bezzasadną w głoso-
waniu 14 – za,

• Uchwała Nr 209/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej
przez mieszkańca na Burmistrza Miasta,
którą radni uznali za bezzasadną w głoso-
waniu 14 – za,

• Uchwała Nr 210/XX/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej
przez mieszkańca na Burmistrza Miasta,
którą radni uznali za bezzasadną w głoso-
waniu 10 – za, 4 – przeciw.

Wszelkie pisemne opracowania dotyczą-
ce Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta
Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budy-
nek “B” - tel. 758-34-21, faks 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

Informacja z XX Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 września 2012 r.

Pani Ewie Kubek
serdeczne wyrazy współczucia po stracie

Ojca

składająkł d j
Burmistrz Miasta Milanówka,

Przewodnicząca Rady i Radni Miasta 
Milanówka, Pracownicy Urzędu Miasta

Pani Joannie Oknińskiej
serdeczne wyrazy współczucia po stracie

Matki

składają
Burmistrz Miasta Milanówka,

Przewodnicząca Rady i Radni Miasta 
Milanówka, Pracownicy Urzędu Miasta
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20 lat minęło...
Zespół Szkół nr 2 im gen. J. Bema przy 

ulicy Wójtowskiej 3 w Milanówku gościł we
wrześniu uczniów i nauczycieli szkoły śred-
niej W. Hofmann Gymnasium w Sankt Go-
arshausen w Niemczech.

Obie szkoły współpracują już od 20 lat.
Wizyty naszych uczniów w Niemczech
i uczniów znad Renu w Polsce sprzyjają lep-
szemu poznawaniu sąsiadujących ze sobą
krajów, ich zwyczajów, kultury, historii, wa-
lorów turystycznych, a także doskonaleniu
znajomości języków obcych. Wymiana silnie
wpisała się w historie naszych szkół. Powsta-
ło wiele albumów, wystaw dokumentujących
naszą wieloletnią współpracę. Zrealizowa-
liśmy wiele bardzo ciekawych  projektów.
Na długo w pamięci wszystkich uczestników
pozostał projekt „Europa bez granic”reali-
zowany w 1996 r. w naszej szkole i projekt
„Mazowsze Chopina”nad którym młodzież
pracowała w 2010 r.

Uczniowie długo wspominali warsztaty 
druku w Muzeum Gutenberga w Moguncji,
warsztaty malarskie, pantomimy i filmo-
we organizowane  w urokliwych miejscach
w nad  Renem.

W 2003 r. nasza partnerska szkoła ob-
chodziła swoje 150 lecie. W uroczystościach
rocznicowych brała udział liczna delegacja
uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2.
Gdy, w październiku 2011 roku obchodzili-
śmy jubileusz 50 lecia, gościliśmy także kil-
kuosobową delegację z nadreńskiej szkoły.
W ciągu 20 lat w wymianie młodzieży uczest-
niczyło około 150 uczniów z Wójtowskiej.

 Razem z naszymi gośćmi byliśmy w wie-
lu miastach naszego kraju od Bałtyku aż do
Tatr, a w bieżącym roku grupa młodzieży 
była nie tylko w Milanówku, Warszawie, Że-
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lazowej Woli, ale także i w Toruniu.  Nadre-
nia oczarowała nas wszystkich urodą krajo-
brazu i bogactwem zabytków.

Okazało się, że nie tylko my Polacy je-
steśmy gościnni, nasi uczniowie byli zachwy-
ceni nadreńską gościnnością.  Bezpośrednie
kontakty młodzieży, zamieszkiwanie w do-
mach uczniów, udział w zajęciach szkolnych,
liczne spotkania z rówieśnikami w obu kra-
jach sprzyjało i sprzyja motywacji do nauki
języków obcych. Nauczyciele uczestniczący 
od lat w wymianie myślą już o nowym, ko-
lejnym spotkaniu. Od lat witają się i żegnają
jak serdeczni, starzy przyjaciele. 

Koszty wymiany pokrywają  głownie
rodzice. Otrzymujemy także finansowe
wsparcie od organizacji Polsko-Niemiec-
ka Wymiana Młodzieży „Jugendwerk”, ze
środków Starostwa Powiatu Grodziskiego,
oraz  władz samorządowych Milanówka.
Z okazji jubileuszu 20-lecia wymiany otrzy-

maliśmy wiele życzeń mobilizujących nas do
dalszej współpracy.

Przyjęliśmy gratulacje od Wicestarosty 
Powiatu Grodziskiego Sławomira Kamiń-
skiego                                   i Burmistrza
Milanówka Pana Jerzego Wysockiego. Part-
nerskie szkoły otrzymały listy gratulacyjne
od władz Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży „Jugendwerk.”

Były milanowskie krówki,  toruńskie 
pierniki, upominki dla tegorocznych  uczest-
ników wymiany od władz lokalnych i wiele
radości. Za rok spotykamy się znowu nad
Renem, gdzie od 20 już lat jesteśmy witani
bardzo gościnnie.

Od roku 2011 koordynatorami wymiany 
są Koleżanki: Katarzyna Reczulska i Teresa
Marat.

Małgorzata Białowąs
koordynator wymiany w latach 1992-2010

Spotkania geograficzne
Zgodnie z obietnicą złożoną przed waka-

cjami, Społeczne Liceum Ogólnokształcące
zaprasza wszystkich mieszkańców Milanów-
ka na 12. edycję Spotkań Geograficznych
i drugi sezon Akademii Dokumentu. Rusza-
my już 5 października, w tym roku niejako
pod hasłem „łączymy pokolenia”, ponieważ
część projekcji odbywała się będzie na Spa-
cerowej, w siedzibie Milanowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (ta współpraca
ogromnie nas cieszy).

Na rok szkolny 2012/2013 zaplanowali-
śmy siedemnaście magicznych piątkowych
wieczorów, w tym trzy w ramach Spotkań
Geograficznych i aż czternaście projek-
cji filmowych. A co nas wszystkich czeka?
Prawdziwa filmowa uczta! W „menu” jedne
z najlepszych i najoryginalniejszych filmów

ostatnich lat (z czego większość to produk-
cje z 2011 roku). W ofercie znalazły się do-
kumenty nagradzane na międzynarodowych
festiwalach, między innymi w Toronto, Mont-
realu, Amsterdamie, Kopenhadze, Dubaju
i Wenecji – trudno o lepszą rekomendację.
Wśród propozycji znajdziemy pełną prze-
wrotnego humoru opowieść o komiku, któ-
ry postanowił zostać prezydentem, fascynu-
jący filmowy esej o zagrożeniach jakie niesie
postęp cywilizacyjny, pełną napięcia relację
z pogranicza palestyńsko-izraelskiego, czy 
przestrogę przed wszechwładzą korporacji.
Szczegóły i terminy znajdziecie Państwo po-
niżej. Zapowiada się smakowicie!

Dzięki twórcom z różnych kontynentów
będziemy mieli okazję zajrzeć na antypody,
w najdalsze zakątki świata, będziemy mieli

okazję do wzruszeń, uśmiechu i refleksji nad
kondycją współczesnego człowieka i jego
rzeczywistości. To skuteczne antidotum na
listopadowe słoty, jesienną melancholię
i siarczystą zimę. To także możliwość spo-
tkania się w sympatycznym gronie ludzi cie-
kawych świata i nieobojętnych wobec jego
problemów.

Miło będzie nam gościć Państwa w mu-
rach milanowskiego Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego i siedzibie MUTW. Za-
praszamy.

Agnieszka Jarząbek

Szczegółowy harmonogram spotkań za-
mieszczony jest na stronie www.slo5.edu.pl
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Co słychać w „Jedynce”?
czyli najważniejsze wydarzenia w Zespole Szkół Gminnych nr 1

Kapliczki Milanowskie

„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”
–takie hasło miała   tegoroczna ogólnopol-
ska akcja „Sprzątanie świata”. W sobotę
15.09.2012 r.,  grupa 20 młodych ekolo-
gów z naszej szkoły pod opieką Katarzyny 
Cisek włączyła się w akcję mimo chłodnej
i wietrznej tego dnia pogody. Podobnie jak 
w zeszłym roku uczniowie posprzątali teren
wokół szkolnych budynków i pobliskie uli-
ce. Worki i rękawiczki  przekazał Referat
Ochrony Środowiska UM. Zebrano ponad

ę p

25 worków śmieci m.in. tłuczonego szkła,
plastikowych butelek, toreb, kartonowych
opakowań, kapsli.

Już w pierwszych tygodniach zajęć towa-
rzyszyły nam emocje sportowe. Przygotowa-
na przez Arkadiusz Ciborowskiego drużyna
chłopców 14.09.2012 r. zakwalifikowała się
do następnego etapu rozgrywek w zawodach
Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
Trzymaliśmy mocno kciuki za naszą druży-
nę w następnym  etapie rejonowym. W nie-
dzielę 23.09.2012 r. graliśmy 3 mecze. Dwa
remisy i przegrana 1:2 nie przyniosły  nie-
stety awansu do następnego etapu. Zdoby-
liśmy I miejsce w klasyfikacji milanowskich
szkół w Terenowych Wyścigach  Kolarskich
o “Puchar Burmistrza Miasta” , które odby-
ły się na stadionie K.S. MILAN  w sobotę
22.09.2012 r. Indywidualnie nasi uczniowie
zdobyli : I miejsce - Damian Osiński, I miej-
sce - Patrycja Puźniak, II miejsce - Marcin
Dyra, III miejsce - Alicja Musiał.

Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie
uczęszczający do klas I-III Zespołu Szkół
Gminnych nr 1 w Milanówku zostali zapro-

szeni do udziału w bezpłatnych zajęciach
pozalekcyjnych realizowanych w ramach
projektu systemowego „Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas I-III w Gmi-
nie Milanówek”. Uczestnikiem projektu
zostali uczniowie, u których zespół nauczy-
cieli zdiagnozował: indywidualne potrze-
by i problemy edukacyjne lub  uzdolnienia
wymagające indywidualnego podejścia.
Podczas zajęć uczniowie korzystają z zaku-
pionych w ramach projektu specjalistycz-
nych pomocy dydaktycznych. W tym roku
w projekcie uczestniczy w naszej szkole
41 uczniów. Wśród uczestników jest liczna
grupa  uczniów klas pierwszych, w tym sze-
ściolatków. Zajęcia będą realizowane do
końca czerwca 2013 r.

We wrześniu odbyły się w naszej szkole
działania edukacyjne w ramach „Programu
przedsięwzięć profilaktycznych w Milanów-
ku” mające na celu przeciwdziałanie pro-
blemom wychowawczym i uzależnieniom
wśród nieletnich. Zajęcia dla uczniów klas
I gimnazjum pt.: „Uwaga narkotyki i dopa-
lacze. Jak mądrze mówić NIE” odbyły się
04.09.2012 r., natomiast 18.09.2012 r. od-
były się  zajęcia profilaktyczne dla rodziców
gimnazjalistów pt.: „Gdzie i dlaczego dzieci
„uciekają” rodzicom – profilaktyka nowych
uzależnień”. W dniu 02.10.2012 r. odby-
ło się  szkolenie dla kadry pedagogicznej
pt.: „Uwaga narkotyki i dopalacze – rozpo-
znawanie zachowań narkotykowych. Nowe
uzależnienia”.

W poniedziałek, 08.10.2012 r., w naszej
szkole odbyła się niezwykła lekcja chemii

dla gimnazjalistów pt.: „Ropa naftowa”.
Projekt edukacyjny autorstwa największej
firmy chemicznej w Polsce, jaką jest PKN
ORLEN, spotkał się z dużym entuzjazmem
uczniów. Zajęcia miały na celu kształtować
świadomość obecności chemii w każdym
aspekcie naszego życia. Głównym tema-
tem interaktywnych zajęć było wydobycie,
przetwórstwo oraz praktyczne zastosowanie
ropy naftowej. Uczniowie poznali na żywo
ideę i zasady procesu destylacji, któremu
w rafinerii poddawana jest ropa naftowa.
Pozostałe elementy procesu przerobu ropy,
niemożliwe do pokazania w warunkach
szkolnych, uczestnicy mogli obejrzeć na spe-
cjalnie przygotowanym filmie. Dowiedzieli
się także, w jakich produktach niekojarzą-
cych się na co dzień z ropą, ma ona zasto-
sowanie. Dla najaktywniejszych uczniów,
którzy włączyli się w realizację tych zajęć,
organizatorzy przygotowali nagrody niespo-
dzianki.

We wtorek, 16.10.2012 r., odbył się w na-
szej szkole apel  z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Podczas apelu uroczyste ślubo-
wanie złożyli uczniowie klas I gimnazjum.
Program artystyczny przygotował Samorząd
Uczniowski z opiekunami i szkolny zespół
wokalny „Arfic” prowadzony przez B. Osia-
dacz. Tego dnia miała miejsce  równie pod-
niosła uroczystość - przyjęcie uczniów klas
I do społeczności szkolnej – „Pasowanie na
ucznia klasy I”.

Magdalena Wardzińska

Wieloletnia fascynacja fotografią arty-
sty grafika Mariusza Koszuty zaowocowała
w tym roku kolejną publikacją, tym razem
w postaci wystawy zdjęć milanowskich ka-
pliczek, oraz wydaniem kalendarza poświę-
conego temu tematowi. Zebrane zdjęcia są
plonem milanowskich plenerów fotograficz-
nych autora, wynikają z pasji dokumentowa-
nia zachodzących zmian w pejzażu miejskim.
Ukazują one stosunek mieszkańców miasta
do tradycji, siły wiary, szacunku dla kultu-
ry, siły potwierdzania tożsamości, z inten-
cją przesłania dla przyszłych pokoleń. Jest
to również próba podjęcia trudu zebrania
maksimum możliwych informacji nt. historii
kapliczek milanowskich, a także wykazania
ich związku z przełomowymi chwilami w ży-

ciu jednostek oraz większych społeczności
naszego miasta. 

Wernisaż zorganizowany został przez Mi-
lanowskie Centrum Kultury, 6 października
2012 r., i poprzedził umieszczenie wystawy 
w przestrzeni plenerowej miasta z wykorzy-
staniem ogrodzenia terenu wokół Kościoła
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.

g

Wydarzenie uświetnił występ artystyczny 
Oli Walczak – wokal i Marcina Koszuty –
gitara. Szczególnym uznaniem publiczności
cieszył się utwór pt. „Mała kapliczka”.

Ekspozycja będzie trwała do 12 listopa-
da 2012 r. i można ją zwiedzać całodobowo
od strony zewnętrznej ogrodzenia kościoła.

Wystawa wpisuje się w inaugurację
„Roku wiary 2012-2013”, ogłoszonego w ko-

ściele katolickim przez papieża Benedykta
XVI. 

Kalendarz milanowski pt. „Kapliczki
Milanowskie 2013” oprócz zdjęć zawiera
historię sześciu popularnych kapliczek mi-
lanowskich.

Wszystkie osoby pragnące przekazać
jakiekolwiek informacje związane z histo-
rią kapliczek milanowskich lub posiadają
w swoim ogrodzie kapliczkę, o której chcą
opowiedzieć, prosimy o kontakt z Milanow-
skim Centrum Kultury, tel. 22 758 32 34,
e-mail: sekretariat@ckipmilanowek.pl

Aneta Majak
p.o. dyrektora

Milanowskiego Centrum Kultury
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12. Dzień Milanówka
W niedzielę 26 sierpnia po raz dwuna-

sty spotkaliśmy się z Państwem na Stadionie
Miejskim przy ul. Turczynek.

W tym roku, niestety, pogoda nas nie
rozpieszczała, od rana padał deszcz i im-
preza stanęła pod znakiem zapytania. Z po-
wodu nieprzychylnej aury zmuszeni byliśmy 
przełożyć na inny termin IX Rowerowe
Mistrzostwa Polski MTBMX, jednak oko-
ło godziny 14. zza chmur wyszło słońce i do
wieczora bawiliśmy się, korzystając z wielu
atrakcji przygotowanych na ten dzień.

Do godziny 19. dzieci uczestniczyły w za-
bawach, warsztatach i korzystały z wesołe-
go miasteczka przygotowanego specjalnie
dla nich. Karuzele, dmuchane zjeżdżalnie,
kucyki, przejażdżki kolorowymi bryczkami
oraz kule zorbingowe przyciągały całe rodzi-
ny. Na chętnych czekały zajęcia plastyczne
i ruchowe, a także morze słodkości i balo-
nów, które zawsze towarzyszą rodzinnym
festynom.

Po raz pierwszy młodzież mogła skorzy-
stać ze Strefy Młodych, przygotowanej przez
młodzież dla młodzieży. Warsztaty rysunku,
rękodzieła, prezentacje multimedialne, pre-
zentacje możliwości nagłośnieniowych i DJ,
bank pomysłów, zapisy dla wolontariuszy,
pokaz spray paintingu – to były tylko niektó-
re z atrakcji Strefy.

W tym roku zaprosiliśmy Państwa na kon-
certy, które odbywały się na dwóch scenach.
Na małej scenie wystąpił zespół Mniejsze Zło,
który zebrał doskonałe recenzje i podbił mło-
dą milanowską publiczność. Na scenie głównej
usłyszeliśmy See You at Midnight oraz gwiaz-
dę wieczoru Golec uOrkiestra. Frekwencja

podczas koncertu zrobiła wrażenie nawet na
zespole, który zadeklarował, cyt. „musimy ład-
nie zagrać”.. Świetny kontakt z publicznością,
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doskonała oprawa multimedialna, przeboje
i ich wspólne śpiewanie sprawiły, że koncert
okazał się dużym sukcesem!

Przed koncertem gwiazdy zgromadzona 
publiczność miała okazję obejrzeć pokaz
Teatru Ognia w wykonaniu działającej przy 
milanowskim Centrum Kultury grupy Abre
los Ojos. Po koncercie nad głowami uczest-
ników Dnia Milanówka zatańczyły lasery.
Pokaz Światło i dźwięk był zwieńczeniem

y y y

całodniowego rodzinnego spotkania.
Zespół MCK

Zmiany organizacyjne
w Milanowskim Centrum Kultury

W dniu 6 września
na stanowisko pełniącej
obowiązki Dyrektora
Milanowskiego Cen-
trum Kultury została po-
wołana Pani Aneta Ma-
jak, pracująca w MCK 
od 2008 roku. Aneta
Majak jest mieszkanką

Milanówka od urodzenia. Jest animatorem

kultury, magistrem zarządzania oświatą
oraz grafikiem. Na pytanie o plany związa-
ne z Milanowskim Centrum Kultury odpo-
wiada: Chcę realizować wizję przyjaznego,
otwartego domu kultury. Jestem związana
z projektami kulturalnymi w Milanówku od
kilku lat, a przygotowana przez mieszkańców
partycypacyjna strategia rozwoju stanowi dla
mnie punkt wyjścia do stworzenia miejsca
wspierającego talenty, pomysły i inicjatywy.

Razem z Zespołem chcemy otworzyć się na
młodzież, dzieci, rodziny ale także przygoto-
wać dopracowany repertuar dla wszystkich
grup docelowych na jakie podzieliliśmy na-
szych mieszkańców. Będziemy realizować wy-
darzenia również we współpracy z aktywnymi
organizacjami i Milanowskimi artystami.
Mamy wiele pomysłów! Zapraszamy do Mi-
lanowskiego Centrum Kultury!

Redakcja
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PAŹDZIERNIK 
20 października (sobota)
godz. 9.00
Turniej czwórek siatkarskich.
Hala Sportowa, ul. Królewska 69

27 października (sobota)
godz. 13.00
Gala wręczenia nagród w pierwszej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Rymkiewiczow-
skiego oraz konferencja naukowa. W Kon-
ferencji wezmą udział prof. Ewa Paczoska
(UW), prof. Andrzej Nowak (UJ), dr Marze-
na Woźniak-Łabieniec (UŁ), dr Olaf Krysow-
ski (UW) oraz pisarz Rafał A. Ziemkiewicz.
Galę wręczenia nagród uświetni koncert for-
tepianowi Michała Brulińskiego, podczas któ-
rego wykonane zostaną utwory stanowiące tło
dla poezji Jarosława Marka Rymkiewicza.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

LISTOPAD
11 listopada (niedziela)
Uroczystości Narodowego Święta Niepod-

p

ległości
godz. 10.00
Teatrzyk dla dzieci „Marsz, marsz Piłsud-
ski”. Spektakl ukazujący dzieciństwo Józefa
Piłsudskiego.
Wstęp biletowany – 5 zł
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

godz. 12.15
zbiórka Pocztów Sztandarowych przed ko-
ściołem św. Jadwigi Śląskiej
godz. 12.30 
uroczysta Msza święta

godz. 13.30 
złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Boha-
terów” na placu im. Stefana Starzyńskiego,
z udziałem władz miasta i powiatu, miesz-
kańców i gości

godz. 14:00
• Wręczenie statuetek Milanowskiego Liścia

Dębu oraz stypendiów i nagród za wybitne
osiągnięcia sportowe i edukacyjne

• Koncert w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego
- poezja śpiewana, piosenka patriotyczna

• Wystawa „Marszałek oczami Szczepkow-
skiego”

Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

godz. 16.00
Turniej strzelecki z okazji Dnia Niepodległości
Strzelnica MCK, ul. Piasta 14

13 listopada (wtorek)
godz. 19.00
Koncert Aloszy Awdiejewa
Wstęp biletowany – 35 zł i 30 zł
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

18 listopada (niedziela)
godz. 16.00
Finał XV Konkursu Poezji i Pieśni Religij-
no-Patriotycznej im. Filipa i Marii Adwen-
tów. Zgłoszenia do 11 listopada pod nume-
rem telefonu 22 724 83 10.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

24 listopada (sobota)
godz. 9.00
Mistrzostwa szkół podstawowych i gimna-
zjalnych w piłce nożnej halowej
Hala Sportowa, ul. Królewska 69

25 listopada (niedziela)
godz. 16.00
XI Memoriał im. Andrzeja Wróblewskiego 
w Brydżu Sportowym Parami.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

30 listopada (piątek)
godz. 19.00
Andrzejki w MCK – potańcówka z muzyką
na żywo.
Bezpłatne zaproszenia do odebrania w se-
kretariacie MCK.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

9 grudnia (niedziela)
godz. 12.00 – 14.00
Mikołajki dla dzieci.
Wstęp wolny.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

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

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

Zapraszamy także do korzystania z naszej
bazy mailingowej w celu przekazywania informa-
cji o bezpłatnych imprezach kulturalnych orga-
nizowanych dla Milanowian. Więcej informacji
pod numerem 22 758 32 34

KULTURA

Kalendarz wydarzeń
Ź

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania sponsorom 12. Dnia Milanówka za wspar-
cia tegorocznej edycji.
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział Milanówek
Bogdan i Wojciech Wiśniewscy – BW Wiśniewscy Sp.J.
Jarosław Dukaczewski – Auto-Dukat
Dariusz Jabłoński - „Disan”
Krzysztof Kozera – Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Łukasz Witan - Igp Pulvertechnic Polska Sp. z o.o. 
Artur Szymczak – Artex 
Piotr Pacholczyk – P.T.H.U. „Pacholczyk”
Robert Gołębiowski - Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 
Prograf Sg
Paweł Plonka Auto-Gt
Radosław Grzywacz – Milanmed-Rehabilitacja R.G.
Władysław Danieluk – Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”
Artur Bielecki – Mabiss
Janusz Witaszczyk  - Piekarnia-Cukiernia
Halina i Jan Kierzel – Piekarnia
Jerzy Dmochowski – Jedwab Polski
Stanisław Olkowski – Usługi Komunalne
Tadeusz Wzorek – Reklama Wizualna „Wzorek”
Jarosław Kopeć – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jaro
Tomasz Bończak – Dombruk
Krzysztof Wrocławski - Konsmech PPH 
Marek Kapuściński – Anteny SAT RTV GSM
Jacek Banaszczyk - „Malwa” Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów
Anna i Jacek Haber – Calibra
Grzegorz i Piotr Warpechowscy - „Milwar” s.c.
Robert, Dariusz i Mieczysław Czarneccy–P.P.H.U. „Cis” s.c.
Iwona i Sylwester Michalak - Imtech
Zdzisław Borawski – P.P.H.U.
Hanna Borawska – Biuro Patentowe
Dariusz Strzelec i Mariusz Marlęga – Mobilny Serwis BMW Milanówek
Marek Tomaszewski – Tommarko

Podziękowanie
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W miesiącach od sierpnia do grudnia
2012 r. Gmina Milanówek realizuje projekt
„Rodzina bez przemocy” w ramach Progra-
mu Osłonowego „Wspieranie jednostek sa-
morządu terytorialnego w tworzeniu syste-
mu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
współfinansowanego ze środków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej.

Od września do listopada w szkołach
gminnych i przedszkolu będą realizowane
programy profilaktyczne rekomendowane
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: „Od-
czuwaj-ufaj-mów”, „Magiczne kryształy”,
„Cukierki”, „Saper”, „Jasne granice”, któ-
rymi zostaną objęte 33 klasy oraz 30 godzin
warsztatów umiejętności wychowawczych
skierowanych do rodziców uczniów tychże
placówek. 

W ramach projektu od sierpnia do grud-
nia br. w Punkcie Konsultacyjno-Informa-
cyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie kon-
tynuowane jest zatrudnienie psychologa,
które pozwala na zapewnienie osobom do-
świadczającym przemocy domowej z terenu
Gminy Milanówek udzielenie specjalistycz-
nej pomocy psychologicznej, a w razie po-
trzeby wskazania innych form specjalistycz-
nego wsparcia w tym zakresie.

Na początku października br. były prze-
prowadzane badania diagnostyczne „Dia-
gnozy zjawiska przemocy w rodzinie” wśród
społeczności lokalnej Gminy Milanówek, na
próbie reprezentatywnej 200 osób. Ankiety 
zostały zebrane metodą badań bezpośred-
nich przez ankieterów. W listopadzie br. z
przeprowadzonych badań zostanie sporzą-
dzony raport zbiorczy przedstawiający roz-
miary przemocy domowej w Gminie Milanó-
wek. Wersja elektroniczna raportu z badań
diagnostycznych zostanie zamieszczona na
stronie Urzędu Miasta Milanówka. Badania
mają również na celu odpowiedzieć, jaka
jest skuteczność pomocy udzielanej przez
instytucje znajdujące się na terenie Mila-
nówka osobom doświadczającym przemocy,
zbadać istniejące przeszkody w zakresie po-
magania ofiarom przemocy z terenu naszej
gminy, wskazać kierunki pracy instytucji po-
magających osobom doświadczającym prze-
mocy domowej. Dzięki badaniom uzyskamy 
także informację na temat potrzeb szkole-
niowych dla pracowników służb instytucji
pomocowych.

Na przełomie października i listopada
br. zostanie wydana broszura informacyjna
„Rodzina bez przemocy”, która przybliży 
społeczności lokalnej zjawisko przemocy w

rodzinie również tej połączonej z naduży-
waniem alkoholu. W broszurze zostaną za-
mieszczone adresy instytucji znajdujących
się na terenie Gminy Milanówek i w naj-
bliższej okolicy oraz ich zakres działalności
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Broszury zostaną rozprowadzone podczas
wywiadówek szkolnych i konferencji pod-
sumowującej projekt. Wersja elektroniczna
broszury informacyjnej będzie dostępna na
stronie Urzędu Miasta Milanówka w za-
kładce aktualności i zakładce mieszkańcy 
– Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla
Osób Uzależnionych i ich Rodzin.

W miesiącu grudniu bieżącego roku 
odbędzie się konferencja podsumowująca
realizację projektu „Rodzina bez przemo-
cy”. Podczas konferencji zostanie zaprezen-
towany raport zbiorczy z przeprowadzonej
diagnozy środowiska lokalnego i zostaną
omówione osiągnięte rezultaty projektu.
Konferencja jest skierowana do wszystkich
mieszkańców Milanówka, Rady Miasta Mi-
lanówka, pracowników szkół, Policji, Straży 
Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, in-
stytucji działających na rzecz przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie.

Koordynator Projektu
Ewa Zalewska

W dniu 25 sierpnia br. odbył się piknik 
rodzinny „Rodzina bez przemocy”, w ramach
realizacji przez Urząd Miasta Milanówka Pro-
gramu Osłonowego „Wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu syste-
mu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Projekt „Rodzina bez przemocy” jest w 80% fi-
nansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej i w 20% przez Gminę Milanówek.

Na wydarzenie zaproszonych zostało oko-
ło 140 osób z Milanówka dotkniętych bądź
zagrożonych przemocą, w tym również prze-

mocą na skutek uzależnień od alkoholu. Ideą
pikniku było promowanie rodziny bez przemo-
cy. Podczas spotkania dostępne były broszury 
i ulotki zarówno o tematyce przeciwdziałania
przemocy domowej, jak i promujące rodzinę,
jako najważniejszą komórkę społeczną.

Uczestnicy spędzili miło czas przy gril-
lowanych przysmakach. Zaproszonych go-
ści zabawiali animatorzy, którzy prowadzili
wspólne zabawy, konkursy dla dzieci i ro-
dziców, ukazując w ten sposób różne formy 
spędzania czasu wolnego z rodziną.

Jednocześnie w Punkcie Konsultacyjno-
Informacyjnych dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie uruchomiony był dyżur psychologa.
Osoby potrzebujące wsparcia mogły skorzy-
stać z porady, konsultacji bądź zapisać się na
wizytę w innym terminie.

Na pikniku obecny był Burmistrz Miasta 
Milanówka Jerzy Wysocki, Sekretarz Miasta
Milanówka Anna Zajączkowska oraz czło-
nek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i jednocześnie Ko-
mendant Komisariatu Policji w Milanówku
Mirosław Borkowski.

Koordynator Projektu
Ewa Zalewska

Projekt „Rodzina bez przemocy”

Piknik rodzinny w ramach projektu „Rodzina bez przemocy”
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WAŻNE TELEFONY:
Urząd Miasta Milanówka
tel. 22 758 30 61, fax 22 755 81 20;

Sekretariat Burmistrza wew. 222; 

Punkt Obsługi Interesanta w. 200, 250;

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

Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. profilaktyki i uzależnień
tel. 22 724 80 88, 22 724 94 69; 

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

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

Milanowskie Centrum Kultury 

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

Miejska Biblioteka Publiczna
tel. 22 755 81 13;

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

Straż Miejska tel. 986, 22 724 80 45; 

Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 998, 22 758 34 25

ZDROWIE
Nocna Pomoc Medyczna tel. 22 755 90 06

(NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie 

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

pracy 24 godz. na dobę);

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

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

42 - rejestracja dorosłych i specjalistyka, 

tel. 22 758 35 41 - rejestracja dzieci; 

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

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

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

Apteka przy ul. Krakowskiej 10
tel. 22 758 32 51;

Apteka przy ul. Piłsudskiego 19
tel. 22 758 34 64;

Apteka przy ul. Grudowskiej 3
tel. 22 758 33 15;

Apteka przy ul. Piasta 30 tel. 22 758 38 93.

Przyjdź i porozmawiaj o swoim problemie…

Oferta Punktu Konsultacyjno-Infor-
macyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich
Rodzin jest skierowana dla dorosłych i mło-
dzieży z terenu miasta Milanówka, a w szcze-
gólności z rodzin z problemami alkoholowy-
mi i ofiar przemocy w rodzinie.

Wszystkie porady i konsultacje udzie-
lane w punkcie konsultacyjno-informa-
cyjnym są bezpłatne!!!

Punkt Konsultacyjno Informacyjny
dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin jest
czynny: od poniedziałku do piątku w godz.
10.00 – 18.00, 05-822 Milanówek
ul. Fiderkiewicza 41 (budynek OPS)

Pełnomocnik Burmistrza ds. Pro-
filaktyki i Uzależnień – Ewa Zalewska
przyjmuje interesantów: od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-16.00 i udziela
porad w sprawach dotyczących podjęcia le-
czenia związanego z uzależnieniami.

W Punkcie Konsultacyjno-Informa-
cyjnym jest zatrudniony Podinspektor 
ds. Uzależnień – Jolanta Daleszyńska,
która przyjmuje interesantów od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10.00-18.00

Pani Jolanta Daleszyńska zajmuje się:
• udzielaniem informacji z zakresu form pomocy 

osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz oso-
bom doświadczającym przemocy domowej,

• indywidualnymi działaniami motywacyjnymi,
• kierowaniem Klubem Rodzin Abstynenc-

kich „Quo Vadis”.
W każda środę w godzinach 16.30-17.30

p. Daleszyńska prowadzi grupę motywująca
do podjęcia leczenia odwykowego dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W punkcie konsultacyjnym jest za-
trudniony Specjalista Psychoterapii
Uzależnień – Adam Maziewski, który 
udziela indywidualnych konsultacji w:

• poniedziałki w godz. 9.00-15.00
• środy w godz. 9.00-14.00

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyj-
nym odbywa się również poradnictwo spe-
cjalistyczne obejmujące zakres spraw ro-
dzinnych i opiekuńczych.

W ramach indywidualnego poradnictwa
specjalistycznego interesantów przyjmują:
Prawnik Pani Marta Dubielis Dyżury:
każdy czwartek w godzinach 15.00-19.00
Psycholog Pani Janina Filcek Dyżury:
każdy czwartek w godzinach 15.00-20.00

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyj-
nym ma swoją siedzibę Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, która przyjmuje interesantów w na-
stępujące dni:
• wtorki 16.00-17.00
• piątki 18.00-19.00

Miejska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, jako jeden z dwóch
organów, ma ustawowe prawo kierowania
wniosków do sądu o objęcie osób uzależ-
nionych leczeniem odwykowym. Zgłoszenia
do Komisji mogą wpływać od rodzin osób
nadużywających alkoholu, Policji, Przychod-
ni Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej,
szkół.

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w tym za-
kresie należy:
1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystą-

pienia nadużywani alkoholu z jednocze-
snym wystąpieniem przesłanek z art. 24
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi;

2. zaproszenie na rozmowę osoby, co do
której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie
jej  konieczności zaprzestania działań
wymienionych w art. 24 ustawy, motywo-

waniem osoby nadużywającej alkoholu do
poddaniu się leczeniu odwykowemu;

3. w momencie, gdy osoba zaproszona nie
wyrazi zgodny na leczenie odwykowe,
a czynności przeprowadzone w sprawie
uzasadniają kontynuowanie postępowania,
osoba ta jest kierowana do terapeutów ds.
uzależnień, jak również na badanie przez
biegłych sądowych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;

4. przygotowanie dokumentacji związanej
z postępowaniem sądowym;

5. złożenie wniosku o wszczęciu postępowa-
nia do sądu rejonowego właściwego miej-
scu zamieszkania lub pobytu osoby, której
postępowanie dotyczy.

Kontakt z MKRPA odbywa się za po-
średnictwem Punktu Konsultacyjno-Infor-
macyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich
Rodzin: 
• osobiście w godzinach dyżuru,
• telefonicznie (22) 724 94 69.

Na konsultacje i porady można za-
pisywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-18.00:
• osobiście
• telefonicznie (22) 724 94 69

W sprawach nagłych istnieje możliwość
skorzystania z porady/konsultacji w najbliż-
szym terminie dyżuru specjalisty.

O ewentualnych zmianach i nowych ofer-
tach mieszkańcy będą informowani poprzez
zamieszczenie informacji na stronie Urzędu
Miasta Milanówka i Biuletynie Informacji
Publicznej.

Ewa Zalewska
Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Uzależnień
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Harmonogram
Jesienny odbiór worków z liśćmi 2012 r.
Worki z liśćmi należy zabezpieczyć
przed wysypaniem (związać lub za-
kleić taśmą) i wystawić w pasach
chodnikowych ulic przy ogrodze-
niach posesji do godziny 8.00 rano,
w terminie przypisanym dla danego
rejonu, wskazanym poniżej:

Rejon I
Odbiór worków z liśćmi w dniach
26.11.2012 r. - 27.11.2012 r. od godz.  800

Barwna, Bratnia, Chopina, Chrzanow-
ska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Dzierża-
nowskiego, Gombrowicza, Górnoleśna,
Grodeckiego, Kochanowskiego, Kolorowa,
Kościuszki (od Krasińskiego w kierunku
Falęcina), Kraszewskiego, Kwiatowa, La-
sockiego, Lawendowa, U. Ledóchowskiej,
Ludna, Macierzanki, Mała, Moniuszki,
C.K. Norwida, Obwodu AK Bażant, Par-
kowa, Partyzantów, Pewna, Piaski, Piasko-
wa, Podgórna (Kościuszki - W. Polskiego),
Północna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna,
Skromna, Sobieskiego, Szarych Szeregów,
J. Szczepkowskiego, Świerkowa, L. Teligi,

g y g

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

ą g y jy j

Rejon II
Odbiór worków z liśćmi w dniach
28.11.2012 r. - 29.11.2012 r. od godz. 800

Asnyka, Brzuzka A., Grodziska,  Kali-
nowa, Kameralna, Kasprowicza, Kościel-
na, Kościuszki (od Krasińskiego do torów
PKP), Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt),
Krasińskiego (Kościuszki-Wojska Polskie-
go), Królowej Jadwigi, Krucza, Księżycowa,
Mickiewicza, Nowa, Okopy Górne, Pasiecz-
na, Plantowa, Rzeczna, Słowackiego, Smo-
leńskiego (od PKP do Kościelnej), Spacero-
wa, Spółdzielcza, Starodęby, Stawy, Wielki
Kąt, Wojska Polskiego (Ludna-Zamenhof-
fa), Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Za-
rzeczna, Żabie Oczko

)

Rejon III
Odbiór worków z liśćmi w dniach
30.11.2012 r. - 01.12.2012 r. od godz. 800

Czubińska, Falęcka, Gospodarska, Je-
miołuszek, Klonowa, Końcowa,  Leśny Ślad

ę p

(Podleśna- Lasek Olszowy), Leszczynowa,
Lipowa, 3-go Maja, 9-go Maja, Modrzewio-
wa,  Naddawki, Niska, Ogrodowa, Olszowa,
Owocowa, Parkingowa, Podleśna, Południo-
wa, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj, Sadowa,
Słowików, Sołecka, Spokojna, Topolowa,
Trębacka, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot,
Wschodnia, Wylot, Zakątek, Załamana,
Zielona Żytnia, Źródlana

yy

Rejon IV
Odbiór worków z liśćmi w dniach
03.12.2012 r. - 04.12.2012 r. od godz. 800

 Dworcowa, Kaprys,  Krakowska (Ko-
ściuszki-Czubińska), Krasińskiego (Ko-
ściuszki- Piasta), Leśny Ślad (Krasińskie-

) g (

go-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała,
Orzeszkowej, Piasta, Podgórna (Kościuszki-
Wspólna),  Sienkiewicza,  Wiejska, Wójtow-
ska, Wspólna, Zaciszna

Rejon V
Odbiór worków z liśćmi w dniach
05.12.2012 r. - 06.12.2012 r. od godz.  800

Bagnista, Bliska, Brwinowska (Wiatracz-
na - Kazimierzowska), Brzozowa, Dębowa,
Działkowa, Grabowa, Jedwabna, Jesiono-
wa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królew-
ska  (Piłsudskiego-w kierunku Grodziska
Maz.), Konwaliowa,  Na Skraju, Magnolii,
Marzanny, Morwowa, Okólna, Piłsudskie-
go, Podkowiańska, Poleska, Poziomkowa,
Próżna, Radosna, Piotra  Skargi, Smoleń-
skiego (tory PKP - Piotra Skargi), Sporto-
wa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia,

g ( y g ) p

Warszawska (Piłsudskiego - w kierunku
Grodziska Maz.), Wiatraczna (Podkowiń-
ska-Wierzbowa), Wierzbowa

Rejon VI
Odbiór worków z liśćmi w dniach
07.12.2012 r. - 08.12.2012 r. od godz. 800

Chabrów, Dembowskiej, Gen. A. E. 
Fieldorfa, Por. St. Hellera, Książenicka,
Łączna, Łąkowa, Niezapominajki,  Nowo-
wiejska, Okrzei, Ptasia, Sarnia, Sokorskiej
Bogny, Staszica (Królewska - Kady), Sto-
krotki, Wysoka, Wysockiego, Zielna

Rejon VII
Odbiór worków z liśćmi w dniach
10.12.2012 r. - 11.12.2012 r. od godz. 800

Bartosza, Bociania, Brwinowska (Kró-
lewska-Wiatraczna), Cicha, Dolna, Głowac-
kiego, Grudowska (Królewska - Owczarska),
Iwaszkiewicza, Jabłonowa, Jasna, Jaśmino-
wa, Jodłowa, Konopnickiej, Makowa, Mar-
szałkowska, Miła, Nadarzyńska, Owczarska,
Perłowa, Piękna, Promyka, Różana,  Sko-
śna, Słoneczna, Szkolna, Sympatyczna, Tur-
czynek, Urocza, Wesoła, Wiatraczna (Tur-
czynek - Wierzbowa), Wiśniowa

Rejon VIII
Odbiór worków z liśćmi w dniach
12.12.2012 r. - 13.12.2012 r. od godz. 800

Akacjowa, Charci Skok, Długa, Fider-
kiewicza, Graniczna, Grudowska (Królew-
ska-Warszawska), Inżynierska, Królewska
(Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Leśna, Podwiejska, Polna,
Projektowana, Prosta, Przechodnia, Prze-
jazd, Przeskok, Rososzańska, Sosnowa, Śle-

j

pa, Środkowa, Warszawska (Piłsudskiego
j

- w kierunku Pruszkowa), Zawąska

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmian terminów wywozu i odbioru worków
z liśćmi z uwagi na warunki atmosferyczne
o czym wykonawca zostanie niezwłocznie
poinformowany.

Emilia Misiak
p.o. kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
p f
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 Biuletyn Miasta Milanówka infor-
muje o pracach Rady Miasta Milanów-
ka, jej komisjach, pracach Burmistrza 
Milanówka oraz Urzędu Miasta. 
 Znaleźć w nim można także przegląd 
wydarzeń miejskich – teksty promujące  
przedsięwzięcia i inwestycje w mieście 

o charakterze gospodarczym, kultur-
alnym, rozrywkowym, turystycznym 
i sportowym. 
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Zmiana godzin przyjmowania bioodpadów

Kolektory słoneczne w przystępnej cenie do 4 tys. złotych!

Działalność Spółki Wodnej Milanówek

Uprzejmie informuję, że tymczasowy 
odpłatny punkt przyjmowania bioodpadów
(trawa, liście) zlokalizowany przy ul. Tur-
czynek (baza ZGKiM), począwszy od dnia
3 października 2012 r. czynny jest od wtorku
do soboty w godzinach 15.00 – 19.00.

Odpłatność za usługę wynosi:
- za worek 60 l. – 2 zł
- za worek 120 l. – 4 zł
- za worek 240 l. – 8 zł

W sprawach indywidualnych należy kon-
taktować się z p. Markiem Kaczyńskim pod
nr tel. 692 994 888.

Ewa Tatarek
Dyrektor ZGKiM

Zapraszam Mieszkańców Gminy Mila-
nówek zainteresowanych zakupem i monta-
żem kolektorów słonecznych na spotkanie,
na którym zostanie przedstawiona innowa-
cyjna technologia kolektorów słonecznych,
umożliwiająca zakup kolektorów za kwotę

do 4 tysięcy złotych, z wykorzystaniem do-
tacji z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

y ę y y y y

dowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły 
techniczne projektu przedstawi firma Multi
broker sp. z o.o.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferen-
cyjnej Budynku C Urzędu Miasta dnia 20
listopada o godz.17.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Ostatnie dwa lata były bardzo trudne dla
wielu mieszkańców. Liczne i częste opady 
spowodowały wiele podtopień i pokazały 
ogromną potrzebę udrożnienie urządzeń
wodno-melioracyjnych oraz wykonania no-
wych inwestycji na terenach nie objętych
melioracją.

W dniu 7 listopada br. minie rok od Ze-
brania Założycielskiego Spółki Wodnej Mi-
lanówek.

Ten czas poświęcony został na cały szereg
intensywnych działań. Po przeprowadzeniu
czynności rejestracyjnych w dniu 20 marca
br. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki
Wodnej, na którym został przyjęty budżet i
harmonogram prac na rok 2012. Plan zadań,
który uzgodnił Zarząd wspólnie z Walnym
Zgromadzeniem był bardzo szeroki. Poja-
wiały się nawet głosy sceptyczne, że budżet
ze względu na bardzo duży zakres plano-
wanych prac będzie trudny do wykonania.
A jednak już teraz możemy powiedzieć jako
Zarząd Spółki Wodnej, że się udało. Zna-
cząca część inwestycji została już wykonana,
a reszta jest na ukończeniu.

Nie byłoby możliwe rozpoczęcie dzia-
łalności Spółki bez dużego wsparcia Miasta
przy szczególnym zaangażowaniu burmistrza
Jerzego Wysockiego, zastępcy burmistrza
Ryszarda Malinowskiego i byłej pracownicy 
Urzędu Katarzyny Sobańskiej-Leonowicz.

Z kolei dotacja w wysokości ponad
50 000 złotych przyznana przez Radę Mia-
sta umożliwiła wykonanie konserwacji dużej

liczby urządzeń wodnych. Spółka pozyskała
też dotacje z Powiatu i Województwa. 

W  czerwcu br. do Spółki Wodnej przy-
stąpiło Miasto. Był to bardzo istotny krok 
dla dalszego rozwoju i funkcjonowania
Spółki. Współdziałanie mieszkańców i Mia-
sta umożliwia kompleksowe rozwiązanie
problemów podtopień zarówno na terenach
gminnych jak i prywatnych. Wejście gmi-
ny do spółki przyniesie obopólne korzyści.
Z jednej strony gmina uzyskując stosunkowo
dużą liczbę głosów na Walnym Zgromadze-
niu będzie miała znaczący wpływ na kolej-
ność i wybór inwestycji w następnych latach.
Z drugiej strony składka członkowska Mia-
sta umożliwi Spółce bieżąca działalność (np.
zatrudnienie księgowego), takiej działalno-
ści zgodnie z Prawem Wodnym nie można
finansować z dotacji zewnętrznych. Spółka
Wodna wykonała, bądź kończy wykonywać
prace konserwacyjne i odtworzeniowe:
• na rowie G-1 pomiędzy ulicami Cichą

i Jasną  o długości 640m wraz z odnogą do
ulicy Jasnej,

• części sieci rowów RS-18 na północy Mia-
sta o długości około 2 km wraz z czyszcze-
niem wylotów sieci drenarskich,

• rowu RS-24 o długości 820m wraz z czysz-
czeniem wylotów sieci drenarskich,

• oczyszczenie fragmentu Rowu Grudow-
skiego w okolicach ulicy Cichej.

Dodam, że w północnej części Miasta
w planie zadań przewidywaliśmy konserwa-
cję 1,2 km rowów. Udało się wykonać dużo
więcej.

Spółka znalazła też wykonawcę operatu
wyznaczającego obszar konkurencyjny, tzn.
określającego zasięg oddziaływania urzą-
dzeń wodnych, co podniesie współczynnik 
przy staraniu się spółki o środki zewnętrz-
ne i pozwoli Staroście wydać decyzję dot.
opłaty dla osób korzystających z urządzeń
wodnych.

Wykonanie tych zadań nie byłoby możli-
we bez wytężonej pracy całego Zarządu.

Na rok 2013 Spółka wnioskuje do Mia-
sta Milanówka o zwiększone środki na do-
tację w kwocie 154 500 złotych, które to
środki konieczne są na dokończenie konser-
wacji i odtwarzania znaczącej części urzą-
dzeń wodnych na terenie Miasta. Dotacja
taka umożliwiłaby rozwiązanie problemów
podtopień u osób znajdujących się w obsza-
rze oddziaływania urządzeń wodnych już
w przyszłym roku.

Należy także podkreślić, że po wykona-
niu gruntownych prac konserwacyjnych, nie
przeprowadzanych w większości wypadków
na terenach prywatnych od lat 80-tych, bie-
żąca konserwacja będzie wymagała zdecy-
dowanie mniejszych nakładów finansowych.

Zachęcamy do współdziałania i wstępo-
wania w szeregi spółki.

Witold Rytwiński
Przewodniczący Spółki Wodnej Milanówek

W NASZYM MIEŚCIE
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W dniach 10 – 16 września na milanow-
skich kortach tenisowych odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Milanówka i Powiatu Grodzi-
skiego w Tenisie Ziemnym. Turniej rozegra-
no w grze pojedynczej open oraz kategorii 
+50, jak również w grze deblowej, w sumie 
51 meczy. 

Zawodnicy z Milanówka okazali się 
najlepsi w kategorii +50, w której to tytuł 
z przed roku obronił Pan Adam Rytel.

Mistrzem Milanówka w kategorii open, 
bez straty seta w całym turnieju, został Grze-
gorz Godlewski, który poznał smak zwycię-
stwa w Milanówku już w roku 2004 i 2007.

Najwięcej tytułów Mistrza Milanówka 
mają: Sławomir Graczyk – 9 oraz Włodzi-
mierz Filipiak – 11.
Wyniki:
Open:
1 m-ce Grzegorz Godlewski (Piastów)

2 m-ce Tomasz Wiśniewski (Milanówek)
3 m-ce Maciej Kalisz (Brwinów)
3 m-ce Michał Rakowiecki (Owczarnia)
Kat. +50
1 m-ce Adam Rytel (Milanówek)
2 m-ce Zdzisław Kościelski (Milanówek)
3 m-ce Antoni Kazimierczak (Milanówek)
3 m-ce Andrzej Siezieniewski (Milanówek)
Gra deblowa:
1 m-ce Grzegorz i Piotr Godlewscy
2 m-ce Basia i Tomasz Wiśniewscy
3 m-ce Maciej Kalisz / Sławomir Graczyk
3 m-ce Andrzej Borczyk / Michał Rakowiecki

Serdeczne podziękowania dla sponso-
rów: Milano Garage, Milanowski Oddział 
Alior Bank - Partner i Solid Security 

Artur Niedziński
Milanowskie Centrum Kultury

Otwarte Mistrzostwa Milanówka i Powiatu 
Grodziskiego w Tenisie Ziemnym

Wyjazd dzieci do
„Bazy Bieganów”

W dniu 31 sierpnia bieżącego roku nie-
spełna 50 dzieci z Milanówka pojechało do
gospodarstwa - „Baza Bieganów”. Wyjazd
został zorganizowany w ramach działań pro-
filaktycznych. W „Bazie Bieganów” czekały 
na dzieci nie lada atrakcje: ogromny plac
zabaw, trampoliny, chętni mieli wykonane
kolorowe tatuaże. Inne atrakcje, z których
korzystały dzieci to: jazda powozami kon-
nymi, szaleństwo na quadach, przejażdżka
potworkiem bagiennym, nauka strzelania
z łuku, gra w ruskie kręgle, wybijanie oko-
licznościowych monet. Podawane przysma-
ki z grilla pozwalały dzieciom nabrać sił do
zabawy.

Za wzorowe postawy podczas plenero-
wych zmagań sportowych dzieci otrzymały 
dyplomy. Choć było miło i wesoło trzeba
było wracać do domu, może jeszcze raz uda
się przeżyć niezapomnianą przygodę w „Ba-
zie Bieganów”.

Ewa Zalewska
Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Uzależnień

W niedzielę, 2 września na 
kortach Milanowskiego Centrum 
Kultury odbył się I Turniej Tenisa 
ziemnego dla dzieci i młodzieży 
im. Grzegorza Axentowicza.

W turnieju zagrało 12 dziew-
czynek i 21 chłopców w pięciu 
kategoriach. Piękna pogoda za-
chęciła wielu sympatyków tego 
sportu do kibicowania swoim 
faworytom, dzieciom, wnukom. 
Rywalizacja sportowa na kortach 
a wokół rodzinna niedzielna at-
mosfera, tak jednym zdaniem można opisać
znakomicie zorganizowany turniej.

Finały zostały rozegrane około godziny 
16., a tuż po nich dekoracji wszystkich do-
konał Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki
i trener G. Axentowicza pan Zygmunt Kar-
licki.

Za organizację serdecznie dziękujemy 
władzom Miasta Milanówka, Milanow-
skiemu Centrum Kultury, Szkole Tenisa
„Drajw” oraz wszystkim sponsorom.
Wyniki:
Najmłodsi Chłopcy:
1 m-ce Karol Borczyk
2 m-ce Mateusz Tarkowski
3 m-ce Jasio Szymański

Młodsi Chłopcy:
1 m-ce Maciek Szadkowski
2 m-ce Michał Zdanowski
3 m-ce Max Parol
3 m-ce Jan Ochędalski
Starsi Chłopcy:
1 m-ce Michał Kaczanowski
2 m-ce Maciek Hejnrych
3 m-ce Jakub Chyży
3 m-ce Antek Niedziela
Młodsze dziewczynki:
1 m-ce Kamila Machul
2 m-ce Ola Filczak 

3 m-ce Marlena Wolska
3 m-ce Weronika Filczak
Starsze dziewczynki:
1 m-ce Ola Szelachowska
2 m-ce Weronika Szymańska
3 m-ce Ola Borczyk
3 m-ce Ola Kucharska

Waldemar Antoniak

I Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży

SPORT
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9 września na Stadionie Miejskim w Mi-
lanówku odbyły się IX Mistrzostwa Polski 
Dirt Jump MTBMX. Imprezie towarzyszyły 
także pokazy skoków motokrosowych. 

Eliminacje skoków na rowerach, w obu 
kategoriach BMX i MTB, odbywały się po 
południu, a finały od godziny 17.00.

Zawody były jak zwykle bardzo wido-
wiskowe i wywołały dużo emocji wśród wi-
dzów.

Wyniki Mistrzostw Polski MTBMX:
BMX:
1. Michał Strzemieczny Karp
2. Marcin Oskiera Pako, Świniak, Człowiek 

y p

mięsień
3. Mateusz Kawałkowski Kawał
MTB:
1. Gzymek Sodziek (Szymon Godziek;) 
Szaman
2. Piotrek Krajewski Kraja
3. Bartek Obukowicz Papa
Best Trick:
Piotrek Krajewski Kraja
Bunny Hop Contest & skatepark jam:
Łukasz Wysokiński Skater

Redakcja

22 września br. lato pożegnaliśmy na
rowerach. Impreza zaczęła się na ul. Mic-
kiewicza, skąd wystartował mini rajd przez
Milanówek, prowadzący na Stadion Miej-
ski, gdzie odbyły się terenowe wyścigi ro-
werowe dla milanowskich dzieci. Pomimo
chłodnej i deszczowej aury na starcie stanę-
ło 70 rowerzystów i rowerzystek w czterech
kategoriach wiekowych. W tym roku po raz
pierwszy rywalizowali uczniowie najmłod-
szych klas podstawowych. Zwycięzcy każdej
kategorii otrzymali puchary, medale i na-
grody rzeczowe. Również dla zawodników,
którym nie udało się stanąć na podium, zo-
stały przygotowane nagrody rzeczowe – nikt
nie wyszedł z pustymi rękami. 
Wyniki:
Kategoria 2004 i młodsi:
1 m-ce Zuzia Kasprzak  
2 m-ce Nikola Ronewicz
3 m-ce Zuzia Korzębska

1 m-ce Damian Osiński
2 m-ce Mateusz Śliwka
3 m-ce Kuba Kawa
2002 – 2003
1 m-ce Milena Makulec
2 m-ce Ola Nowak
3 m-ce Ala Musiał

1 m-ce Cyprian Świderski
2 m-ce Patryk Jankowski
3 m-ce Damian Popielczyk
2000-2001
1 m-ce Patrycja Puźniak   
2 m-ce Natalia Michalik
3 m-ce Zuzanna Jurczak

1 m-ce Mateusz Jaworski 
2 m-ce Marcin Dyra
3 m-ce Jakub Kowalczyk
97-99
1 m-ce Adrianna Zalewska   
2 m-ce Ola Wolny 
3 m-ce Patrycja Szymańczak

1 m-ce Julian Łuczyc-Wyhowski
2 m-ce Daniel Popielczyk
3 m-ce Mikołaj Wojtas

W klasyfikacji generalnej szkół podsta-
wowych zwyciężył ZSG nr 1, natomiast w kla-
syfikacji gimnazjów zwyciężył ZSG nr 3.

Włodzimierz Filipiak
Koordynator ds. sportu w mieście

IX Mistrzostwa Polski Dirt Jump MTBMXRowerowe 
pożegnanie lata

PIRANIE



www.milanowek.pl
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Milanówek, ul. Krakowska 11 
 22 734 31 65

SKONSOLIDUJ SWOJE KREDYTY
Nie musisz już zastanawiać się, która oferta kredytu jest najlepsza. 
Gwarantujemy, że rata kredytu w Alior Banku będzie niższa od 
oferowanej przez inne banki – przy takiej samej kwocie i identycznym 
okresie kredytu. A dodatkowo: 

0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
środki nawet w 1 dzień.

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl
Przykład reprezentatywny. Kwota kredytu: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie nominalne: 12,9%, 
składka na ubezpieczenie na życie: 4 882,50zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, 
RRSO: 22,50%, rata: 679,96 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej 
Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012r.


