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Z ŻYCIA MIASTA

Przywitanie Nowego Roku i Sylwestrowa Noc
Tradycyjnie, jak co roku Milanówek
hucznie przywitał Nowy Rok! Na miejskiej
imprezie zorganizowanej przy Skwerze F. A.
Ossendowskiego przybywających licznie całymi rodzinami Milanowian przywitał zespół
„Pięciokąt”, który już od godziny 23.00 rozgrzewał sylwestrową atmosferę. Tuż przed
północą Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki
złożył wszystkim Mieszkańcom noworoczne życzenia. Następnie zaczęło się wspólne
odliczanie. Nowy Rok przywitaliśmy lampką
szampana i pokazem sztucznych ogni.
Raz jeszcze życzymy
mieszkańcom Milanówka
wszystkiego co najlepsze
w Nowym 2013 Roku!

Za nami XXI Finał WOŚP - Graliśmy w Milanówku!
Jak co roku harcerze z Hufca ZHP im.
J. Kusocińskiego
g utworzyli
y i zarejestrowali
j
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już po raz XXI zagraliśmy z całą Polską.
13 stycznia br. naszym celem było ratowanie
życia dzieci i walka o godną opiekę medyczną dla seniorów. Na ten cel udało nam się
zebrać 37 005 złotych!
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy zechcieli wesprzeć szczytne
cele tegorocznego Finału. Dziękujemy za
wspólne
p
ggranie dla słusznejj sprawy
p y i już
j dziś
zapraszamy na XXII Finał WOŚP w 2014
roku.
Pełna relacja z tegorocznego finału oraz
galeria zdjęć są dostępne na www.milanowek.pl.
Szef sztabu hm Monika Piekut
oraz koordynatorzy akcji:
hm Bożena „Marzena” Osiadacz
phm Izabela Stach

www.milanowek.pl
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Rozwój oparty na strategii miasta
Szanowni Państwo,
od lat konsekwentnie wdrażamy w życie
długotrwałe założenia wynikające ze „Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004 - 2020”. Ten ważny

uchwalony przez Radę Miasta dokument
wskazuje kierunki rozwoju naszej społeczności. Zgodnie z jego założeniami Milanówek – miasto-ogród, ma być miastem współczesnym, a jednocześnie szanującym swoje

bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych zadań, jakie stoją przed naszym samorządem:

NAZWA ZADANIA

OKRES
REALIZACJI

SZACUNKOWA
WARTOŚĆ
CAŁKOWITA

Modernizacja i rozbudowa
budowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek
(budowa kanalizacjii sanitarnej). Szczegóły na stronie: www.poismilanowek.eu

2008-2014

37 400 000 zł

Modernizacja Stacjii Uzdatniania Wody „Na Skraju”

2012-2013

3 043 020 zł

Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - Etap III (boisko wielofunkcyjne, tor wrotkarsko-lodowy
na działce przy ul. Szkolnej)

2013–2025

2 850 000 zł

Przebudowa ulicy Sp
półdzielczej

2012-2015

460 000 zł

Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)

2012-2014

800 000 zł

Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół – Urocza)

2012-2014

867 700 zł

Budowa sygnalizacjii świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska

2012-2013

100 000 zł

Budowa oświetleniaa w ulicach gminnych Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej i innych

2013

50 000 zł

Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (ok. 200 kanalików)

2011-2013

989 474 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej i ul. Piotra Skargi (Brzozowa-Smoleńskiego)

2012-2013

435 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej

2014-2015

150 000 zł

Budowa kanalizacji w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego)

2013-2016

1 200 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej

2013-2015

800 000 zł

2013

150 000 zł
(przewidywany
koszt realizacji
-5 900 000 zł)

Budowa ciągu pieszzo-jezdnego i oświetlenia boiska na stadionie przy ulicy Turczynek

2012-2013

130 000 zł

Przebudowa ul. Łąkkowej (Fieldorfa-WKD)

2012-2015

855 400 zł

2013

52 275 zł

Rewitalizacja zabytkkowej willi Waleria i budowa nowego pawilonu (projekt techniczny)

Przebudowa ul. Wiaatracznej (Turczynek – Konopnickiej)
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Plantowej

2013

7 380 zł

Odwodnienie i przeebudowa ul. Gospodarskiej (II etap: Leśny Ślad – Wspólna)

2014-2015

1 514 000 zł

Przebudowa ul. Szkolnej (Królewska-Głowackiego)

2012-2014

415 000 zł

Przebudowa ul. Zacchodniej (Słowackiego-Wielki Kąt)

2012-2015

800 000 zł

Przebudowa ul. Wyllot (Słowików-Czubińska)

2014-2015

430 000 zł

2014

540 000 zł

Przebudowa ul. Wiaatracznej (Turczynek-Konopnickiej)

2014-2015

652 000 zł

Odwodnienie ul. Deembowskiej

2012-2014

170 000 zł

2014

448 000 zł

e-Milanówek, Systeem publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii
VoIP, w ramach bud
dowy Miejskiej Sieci Informatycznej, rozbudowa monitoringu miejskiego

2012-2013

1 320 580 zł

ostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
Przyspieszenie wzro
ospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mainformacyjnego i go
zowszu (utworzeniee georeferencyjnych i tematycznych baz danych, racjonalne zarządzanie przestrzenią
geograficzną, aktyw
wizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych)

2011-2014

21 753 zł

Przeciwdziałanie wyykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek (zapewnienie dostępu do Internetu wytypowaneej grupie rodzin, zapewnie dostępu do Internetu i zakupienie sprzętu komputerowego
oraz drukarki dla piięciu jednostek publicznych podległych Gminie)

2013

792 978 zł

Przebudowa ul. Leśny Ślad (Gospodarska-Podleśna)

Przebudowa ul. Letn
niczej

cd. na str. 4
www.milanowek.pl
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Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek; zwiększenie
efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców)

2011-2014

52 657 zł

Wykupy gruntów

2012-2013

819 350 zł

Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS

2012-2013

1 889 250 zł

Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP

2012-2014

940 000 zł

Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza wraz z projektem placu zabaw

2012-2014

700 000 zł

Zagospodarowanie parku Lasockiego

2012-2014

290 000 zł

Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku (spłata kredytu)

2008-2020

13 232 400 zł

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Dobry budżet na 2013 rok
Rada Miasta Milanówka
18 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Miasta na rok 2013.
Dochody budżetu Miasta Milanówka w 2013 roku wyniosą
60 181 097,07 zł, w tym zaplanowano, że z budżetu Unii
Europejskiej na konto Miasta
wpłyną środki w wysokości 6 588 701,10 zł.
Wydatki określono na kwotę 61 238 336 zł.
W 2013 roku zaplanowano spłatę kredytów i
pożyczek na łączną kwotę 5 087 677 zł. Aby
zrównoważyć tegoroczny budżet Miasto Milanówek planuje zaciągnąć kredyt w kwocie
5 300 000 zł oraz wykorzystać wolne środki
planowane na kwotę 844 915,93 zł.
Jak co roku najbardziej znaczącą dla Milanówka pozycją w dochodach będą wpływy
w postaci udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych PIT przekazywanych do
kasy miejskiej przez Ministerstwo Finansów.
W 2013 roku do budżetu wpłynie z tego tytułu 29 250 663 zł (w najlepszym jak dotychczas
2009 roku wpływy z PIT wyniosły 29,6 mln zł).
Po raz pierwszy w budżecie Miasta zaplanowane zostały wpłaty pochodzące od mieszkańców z tytułu opłat za odbiór śmieci. Opłaty te

będą trafiać na konto gminy począwszy od dnia 1 lipca 2013 roku. Szacuje się,
że dochody z tych opłat
w II półroczu osiągną
500 000 zł. Mając na uwadze wysokość wpływów
w latach poprzednich dochody jakie zaplanowano na 2013 rok osiągną
bardzo wysoki poziom, ale nie będą wyższe niż
w 2012 roku, w którym uzyskaliśmy ok. 64 mln
zł, w tym ze środków Unii Europejskiej pochodziła znacząca kwota 10,5 mln zł.
Na wydatki majątkowe Rada Miasta Milanówka przeznaczyła 24% wydatków ogółem tj. 14 887 718 zł. Najwięcej środków planuje się wydać na kolejny etap modernizacji
i rozbudowy systemu sieci infrastruktury
wodociągowo - kanalizacyjnej oraz budowę
przyłączy kanalizacyjnych – 9 202 323 zł, zostanie poniesiona częściowa płatność za budowę przedszkola – 924 900 zł, ponadto zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości
z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS
– 459 250 zł. Ponadto rozpocznie się przebudowa budynku dworcowego i adaptacja
poczekalni na peronie PKP, na którą prze-

znaczono w 2013 roku wydatki w kwocie
400 000 zł.
Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę
46 350 618 zł. Są to środki minimalnie wyższe
niż w roku poprzednim. Na koniec 2013 roku
zadłużenie miasta wyniesie 29 600 685,70 zł,
z tym, że dług w kwocie 4 303 876 zł powstał
w związku z finansowaniem z kredytów Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu
infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” oraz dług w kwocie
7 399 199,34 zł powstał w związku z budową
przedszkola na ul. Fiderkiewicza.
Wskaźnik zadłużenia (stosunek kwoty
zadłużenia do planowanych w 2013 roku dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń
długu powstałego w związku z realizacją
projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej) planowany na koniec
roku budżetowego 2013 osiągnie poziom
42,0 % (maksymalny wskaźnik – 60%).
Wraz z uchwałą budżetową na 2013 rok została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2013-2021.
Bożena Sehn
Skarbnik Miasta

Możliwy kompromis w sprawie ekranów
W styczniu i lutym br. miały miejsce trzy
narady techniczne związane z planowaną
modernizacją linii kolejowej nr 1 Warszawa
- Łódź. Tematem przewodnim była głośna
w ostatnim czasie kwestia budowy ekranów
akustycznych wzdłuż torów przebiegających przez Milanówek.
10 stycznia br. w Urzędzie Miasta Milanówka na naradę w imieniu władz Milanówka zostali zaproszeni przedstawiciele
instytucji bezpośrednio i pośrednio zaanga-

żowanych w modernizację ww. trasy. Wśród
nich znaleźli się m.in. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zastępca
Dyrektora Wydziału Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP
PLK S.A. oraz przedstawiciele firm odpowiedzialnych za wykonanie projektu i jego
realizację.
Obecni na spotkaniu zaznaczyli wielokrotnie, że aktualna sytuacja formalwww.milanowek.pl

no-prawna jest trudna, ponieważ zostały
wydane
y
dwie sprzeczne
p
decyzje:
y j jedna
j
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
zezwalająca na budowę ekranów dźwiękoszczelnych i druga wydana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, następnie podtrzymana przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zabraniająca wykonywania podobnych
prac. Przedstawiciele obecnych na naradzie
instytucji doszli do wspólnego wniosku, że
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami
W poprzednim numerze Biuletynu zamieściliśmy informację na temat zmian,
które czekają nas od 1 lipca br. w gospodarce odpadami. Artykuł wzbudził niemałe zainteresowanie wśród Mieszkańców,
którzy zwracali się do Urzędu Miasta ze
swoimi pytaniami i wątpliwościami.
W związku z powyższym w tym numerze postaramy się wyjaśnić bardziej
szczegółowo na czym nowy system ma
polegać.

Do tej pory system gospodarki odpadami w opinii
mieszkańców, ale także osób
spoza Milanówka, cieszył się
dużym powodzeniem i uznaniem. Selektywna zbiórka odpadów funkcjonuje i sprawdza
się w Milanówku od dwudziestu lat. Niestety sejmowa ustawa narzuciła samorządom modyfikacje
w prawie miejscowym. Jedną z przyjętych

przez Radę Miasta uchwał
jest „Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Milanówka”, który
szczegółowo określa zasady
działania nowego systemu.
W chwili obecnej samorząd
Milanówka przygotowuje się
do ogłoszenia przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów.

PORÓWNANIE OBU SYSTEMÓW
Obowiązujący Zintegrowany system odbioru odpadów
System obowiązujący od 1 lipca br.
Pierwszy komplet kolorowych worków o pojemności 120 l na surowce
wtórne po jednej sztuce:
1)
w kolorze białym – szkło
2)
w kolorze niebieskim – makulatura
3)
w kolorze czerwonym – złom, tetra-pak
4)
w kolorze zielonym – tworzywa sztuczne
Właściciele nieruchomości p
przystępujący
y ęp ją y do selektywnej
y
j zbiórki odpadów komunalnych, otrzymują bezpłatnie w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią podpisując umowę i zostają wpisani do systemu. Komplet worków jest bezpłatnie uzupełniany przy każdorazowym
odbiorze pełnych worków z odpadami posegregowanymi. Pozostałe odpady odbierane są w worku czarnym, zakupionym już bezpośrednio przez
mieszkańca. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Jeśli mieszkaniec nie chce korzystać z zintegrowanego systemu, musi
podpisać umowę z firmą, która ma pozwolenie Burmistrza Miasta na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.

Mieszkaniec deklarując
ją p
prowadzenie selektywnej
y
j zbiórki odpadów
p
na
swojej nieruchomości, zostanie wyposażony przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią w worki z zapasem na 3 miesiące, gdzie na
jednego mieszkańca będzie przypadać następująca liczba worków:
1) w kolorze niebieskim na makulaturę – 1 worek 120 l/ osobę/miesiąc;
2) w kolorze białym na szkło - 1 worek 60 l/osobę/ miesiąc;
3) w kolorze żółtym na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - 2 worki 120 l/osobę/miesiąc;
4) w kolorze czarnym na odpady zmieszane oraz pozostałe po selektywnej
zbiórce wraz z pozostałymi bioodpadami – 2 worki 60 l/ osobę/miesiąc;
5) w dowolnym worku z wyłączeniem worków, o których mowa w pkt 1- 4
w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia na odpady ogrodowe i zielone –
bez określania limitu.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że odpady będą odbierane w sposób zmieszany, również zostanie wyposażony
w worki, w kolorze czarnym w ilości: 2 worki 60 l/ osobę/miesiąc.
Za każdy wystawiony worek z odpadami, o których mowa w pkt. 1-4
firma wywozowa pozostawi nowy worek na posesji. W dowolne worki na
odpady zielone i ogrodowe, o których mowa w pkt. 5 trzeba zaopatrzyć
się indywidualnie. Odbiór worków odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem

Gmina nadal będzie odbierała od
mieszkańców odpady takie jak: gabaryty, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony,
przeterminowane leki, zużyte baterie
akumulatory itp. Nowy system zakłada także powstanie gminnego punktu
zbiórki odpadów, który będzie dawał
możliwość dowiezienia odpadów pro-

blematycznych, jak również wymienionych wyżej.
Z uwagi na potrzebę przekazania Mieszkańcom pełnej informacji zostanie wydana
specjalna broszura zawierająca praktyczne
wiadomości związane z nowym systemem
gospodarowania odpadami, włącznie z haromonogramem wywozów.

Deklaracja śmieciowa, którą każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany
wypełnić, zostanie dostarczona do domów
wraz z decyzją
y
podatkową.
Emilia Misiak
pp.o. kierownika
Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

z uwagi na powyższe nadrzędną regułą postępowania powinno być dążenie do rozsądnego kompromisu zgodnego z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
Kolejna narada w sprawie ekranów
odbyła się 16 stycznia br. w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim. Obecni po raz
kolejny poszukiwali rozwiązania tej skomplikowanej prawnie sytuacji. Z uwagi na
złożoność problemu zadecydowano o zorganizowaniu wizji lokalnej. Na zaprosze-

nie władz samorządowych przedstawiciele
wspomnianych instytucji spotkali się 4 luteggo br. w Milanówku. Zarówno Regionalny
g
y
Dyrektor Ochrony Środowiska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
jak i przedstawiciele pozostałych instytucji
mogli naocznie zapoznać się z charakterem
wspomnianego terenu oraz szczegółowymi
uwarunkowaniami. Zgodnie z założeniami
wizytacja obszaru wzdłuż torów kolejowych
przybliżyła perspektywę kompromisu.

Ponadto Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w porozumieniu z lokalnym samorządem, rozważa zorganizowanie rozprawy
administracyjnej z udziałem mieszkańców
Milanówka. Tego rodzaju spotkanie umożliwiłoby wysłuchanie opinii samych milanowian.

www.milanowek.pl
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Zimowy apel
o ostrożność

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Milanówka

op
ponownym
y wyłożeniu
y
do p
publicznego
g wglądu
gą p
projektu
j
miejscowego
j
g p
planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012 r.)
w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871
z dnia 20 lipca 2010 r.), a także na podstawie Uchwały Nr 245/XXIII/09 z dnia 24 lutego
2009 r. o p
przystąpieniu
y ąp
do sporządzania
p ą
miejscowego
j
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku
Burmistrz Miasta Milanówka
zawiadamia
op
ponownym
y wyłożeniu
y
do publicznego
p
g wglądu
g ą projektu
p j
miejscowego
j
g planu
p
zagog
spodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowaną na potrzeby w/w planu miejscowego - w dniach
od 18.02.2013 r. do 19.03.2013 r. w Urzędzie Miasta Milanówka w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przy ul. Spacerowej 4 (pok. 28), w godzinach: pon: 1000
– 1800, wtorki - piątki: 800 – 1600.
Granice terenu opracowania wyznaczone są zgodnie z załącznikiem graficznym
nr 1 do uchwały o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego planu i obejmują
tereny oznaczone na powyższym załączniku literami „N” i „S”.
Projekt planu, o którym mowa wyżej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
będzie w okresie ponownego wyłożenia udostępniony na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka – www.bip.milanowek.pl – w zakładce
zagospodarowanie przestrzenne.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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 lub ul. Kościuszki 45, pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka,
ul. Kościuszki 45; 05 – 822 Milanówek, ustnie do protokołu w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (ul. Spacerowa 4, pok. nr 28) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres
e-mail: ggp@milanowek.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia
2013 r. W treści należy podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Dyskusja
y
j p
publiczna nad rozwiązaniami
ą
p
przyjętymi
yję y w w/w
/ p
projekcie
j
p
planu zostanie
p p
przeprowadzona
w dniu 14.03.2013 r. w siedzibie Urzędu
ę Miasta Milanówka p
przyy
ul. Spacerowej
p
j 4,, sala konferencyjna
yj na parterze,
p
,p
początek
ą
o ggodzinie 17.00 ((wejście
j
„„C” od stronyy ul. Pasiecznej).
j)
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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 publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

www.milanowek.pl

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zwracam się do Mieszkańców z prośbą o wypełnianie obowiązków związanych
z odśnieżaniem chodników oraz usuwaniem
śniegu i lodu z dachów i balkonów. Przypominam, iż obowiązek ten - zgodnie z art. 5
ust. 1 pkt. 4 z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – spoczywa na właścicielach i współwłaścicielach nieruchomości.
Przypominam, iż zgodnie z obowiązującym prawem właściciele i współwłaściciele
nieruchomości, którzy nie zastosują się do
ww. przepisów podlegają karze grzywny
od 20 zł do 5000 zł w postępowaniu przed
sądem, natomiast w postępowaniu mandatowym grzywnie w wysokości 100 zł. Natomiast za nieusuwanie zwisających sopli lodu
zagrażających przechodniom przewidziana
grzywna w postępowaniu mandatowym wynosi 500 zł.
Jednocześnie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działania mające na
celu poprawę bezpieczeństwa związanego
z usuwaniem śniegu i lodu. Dziękuję również za wszelkie sygnały płynące od Mieszkańców. Zapewniam, że są one na bieżąco
przekazywane odpowiednim służbom, których efekty pracy podlegają ciągłemu monitorowaniu.
Ponadto przepraszam za wszelkie niedogodności, na jakie w związku z trudnymi
warunkami atmosferycznymi narażeni są
Mieszkańcy oraz osoby przyjezdne. Czynimy starania, by nieustannie zwiększać efektywność działań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Remont starej kładki
W pierwszej połowie grudnia ub. roku
Burmistrz Jerzy Wysocki w związku z licznymi prośbami Mieszkańców zdecydował o sfinansowaniu remontu starej kładki nad torami PKP leżącej we wschodniej części miasta,
pomiędzy ulicami Warszawską i Krakowską.
Modernizacja objęła podstawowe prace, takie
jak budowa 72 metrów podjazdów z poręczami wraz z ich zabezpieczeniem farbą ochronną. Po ustąpieniu niskich temperatur planuje
się również pokrycie stopni pochylni specjalistyczną masą antypoślizgową. Koszt realizacji
zadania zamknął się w kwocie 11 890 zł.
Red.
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Burmistrz Miasta Milanówka
ogłasza

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

Konserwacja
rzeźb Jana
Szczepkowskiego
Gmina Milanówek po raz kolejny nawiązała współpracę z Akademią
Sztuk Pięknych w Warszawie. W skutek tego bezpłatnej konserwacji rzeźb
autorstwa Jana Szczepkowskiego podejmą się studenci ASP pod kierownictwem dr Janusza Smazy. Obecnie
trwają prace nad „Autoportretem”,
„Portretem Józefa Piłsudskiego – studium do sarkofagu” oraz „Wniebowzięciem Matki Boskiej”. Oprócz nich
dr J. Smaza wskazał jeszcze 17 innych
prac, które do końca 2014 r. mają zostać poddane podobnym zabiegom.

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

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Milanówk
Milanówka
przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku
w dniu 14.06.2013 r. o godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 8 805 000 złotych
Na podstawie
stawie Uchwały Nr 66/IX/11 Rady Miasta Milanów
Milanówka z dnia
28.06.2011 r. cena sprzedaży ustalona w przetargu podlega obn
obniżeniu o 10%.
Wadium w wysokości 880 500 złotych, płatne przelewem na konto depozytowe Bank Spółdzielczy
łdzielczy w Białej Rawskiej Filia Milanówek ul. Kościuszki 28,
nr 62 9291 0001
1 0086 8336 2000 0050 najpóźniej do dnia 07.06.2013 r.
r
Wszelkie informacje
ormacje o przetargu dostępne są w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu
u Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61 wew. 240 oraz na
stronie interneto
owej www.milanowek.pl

Burmistrz Miasta
M
Milanówka
Jerzy Wysocki

Przygotowania do zmiany organizacji ruchu
W związku z planowanym od marca br.
remontem wiaduktu kolejowego w Grodzisku Mazowieckim, a w skutek tego przewidywanym zwiększonym ruchem na ulicach
Milanówka, trwają prace nad projektem
tymczasowej reorganizacji ruchu. Wprowadzenie powyższych zmian zbiegnie się
w czasie z wdrożeniem systemu rejestracji
ciężarówek, który zakłada zainstalowanie
dodatkowych dwóch kamer.
Red.
www.milanowek.pl

Red.
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ABOLICJA
czyli ostatnie zaproszenie do podpisania umów
Prawie każda firma wodociągowa ma
problemy z osobami, które nielegalnie pobierają wodę lub bezkarnie odprowadzają
ścieki. Koszty tych nieuczciwych działań ponoszą wszyscy Mieszkańcy.
W związku z licznymi sytuacjami niezrozumienia obowiązujących procedur podłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza
od 15.02.2013 r. do dnia 15.04.2013 r. ABOLICJĘ dla wszystkich potencjalnych klientów, którzy zechcą uporządkować swoje
sprawy związane z przyłączami.
W okresie dwóch miesięcy będzie można złożyć stosowny wniosek na legalizację
przyłączy, odtworzenie dokumentacji technicznej i uregulowanie należności za pobrane media bez nałożenia ustawowej kary
pieniężnej za nielegalny pobór wody lub odprowadzenie ścieków.
Po zakończeniu obowiązywania Abolicji
miejska spółka rozpocznie systematyczne
kontrole, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (braku stosownych umów)

będzie kierowała wnioski do właściwych
organów o nałożenie sankcji za bezumowne korzystanie z sieci, zgodnie z Art. 28*
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. nr 72 p
poz. 747).
)
Świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych odbywa się w oparciu o powyższą
ustawę. W przypadku, gdy u Mieszkańca został stwierdzony nielegalny pobór wody lub
odprowadzanie ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych
albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć
dostawę wody lub zablokować odbiór ścieków. Przepisy prawne ustawy zawierają również kary pieniężne dla nieuczciwych klientów. Osoba, która bez uprzedniego zawarcia
umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 tys. zł.
Natomiast, kto bez uprzedniego zawarcia
umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze grzywny do 10 000
zł. Ponadto, kto zrywa lub uszkadza plomby

umieszczone na urządzeniach pomiarowych
(np. wodomierz) lub zaworze odcinającym
podlega karze grzywny do 5 tys. zł. Obok
orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości jednego tysiąca zł za
każdy miesiąc, w którym nastąpiło m.in.
bezumowne pobieranie wody z urządzeń
wodociągowych.
W przypadku wątpliwości dotyczących
załatwienia spraw formalnych zapraszamy
Mieszkańców do siedziby Milanowskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. przy ul. Spacerowej 4.
Biuro Obsługi Klienta (tel. 22 729-04-33)
czynne jest w poniedziałek w godzinach 800
– 1800, wtorek – piątek 800 – 1600. Wszelkie
dokumenty potrzebne do załatwienia spraw
formalnych znajdują się na stronie internetowej www.mpwik-milanowek.pl.
Maria Jolanta Chilińska
Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o.

Nowy rok, nowe wyzwania, nowa siedziba Spółki Wodnej Milanówek
Od lutego br. Spółka Wodna Milanówek
otrzymała od Miasta pomieszczenie, w którym będzie mieściła się jej siedziba. Nowa
siedziba Spółki będzie ulokowana w Budynku C Urzędu Miasta przy ulicy Spacerowej
w części należącej do ZGKiM. Interesantów
będziemy przyjmować w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 17.30
Spółka Wodna na terenie Milanówka
działa od roku. Po uporaniu się z szeregiem czynności organizacyjno-formalnych,
udało się nam zrealizować ciąg inwestycji,
które opisaliśmy w poprzednich wydaniach
Biuletynu. Oprócz otrzymanej dotacji ze
strony Miasta, udało nam się również pozyskać w poprzednim roku środki z powiatu
i województwa. Jednak musimy zdać sobie
sprawę, że był to dopiero początek długotrwałej pracy, mającej na celu konserwację istniejących urządzeń melioracyjnych.
W roku bieżącym przed Spółką stoi dalsza
realizacja szeregu zadań konserwacyjnych.
Planujemy dalej kontynuować prace nad
gruntowną konserwacją sieci rowów RS-18
na północy miasta. Niezwykle trudnym zadaniem planowanym na ten rok będzie
udrożnienie Rowu Grudowskiego na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do granicy

Milanówka. Na tym odcinku rów jest w bardzo złym stanie, przepływa przez szereg
działek, a jego konserwacja będzie wiązała
się z dużymi nakładami finansowymi. Kolejnym zadaniem, które chcemy zrealizować
będzie konserwacja rowu G-2 do granicy
z Milanówkiem. Nie możemy zapomnieć
także o rowach, które przeszły gruntowną
konserwację w roku ubiegłym. Aby utrzymać ich funkcjonalność, niezbędna jest ich
bieżąca konserwacja dwa razy w roku. Natomiast prace przeprowadzone w poprzednim
roku na rowach w północnej części Miasta
wraz z zabezpieczeniem wylotów drenarskich, umożliwiają nam przeprowadzenie
dalszych prac na sieciach drenarskich, które
będą systematycznie udrażniane. Planujemy
również przeprowadzić konserwację rowu
RS-11, pełniącego ważna rolę „tranzytową”
wód z gmin Podkowa Leśna i Brwinów do
zlewni Rokitnicy Starej.
Należy także podkreślić, że podjęte działania ze strony urzędu zmierzają w kierunku
stopniowego, kompleksowego uregulowania stosunków wodnych na terenie miasta
(w tym uciążliwego problemu podtopień).
Miasto przygotowuje projekty i koncepcje
rozwiązania problemów gospodarki wodwww.milanowek.pl

nej na poszczególnych terenach starając się
zarazem o środki zewnętrzne. Aktualnie
w ramach współpracy trzech miast-ogrodów
przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna do programu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Program ten umożliwia pozyskanie środków finansowych na fazę projektową
wielu zadań, w tym właśnie część propozycji
zawartych przez Miasto we wniosku dot.
kwestii uregulowania stosunków wodnych.
Jako Spółka Wodna będziemy dalej
realizować założone cele rozwiązywania
problemu podtopień poprzez konserwację
istniejących urządzeń wodnych. O szczegółowym planie prac, który zostanie przyjęty
na Walnym Zgromadzeniu, poinformujemy
w kolejnych numerach Biuletynu. Zabezpieczona w tegorocznym budżecie Milanówka
kwota na dotacje dla Spółki wodnej pozwoli
na dalsze prace konserwacyjne.
Witold Rytwiński
Przewodniczący Spółki Wodnej
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E-czytelnia ibuk libra w miejskiej bibliotece publicznej
Na początku stycznia br. zostało zawarte
porozumienie między Biblioteką Publiczną
Gminy Grodzisk Mazowiecki a Miejską Biblioteką Publiczną w Milanówku o współfinansowaniu i współużytkowaniu dostępu do
bazy e-booków na platformie ibuk.pl

Książka na telefon
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku ma w swojej ofercie usługę „Książka
na telefon” skierowaną do osób niepełnosprawnych, chorych, mających problem z dotarciem do placówki bibliotecznej. Dzwoniąc pod numer telefonu (22) 755-81-13
można zamówić pozycje książkowe oraz
książki mówione (biblioteka dysponuje
68 tytułami książek nagranych na płytach
CD w formacie mp3). Książki będą dostarczone do miejsca zamieszkania czytelników
2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca) w godzinach 12.00-13.30.
Usługa jest bezpłatna i skierowana wyłącznie do mieszkańców Milanówka.
Zofia Pawlak-Szymańska
dyr. MBP w Milanówku

Czytelnik może skorzystać z całodobowego bezpłatnego dostępu do 405 książek
elektronicznych (popularnonaukowych
i z zakresu literatury pięknej) przy pomocy komputera, telefonu komórkowego
lub tabletu.

Informacje o dostępie do e-czytelni
IBUK LIBRA są udzielane pod nr telefonu: (22) 755 81 13 lub elektronicznie:
mbp.milanowek@neostrada.pl,
biblioteka.milanowek@gmail.com
Zofia Pawlak-Szymańska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Prezentujemy listę książek znajdujących się w MBP w Milanówku
podejmujących tematykę Powstania Styczniowego:
Pozycje popularnonaukowe:
1. Historia Polski 1795-1918, Kieniewicz S. (pozycja do wypożyczenia)
2. Warszawa w Powstaniu Styczniowym, Kieniewicz S. (j. w.)
3. Powstanie Styczniowe, Kieniewicz S (j. w.)
1. Polska. Losy państwa i narodu do 1939 r., pod red. H. Samsonowicza i in.
(pozycja dostępna w czytelni księgozbioru podręcznego)
2. Boże igrzysko.
g y
Historia Polski, Davies N. (j.
(j w.))
3. Historia powszechna 1789-1870, Żywczyński M. (j. w.)
Pozycje z literatury pięknej do pożyczenia:
1. Ballada o wzgardliwym wisielcu oraz dwie gawędy styczniowe, Rembek S.
2. Cygaro Churchilla (wybór opowiadań poświęconych m.in. Powstaniu), Rembek S.
3. Spisek,
p
Dwie ggłowyy ptaka,
p
Powrót z Carskiego
g Sioła ((trylogia),
y g ) Terlecki W.
4. Wybór opowiadań (opowiadanie Rozdziobią nas kruki, wrony), Żeromski S.
5. Gloria victis (opowiadanie), Orzeszkowa E.
- Zachęcamy do lektury -

Niepokorni 1976-1989
W czwartek 24 stycznia
br. w sali kinowej Grodziskiego Centrum Kultury
miała miejsce uroczysta
promocja książki pt. „Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności”
wydanej przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Publikacja powstała przy współpracy
z samorządami Grodziska Mazowieckiego,
Milanówka, Podkowy Leśnej oraz Starostwa
Powiatu Grodziskiego objętej honorowym
patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza.
Wydarzenie to swoją osobą zaszczycił
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, który zaznaczył, że
Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna
i Milanówek zawsze odgrywały w historii
Polski szczególną rolę. „Bo to takie miejsca
pod samą stolicą, gdzie zawsze korciło do
konspiracji. Można było coś ukryć, zrobić
bezpiecznie, zarówno w czasach II wojny

światowej, jak i opozycji przedsolidarnościowej, a potem w czasie stanu wojennego
i konspiracji solidarnościowej” powiedział
w swoim wystąpieniu Prezydent Bronisław
Komorowski.
„Niepokorni 1976-1989” to słownik biograficzny działaczy opozycji antykomunistycznej z obecnego Powiatu Grodziskiego,
który „(…)przybliża sylwetki często na pozór
zwyczajnych ludzi, ale w rzeczywistości ludzi
odważnych, wychodzących przed szereg,
aktywnie włączających się w obronę fundamentalnych praw wolności człowieka i suwerenności narodu”- pisze na wstępie publikacji Burmistrz Jerzy Wysocki. Wśród nich
znaleźli się m.in. Wincenty Bukowski, Adam
Drzewiecki, Marek Hajduk, ks. Leon Kantorski, Danuta i Zbigniew Kijewscy, Aniela
Matuszkiewicz, ks. Stanisław Tworkowski,
Ryszard Szadkowski. Publikacja wydana jest
w dwujęzycznej polsko-angielskiej wersji,
dzięki czemu może trafić do osób zainteresowanych historią współczesną nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie. W grudniu

2012 r. książka otrzymała nagrodę Europejskiego Centrum Solidarności.
Urząd Miasta Milanówka wsparł wydanie publikacji kwotą 7 000 zł. Książka jest
dostępna w milanowskich księgarniach.
Red.

fot. Marcin Masalski
www.milanowek.pl
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W 150. rocznicę urodzin Michała Lasockiego h. Dołęga (cz. III)
OD REDAKCJI: Zamieszczamy trzecią część rozmowy o wkładzie Michała
Lasockiego w rozwój Milanówka. Ko
Kolejne cześci ro
ozmowy Czytelnicy znajdą
m.in. na stro
onach TMM http://tmm.
net.pl/. W rozm
mowach tych znajdzie się
informacja o roli M. Lasockiego i jego
współpracown
ników w ratowaniu Milanówka przed grrabieżami band, o powstaniu pierwszej Straży Miejskiej w okresie
międzywojennyym oraz o uzyskaniu statusu gminy w 1919 r.
- Magdalen
na Królikowska: Lasocki
dążąc do usam
modzielnienia się Letniska
Milanówek zd
decydował się na pewien
manewr. W ten
n sposób zręcznie wprowadził w błąd włładze carskie i władze powiatu błońskieego (w którego strukturze
terytorialnej znajdowało się Letnisko
Milanówek) tw
worząc szansę na dużą samodzielność. - Na czym ten manewr polegał?
- Andrzej Pettyn: 3 września 1908 roku
z jego inicjatywyy powołano do życia organizację pod nazwąą - Milanowskie Towarzystwo
Letnicze. Organ
nizacja ta de facto nie miała
rangi samorządu
u osiedlowego, ale jak pokazał rozwój wydaarzeń wkrótce stała się pierwszą samorządow
wą władzą lokalną wywierającą
ogromny wpływ
w na życie szybko rozrastającego się osied
dla, do czasu wyodrębnienia
z Gminy Grodziisk Maz. samodzielnej Gminy
Milanówek, co nastąpiło w 1919 roku.
Lasockiemu
u nie tylko udało się osiągnąć
daleko idącą sam
modzielność i stworzyć możliwości niemal nieograniczonego działania
na terenie Letn
niska Milanówek we wszystkich realnych sferach z uwzględnieniem
niezwykle ważn
nej dziedziny gospodarczej.
Istotne było to,, że przynależność do struktury gminy Grod
dzisk w niczym nie hamowała możliwości działania i rozwoju Letniska
pod kierunkiem
m Milanowskiego Towarzystwa Letniczego
o. Udało mu się to m.in. dla-

Antoni Lasocki (najstarszy syn Leona
i Bronisławy) z bratem Michałem

tego, że Grodzisk w tym czasie zajęty był
przekształceniami związanymi z uprzemysłowieniem, co zmieniało jego charakter
i budzącym się życiem politycznym (wpływy
socjalistów i endeków)1.
- Jakie były pierwsze decyzje Lasockiego i tego nieoficjalnego samorządu?
- Wśród pierwszych decyzji uchwalono
wybudowanie sklepu spożywczego, którego
dzierżawa miała przynosić MTL stały dochód
i poprawić zaopatrzenie miejscowej ludności
w żywność. Budynek sklepu, który zachował
się do naszych czasów – zwany obecnie „Galerią Letnisko” i wykorzystywany do innych
celów – powstał w 1909 r. i wydzierżawił go
od MTL miejscowy handlowiec Jan Inkielman. Decyzję wybudowania „tymczasowego
budynku” z przeznaczeniem na zebrania Towarzystwa, koncerty, urządzanie – jak zapisano w statucie - „zabaw tańcujących i dziecinnych2” podjęto upatrując w tym możliwość
rozbudzenia i zarazem wzbogacenia życia lokalnej społeczności i również źródła dochodów. Interesujące, że ten – jak go nazwano
– „tymczasowy budynek”, zwany początkowo
„Budynkiem teatralnym” (a w miarę upływu
lat „Teatrem Letnim”), powstał bardzo szybko. Oficjalne przekazano go do użytku pod
koniec lipca 1909 r. Godne podkreślenia jest
i to, że został sfinansowany z bezprocentowej pożyczki, jaką zarządowi MTL udzielili
członkowie Towarzystwa. Wkrótce pożyczkę zwrócono, bo budynek zaczął przynosić
Towarzystwu dochód. Organizowano w nim
bale, przedstawienia teatralne i koncerty, a
od 1912 roku pokazy kinematografu. Był to
przykład czegoś co obecnie można by nazwać
partnerstwem publiczno-prawnym.
- I dodajmy, że już 113 lat budynek
ten służy mieszkańcom, którzy – jak
i władze samorządowe - doceniając jego
przydatność organizują w nim liczne imprezy kulturalne i niekiedy posiedzenia
Rady Miasta. Jakie inne ważne decyzje
zrealizowano w okresie do I wojny światowej?
- Myślę, że dla tworzącej się społeczności Letniska Milanówek, głownie katolickiej,
ważne było utworzenie parafii i wybudowanie kościoła. Tym bardziej, że Bronisława
Lasocka - pobożna właścicielka majątku
regularnie
l i uczestniczyła
i ł w mszach
h śśw., na
które „nierzadko – mimo sporej odległości
- udawała się wraz z rodziną początkowo
do odległego Brochowa, do pochodząceggo z XII wieku kościoła p
pod wezwaniem
Ś.Ś Rocha i Jana Chrzciciela3” , później zaś
do kościoła Przemienienia Pańskiego w pobliskim Żukowie4.
www.milanowek.pl

Michał Lasocki z roodziną na ganku swojego
dworu w Milanówku
- Były to jednak
k trudne do pokonania
odległości…
- Z całąą p
pewno
ością!
ą Potwierdza to zapis w historii paraafii św. Jadwigi Śląskiej:
“Uciążliwości
ą
zwiąązane z docieraniem na
niedzielne Msze świięte do kościoła w Żukowie, zwłaszcza w czzasie zimy spowodowały,
że mieszkańcy Milaanówka podjęli działania,
aby wybudować ko
ościół na miejscu. Gorącym rzecznikiem teej idei był właściciel majątku Milanówek M
Michał Lasocki.”
- Tu mamy do
o czynienia z przykładem zrozumienia potrzeb własnej rodziny, jak i lokalnej sspołeczności…
- Tak bo „w 19077 r. – jak podaje w swojej
książce Zofia Żuław
wska5 - Michał Lasocki
ofiarował plac „na własność Warszawskiemu Rzymsko-Katolickiemu Konsystorzowi
Duchownemu pod budowę Rzymsko-Katolickiej Kaplicy i dom
mu mieszkalnego dla księdza i służby kościeln
nej”. Początkowo zbudowano ołtarz w postaaci drewnianej kapliczki,
przy którym odpraw
wiane były nabożeństwa
w lecie, w zimie zaśś w prywatnej willi rodziny ks. kanonika Tro
ompetelera. Dodajmy, że
przez cały czas bu
udowy kościoła parafialnego działał komitet pod kierownictwem
Ludwika Lesiewskiego, wspierany doraźnie
przez samego Laso
ockiego. Doceniając gest
darowizny Lasockieego jako patronkę parafii – dla upamiętni
p ę ienia jego
j g zmarłejj córki
Jadwigi - wybrano św.
ś Jadwigę Śląską. Potwierdzono to w czasie poświęcenia kamienia węgielnego, co n
nastąpiło 24 lipca 1910 r.
- Czym w okreesie do I wojny światowej zajmował się Lasocki i jego współpracownicy?
- Kierowane przzez prezesa M. Lasockiego MTL – pracującc w formule wolontariattu - kkonsekwentnie
k
t i podejmowało działania
mające na celu upiększenie miejscowości
i usprawnienie życia w Letnisku. Troszczono się o czystość przestrzeni publicznej,
poszanowanie zieleni i bezpieczeństwo.
Z inicjatywy kierowanego przez Lasockiego
MTL zainstalowano oświetlenie głównych
ulic lampami naftowo-gazowymi. Podjęto
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kroki w celu wybudowania centrali telefonicznej i utworzenia filii urzędu pocztowego. W 1911 r. postanowiono uporządkować
strukturę powstających ulic podejmując
decyzję o obowiązkowym nadawaniu nazw
ulicom i wprowadzeenia numeracji posesji.
Jak wielkie znaczen
nie przywiązywano do
tego świadczy to, żee w skład komisji dot.
nazewnictwa ulic i przestrzeni publicznej
weszli najznamienitsi wówczas mieszkańcy,
a wśród nich artystaa malarz Piotr Krasnodębski, pisarz i dzieennikarz Wincenty Kosiakiewicz6 oraz Micchał Lasocki, który nią
kierował.
Do kolejnych zasług najważniejszych
inicjatyw MTL i jego
o prezesa, które udało
się zainicjować i zrealizować jeszcze przed
I wojną światową, zaaliczyć należy utworzenie Ochotniczej Straaży Ogniowej („Kurier
Warszawski” z 6 sierp
pnia 1912 r. podkreślał,
że była to inicjatywa zarządu MTL) oraz
zorganizowanie wysttawy przemysłowo-rolniczej w 1913 r., która miała na celu promocję Milanówka zachęccającą do inwestowania
i osiedlania się na tym
m terenie.
- Wystawa – jak wynika z relacji
w prasie warszawsk
kiej – stała się wielkim
wydarzeniem mediialnym i przyczyniła
się do dalszego rozw
woju miejscowości.
- Lasocki bardzo dbał o promocję Milanówka i chętnie zapraszał tu dziennikarzy,
bo zdawał sobie spraawę z tego, że wiąże się
to z nabywaniem działek i osiedlaniem się
ciekawych ludzi. To dzięki niemu osiedlili
się w Letnisku Milan
nówek - słynny w owym
czasie pisarz i założyyciel pierwszej na ziemiach polskich szkołyy kształcącej dziennikarzy Wincenty Kosiakkiewicz7, artysta malarz
Piotr Krasnodębski, czy biznesmen Artur
Hoser. Z okazji wsp
pomnianej wystawy wydano okolicznościow
wą pocztówkę i zaproszono do Milanówkka wielu dziennikarzy,
co zaowocowało relaacjami prasowymi wraz
ze zdjęciami w kilku
u najbardziej liczących
się warszawskich gazzetach. Chętnie czytany
wówczas na ziemiach
h polskich miesięcznik

Dzieci Michała Lasockiego i Jadwigi
Karskiej: Lucyna, Helena, Leon, Jadwiga

„Wieś i Dwór”8 zamieścił na temat milanowskiej wystawy bardzo przychylny reportaż z dwoma zdjęciami, w którym m.in.
czytamy:
„W kraju naszym, gdzie praca na zagonie stanowi podstawę bytu 70% ogółu ludności, podniesienie rolnictwa i szerzenie
oświaty fachowej wśród włościan jest jednym z pilniejszych. U nas misję tę spełniają
towarzystwa i kołka rolnicze, przez urządzanie w różnych miejscowościach kraju pokazów, wystaw, które dla drobnych rolników są
szkołą i zachętą do wzorowego prowadzenia
swoich gospodarstw.
Na wystawach tych, urządzanych w różnych miejscowościach kraju, ludność włościańska okolicy zapoznaje się praktycznie
z wynikami racjonalnej gospodarki i hodowli, a przy tym sam biorąc w nich udział,
znajduje bodziec do współzawodnictwa na
polu ulepszania swych gospodarstw. (…)
Okoliczni ziemianie i włościanie wystawili
przeszło kilkadziesiąt pięknych okazów bydła i koni. Udział w wystawie biorą niemal
wszystkie poważniejsze firmy warszawskie
w zakresie rolnictwa i działów pokrewnych;
niektóre spośród tych firm posiadają na wystawie własne pawilony. Wszystkie budynki,
pawilony nadzwyczaj stylowe i gustowne
projektował i budował architekt wystawy
p. Piotr Janicki.
Skrzętna zapobiegliwość komitetu organizacyjnego, pomysłowo ułożony program atrakcji, koncertów, zabaw, popisów
sportowych itd. wreszcie bliskość Warszawy
i dogodna, szybka komunikacja zapewniły
powodzenie wystawie, która jako przedsięwzięcie przede wszystkim społeczne, zasłużyła na jak najszersze poparcie. (Ael.)”
Jedna z publikacji na temat wystawy zajęła całą kolumnę w „Tygodniku Ilustrowanym”9. Czytamy w niej m.in.:
„W uroczej miejscowości letniczej, Milanówku, odbyła się w tygodniu ubiegłym
wystawa rolniczo-przemysłowa. Urządzanie
tego rodzaju pokazów prowincjonalnych ma
poważne znaczenie kształcące dla naszego
kraju, zwłaszcza jego warstw włościańskich.
Poza tym jest najlepszym stwierdzeniem
postępu w róż-nych gałęziach wytwórczości
przemysłowo-rolniczej, oraz wykazaniem
ważniejszych jej braków. Wystawa w Milanówku miała na celu zobrazowanie plonów
tej pracy w okręgu grodziskim
grodziskim, w którym dotychczas pokazów takich nie było.”
Zapobiegliwy Komitet wystawowy postarał się również o szereg atrakcji, to też
pokaz w Milanówku ściągnął liczne rzesze
odwiedzających nie tylko z najbliższych okolic, lecz i dalszych stron Królestwa.

www.milanowek.pl

Michał Laasocki
- Z cytowanych artyykułów wynika, że
dzięki konsekwentnej pracy M. Lasockiego i jego współpra
acowników zainteresowanie Milanówkieem rosło. Niestety
wybuch I wojny świa
atowej, działania
wojenne, które przetocczyły się przez Milanówek, wszystko to zastopowało dalszy rozwój miejscowości jako letniska
i pokrzyżowało dalsze plany.
p
Opowiemy
o tym w dalszych częściach rozmowy.
Rozmawiiała M. Królikowska
1 Jan Łukaszewicz „Grodzisk Mazowiecki i jego okolice w końcu XIX wieku (11865-1904) – w: „Dzieje
Grodziska Mazowieckiego
o”, Wyd. Geologiczne
W-wa 1989
2 „Statut MILANOWSKIEG
GO TOWARZYSTWA
LETNICZEGO, 16 maja
j 19935 r.
3 Portal Parfii Św. Jadwigi Śląąskiej:
http://milanowekswjadwiga.p
p
j
g p
pl/article,30,.html
4 Wieś Żuków – jak wynika z bbadań archeologów i historyków - założono przypu
uszczalnie w XIII wieku.
W tym samym czasie erygo
owano też pierwszą parafię, ponownie w 1520 r.,, a kolejne poświęcenie
świątyni pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
i Matki Bożejj Szkaplerznej
p
j odbyło
y sięę w 1682 roku.
5 Zofia Żuławska „Milanóweek 1899-1939”, wyd, II,
Tow. Miłośników Milanówka 1999; Katarzyna Chrudzimska-Uhera „Architekttura Milanówka” Wyd.
TMM, 2002
6 Wincenty KOSIAKIEWICZ
Z (1863-1918) - absolwent szkoły technicznej Kollei Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie szybko odkrył, iż prawdziwym
jego powołaniem zawodow
wym jest dziennikarstwo
i praca literacka. Współpraccował z redakcjami wielu czasopism m.in. „Kurieraa Codziennego”, „Tygodnika Ilustrowanego” i „K
Kuriera Warszawskiego”.
Wielką rolę odegrał w pracyy Towarzystwa Literatów
i Dziennikarzy Polskich, którego
k
był wiceprezesem. Z jego inicjatywy powstała w 1917 r. pierwsza
polska szkoła dziennikarskaa. Na początku XIX w.
osiadł w Milanówku i był wielkim popularyzatorem
naszego Letniska w środo
owiskach warszawskich
intelektualistów. Mieszkał przy ul. Literackiej 12
róg Dworskiej w nieistniejąącej już willi. To właśnie
na jego cześć nazwano ulicę Literacką. Obecnie na
KUL-u powstaje poświęcona mu praca doktorska.
7 O Wincentym Kosiakiewiczu powstaje na KUL-u praca doktorska (obrona w czerwcu), pisze ją mgr Anna
Dominik. W pracy tej znajdzie się też informacja
o jego roli w rozwoju i promowaniu Milanówka
w warszawskich mediach początku ub. wieku.
8 „Wystawa rolnicza w Milanówku”, w: Wieś i Dwór”,
zeszyt XII, str. 27
9 „Wystawa w Milanówku” ( „Tygodnik Ilustrowany”,
nr 27 – 1913 r.)
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MCK ku Młodym!
Mała młodzieżowa rewolucja w Milanowskim Centrum Kultury. Otwieramy
sezon na młodzieżowe działania. Rozszerzamy ofertę i szukamy nowych pomysłów.
Już pod koniec 2012 roku ruszyliśmy z wolontariatem w kulturze, do którego ciągle
zapraszamy wszystkich chętnych. Formuła
Wolontariatu polegać będzie na tym, iż wolontariusze oprócz pomocy organizacyjnej
przy imprezach MCK będą mogli także bezpośrednio wpływać na ich kształt, będąc ich
współtwórcami.
Rok 2013 rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem przyłączając się do sztabu Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy organizując
koncert trzech zespołów: Fabryka, Mniejsze zło i Plasma Radio. Nie zatrzymując się
realizujemy nowe pomysły oraz rozpoczynamy współpracę ze szkołami. Już w styczniu
pierwszym wydarzeniem organizowanym
przy współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im.
gen. Józefa Bema była „Twórcza noc”. Nasze
działania były organizowane dla młodzieży
i z inicjatywy młodzieży. Należały do nich
m.in. koncerty, warsztaty oraz spektakl teatralny przygotowany przez młodzież Teatru
Altanka CKIO Podkowa. Rok 2013 będzie
przełomowy, a zarazem obfitujący w różnego rodzaju współpracę. Zachęcamy szkoły
do podejmowania nowych wyzwań i realizacji ciekawych inicjatyw dla młodych ludzi
oraz nawiązania współpracy z Milanowskim
Centrum Kultury.
Przesilenie wiosenne rozpoczynamy
20 marca br. koncertem zespołu reggae.
W nowym roku wychodzimy z nowymi propozycjami
p
y j
jjak np.
p Europejski
p j Tydzień
y
Młodzieży, Przegląd Poezji Śpiewanej „Truskaw-

ki z Milanówka” oraz rozwijamy już powstałe
inicjatywy jak Festiwal młodzieżowy MyArt
(projekt zdobył nagrodę w ogólnopolskim
konkursie „Opowiedz…”), Europejskie Dni
Dziedzictwa, czy Kino na Leżaku w zimę jak
i w lato!
Podsumowując - Młody Człowieku, jeśli
szukasz więcej informacji lub chcesz dołączyć do wolontariatu, napisz do nas lub po
prostu przyjdź do Milanowskiego Centrum
Kultury.
Koordynator wydarzeń kulturalnych
Katarzyna Kira
k.kira@ckipmilanowek.pl

PROGRAM ZAJĘĆ II SEMESTRU 2012/2013
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(wykłady, seminaria, salonik literacki)
dzień

godzina

temat zajęć

prowadzący

miejsce

piątek
22 lutego

17.00

Spotkania geograficzne
Księga rekordów Szutki

Leszek Janasik
Akademia Dokumentu

sala konferencyjna ul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

piątek
1 marca

17.00

Spotkania geograficzne
Londyn

Andrzej Pasławski

Sala konferencyjna ul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

niedziela
3 marca

17.00

Salonik Literacki
Spotkanie z pisarzem

Prof. Jerzy Bralczyk

Teatr Letni MCK
(wstęp wolny)

piątek
8 marca

17.00

Spotkania geograficzne
Jak założyć własne państwo

Leszek Janasik
Akademia Dokumentu

sala konferencyjnaul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

piątek
22 marca

17.00

Salonik Literacki „Uciekinier”

Dr Adam Rybiński
i prof.Staszek Kazubski

Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

środa
27 marca

17:00

„W poszukiwaniu sensu życia”
Franciszek Powiertowski

Ks. Prof. Wiesław Kiwior

sala konferencyjna ul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

piątek
5 kwietnia

17.00

Sport

Maciej Pospieszyński
mistrz świata akrobacji szybowcowej

sala konferencyjnaul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

piątek
12 kwietnia

17.00

Salonik Literacki
Spotkanie z aktorem

Stanisław Górka
Recital Górki

Sala konferencyjnaul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

środa
15 maja

17.00

Sport

Władysław Żmuda
były polski piłkarz i trener piłkarski.

sala konferencyjnaul. Spacerowa 4
(wstęp wolny)

UWAGA
Wszystkie informacje przekazywane będą przed każdym wykładem, na stronie www.mu3w.pl oraz w każdy wtorek i czwartek w godz.
10-12 w naszym biurze ul. Spacerowa 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian.
Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman
www.milanowek.pl
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Wspomnienie o Powstaniu Styczniowym
W niedzielę 27 stycznia br. w Małej Galerii Milanowskiego Centrum Kultury miała
miejsce jednodniowa wystawa poświęcona 150. rocznicy Powstania Styczniowego.
Zgromadzeni goście mogli podziwiać inte-

resujące eksponaty z drugiej połowy XIX
wieku, w tym m.in. ówczesne książki, stroje,
elementy uzbrojenia i monety.
Na wstępie organizator wystawy, Pani
Ewa Januszewska ze stowarzyszenia Razem
dla Milanówka, omówiła historyczne tło Powstania oraz związane z nim poszczególne
elementy wystawy. Jak stwierdziła, przygotowanie takiego wydarzenia nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób, które użyczyły
na ten cel swoje prywatne archiwa i zbiory.
W dalszej części Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki podziękował osobom zaangażowanym w organizację obchodów. Przypomniał też obecnym treść powstańczej pieśni
„W krwawym polu”:

W krwawym polu srebrne ptaszę,
Poszli w boje chłopcy nasze.
Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha!
Niechaj Polska zna, jakich synów ma!
Obok Orła znak Pogoni,
Poszli nasi w bój bez broni.
Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha!
Matko-Polsko, żyj!
Jezus, Maria! Bij!
Naszym braciom dopomagaj,
Nieprzyjaciół naszych smagaj.
Hu! Ha! Wiatr gra, krew gra, hu! Ha!
Niechaj Polska zna,
Jakich synów ma.
Red.

T-Art w różnych odsłonach
Kochani Widzowie, sympatycy i… użyję
tego słowa – fani T-Artu. Mamy dla Was dwie
wiadomości: dobrą i złą. Na początek tym razem ta dobra. Otóż w tym roku będziecie oglądać nas raz miesiącu. Rozpoczęliśmy nowy
projekt 20 stycznia w przedszkolu przy ul. Fiderkiewicza spektaklem „Dom Pod Aniołem”.
Październikowa premiera i Wasze przyjęcie
spektaklu zmobilizowały nas do powtórki.
24 lutego br. zapraszamy na „Stop!”. To
efekt współpracy z milanowskim punktem
konsultacyjnym i naszą zaprzyjaźnioną psycholog Janką Filcek, znaną Wam z naszych
pospektaklowych spotkań. Inna forma, inna
konwencja, inna obsada. Zatrzymajcie się
z nami. Bo warto.
„Bal na Gnojnej” – spektakl głównie śpiewany, ale oprócz piosenek Grzesiuka ze sceny
przemówi Wiech. Szukamy klimatów starej
Warszawy, z jej językiem, mentalnością, specyficznym humorem i namiętnościami. To będzie się działo 17 marca br.
I coś, czego jeszcze nie było w naszym wykonaniu: spektakl dla dzieci „O poczciwym
Diable i królewnie Róży”. 13 kwietnia br. ma-

luchy będą musiały pomóc nam zakończyć dobrze bajkę, bez nich królewna Róża… oj, bo
się wygadam! Wystąpi tym razem młodzież.
Tyle konkretnych, już ustalonych terminów. Co jeszcze planujemy? Pewnie powtórzymy „Moralność pani D.”, bo o taką powtórkę
prosiliście. Chcemy pokazać „Fabula rasa”
– spektakl na podstawie powieści Stachury.
Może powtórzymy coś z „Portretów kobiet”?
Pamiętacie nasz pierwszy projekt, kiedy ruszyliśmy na podbój Waszych serc?
Na pewno czeka Was też przygoda z operetką. Przedsięwzięcie niełatwe, oj, niełatwe,
ale poradzimy sobie – Milanówek nie tyko truskawkami, ale i wspaniałymi głosami stoi. Damy
Wam odetchnąć jedynie w sezonie wakacyjnourlopowym; dla nas to będzie ogórkowy.
Powtórki i premiery – oto nasz nowy sezon,
nowy projekt „T-Art w różnych odsłonach”.
Da nas ogrom pracy, radości i satysfakcji.
Dla Was – mam nadzieję
ję – zadumy,
y śmiechu,
refleksji. Bo po to jest teatr. Żeby nas bawił
i wzruszał. Tworzymy inne światy, budujemy
nastroje i klimaty, ale przecież bazujemy na
tym, co Wam i nam gdzieś po duszach drze-

mie, a co gubimy w zabieganiu codziennym –
na emocjach i uczuciach. Niech są.
Kolej na złą (no nie jest aż tak bardzo
zła) wiadomość. W tym roku spektakle będą
biletowane. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia w projekcie tzw. wkładu własnego.
Obiecujemy nie zachwiać budżetem naszych
widzów. Bilety na spektakle krótsze będą po
5 zł, na dłuższe po 10.
Dziękujemy Miastu za umożliwienie nam
działalności teatralnej. Projekty T-Artu realizowane są dzięki dotacjom przyznawanym na wykonanie zadania publicznego w konkursie Burmistrza Miasta Milanówka. Premiery „Domu
Pod Aniołem” i „Stop!” dofinansowane zostały
ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa
i My. Dziękujemy Milanowskiemu Centrum
Kultury za fantastyczną współpracę – nie byłobyy nas bez Was! Dziękujemy
ę j y wreszcie Wam
– Widzom. Że jesteście, że przychodzicie, że
chcecie. Bo… nie byłoby nas bez Was.
Iwona Dornarowicz

Wyróżnieni młodzi z Milanówka
28 stycznia br. w Galerii Freta w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Programu
Działaj Lokalnie. W tym roku wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu „OPOWIEDZ…” znalazł się reportaż z projektu
„Lato na hamaku”, który trwał przez całe
wakacje przy Milanowskim Centrum Kultury. Prezentacja na konkurs skupiała się
wokół zagadnienia MOTYW i zostały w niej
wykorzystane głównie działania związane
z Festiwalem Młodzieżowym MyArt. Re-

portaż dostał wyróżnienie w wysokości 1200
zł na dalsze działania grupy.
Projekt „Lato na hamaku” był realizowany przez Młodą Grupę Nieformalną
z Milanówka i Milanowskie Centrum Kultury przy współpracy z wieloma organizacjami
pozarządowymi, grupami nieformalnymi,
artystami i działaczami. Film zrealizowała i zmontowała grupa Plamy na Słońcu,
a podkład muzyczny pochodzi z repertuaru
laureata przeglądu kapel, Plasmy Radio.
www.milanowek.pl

Li k d
Link
do fil
filmu znajduje
jd j się na stronie www.
ckipmilanowek.pl
DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy pomogli nam przy tym wydarzeniu i UWIERZYLI w młodych ludzi!
Projekt został zrealizowany w ramach
programu Działaj Lokalnie VII, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii
i Stowarzyszenie Europa i My.
Katarzyna Kira

14

KULTURA

Wigilijne spotkanie z kombatantami AK
19 stycznia br. w historycznym budynku
Galerii Letnisko miało miejsce spotkanie
wigilijne żołnierzy Armii Krajowej, ich rodzin oraz zaproszonych gości. Odbywające
się co roku spotkanie przy opłatku stało
się tradycją, dzięki której milanowscy kombatanci w gronie przyjaciół zasiadają przy
wspólnym stole w świątecznej atmosferze.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele
władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta Milanówka Jerzym Wysockim, Przewodniczącą Rady Miasta Marią
Sobczak oraz radnymi: Hanną Młynarską
i Bożeną Osiadacz. Nie zabrakło również
przedstawicieli organizacji pozarządowych,
którzy każde spotkanie z kombatantami
traktują jako szczególną okazję do przebywania
y
z żywą
y ą historiąą bohaterów okresu
II Wojny Światowej. Spotkanie już po raz
trzeci zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej powstałe przy Związku Harcerstwa Polskiego,
które swoją
ją działalnościąą kontynuuje
y
j dzieło
Światowego Związku Żołnierzy AK Środowisko Mielizna Obwód Bażant, o czym w
swoim przemówieniu zaznaczył Pan Andrzej
Szolc. Podkreślił on, iż dzięki zaangażowaniu młodego pokolenia w przejęcie obowiązków pielęgnowania pamięci o wspólnej
historii może czuć radość i spełnienie, że ich

życie wraz z nimi nie odejdzie w zapomnienie. Spotkanie wigilijne było również okazją do refleksji duchowej w myśl idei Bóg,
Honor, Ojczyzna,
j y
o czym
y nauczał kapelan
p
Związku Żołnierzy AK ks. Stanisław Szysz.
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki złożył
wszystkim uczestnikom najserdeczniejsze
życzenia wręczając pamiątkowe upominki.

Świąteczna i wzniosła atmosfera przepełniła
dzielących się opłatkiem, wyzwalając uczucie wyjątkowości tego międzypokoleniowego spotkania. Stało się to dzięki osobistemu
zaangażowaniu między innymi takich osób
jak Krzysztof Wiącek i Izabela Stach.
Red.

„RAZEM” Daria Selka-Bonna i Olga Cieślak w Galerii „Matulka”
W Galerii Miejskiej „Matulka” mieszczącej się w Milanówku przy ul. Piłsudskiego
30 trwa wystawa pasteli Darii Selka-Bonna
i malarstwa olejnego Olgi Cieślak. Ekspozycja, której artystki nadały tytuł „Razem”,
swoją premierę miała w listopadzie 2012
roku w Gdańsku. Wystawę patronatem objął Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki.
Projekt „Razem” jest wynikiem wcześniejszych dokonań artystycznych Darii Selka-Bonna w Milanówku, do których na etapie projektu „Milanówek w śmietankowej
mgle” przystąpiła malarka Olga Cieślak. Wystawa pokazuje, że mimo różnic w malarstwie
możliwe są porozumienie i przyjaźń w sztuce.
Właśnie przyjaźń, potrzeba dialogu i pogłębiania artystycznej świadomości są głównym
powodem powstania projektu „Razem”.
Ekspozycja składa się z dziewięciu obrazów. Pięciu pasteli Darii Selka-Bonna:
„Jestem” i „Cały wszechświat w moich ramionach” z cyklu „Afirmacje” i „Ja Pica”,
„Dama z Wilkiem” i „Czarownica i Wilk”
z cyklu „Legenda”, oraz czterech obrazów
olejnych Olgi Cieślak: „Cukierni”, „Obuwniczego”, „Drzewoptaszków” i „Burzy”.

Projekt udokumentowano poprzez wydanie katalogu opisującego jego genezę i zawierającego reprodukcje obrazów. Katalog
powstał przy wsparciu Urzędu Miasta Milanówka i Milanowskiego Centrum Kultury.
Specjalne podziękowania należą się Jolancie
Wisłockiejj za recenzję
ję obrazów Olgi
g Cieślak
i Katarzynie Żak za recenzję pasteli Darii
Selka-Bonna, oraz Katarzynie Łaszewskiej,
www.milanowek.pl

która przetłumaczyła publikację na język
niemiecki.
Wystawa potrwa do końca lutego.
Godziny otwarcia:
- poniedziałki (18.00-19.00)
- wtorki (11.30-14.30)
- czwartki (11.30-14.30, 18.00-19.00)
- piątki (12.30-14.30)
Red.
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I Bieg STO-nogi w Milanówku
łączyć naszą inicjatywę z doroczną imprezą
sportową – Milą Milanowską. Tak powstała
koncepcja „Weekendu biegowego”

Geneza
W Milanówku od połowy 2009 roku istnieje nieformalna grupa biegaczy skupiona
wokół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 w Milanówku. Naszym celem jest
wystartowanie kiedyś w „mitycznych” zawodach sztafetowych w kopalni soli w Bochni.
Od kilku lat staramy się uczestniczyć w bieggach organizowanych
g
y w różnych
y ciekawych
y
miejscach, m.in. w Żywcu, Rudawie, Jeleśni, Toruniu, Międzybrodziu i w Warszawie.
Wszędzie tam spotykaliśmy się z niezwykłą
życzliwością i sympatią. Pomyśleliśmy więc,
że warto byłoby zorganizować na własnym
podwórku imprezę, której moglibyśmy być
gospodarzami. Tak zrodziła się idea zorganizowania biegu w Milanówku.

Organizacja i nazwa
Do zorganizowania poważnej imprezy potrzeba przede wszystkim chęci, ale
również podmiotu prawnego. W sposób
naturalny (z uwagi na to, że zrzesza absolwentów, nauczycieli i innych zapaleńców)
organizatorem imprezy zostało Samodzielne Koło Terenowe Nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Nazwa
biegu powstała od skrótu STO. Pod nazwą
STO-nogi startowaliśmy również w wielu
wcześniejszych imprezach. Pomysł organizowania biegu znalazł poparcie w lokalnym
środowisku sportowym i kulturalnym. Jego
współorganizatorem zostały Milanowskie
Centrum Kultury oraz Społeczne Liceum
Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku. Razem z MCK wpadliśmy na pomysł, aby po-

KS Milan – zmiana statutu
21 grudnia 2012 r. w świetlicy Klubu
Sportowego MILAN odbyło się nadzwyczajne, walne zebranie członków Klubu.
Na spotkaniu obecny był m.in. Burmistrz
Miasta Milanówka Jerzy Wysocki. Zebranie
w całości poświęcone było zmianie statutu
Klubu. Pozwoli ona Klubowi Sportowemu

kł
MILAN na przekształcenie się ze zwykłego
stowarzyszenia sportowego na stowarzyszenie posiadające pełną osobowość prawną
i mogące prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na działalność statutową Klubu.
Red.

Trasa
Po rozpatrzeniu wielu wariantów przyjęliśmy opcję dwóch pętli, każdej po 5 kilometrów. Start i metę przewidziano przy
ulicy Fiderkiewicza 41. Budynek SLO Nr 5
będzie siedzibą biura zawodów i depozytem.
Park na tyłach szkoły będzie doskonałym
miejscem do wypoczynku, wręczenia nagród
i miłego spędzenia czasu.
Trasa będzie wiodła ulicami: Fiderkiewicza w kierunku torów, następnie ul. Warszawską przez centrum aż do ulicy Brzozowej. Ruch na wymienionych ulicach będzie
wstrzymany przez dwie godziny od około
10.15 do 12.45. Mamy nadzieję, że nie utrudni to życia mieszkańcom wymienionych ulic.
Liczymy na ich wyrozumiałość!
Ważne informacje o Weekendzie biegowym:
- sobota 27.04.2013 - Mila Milanowska:
Dystans około 1600m. Zapisy w dniu zawodów. Organizator MCK w Milanówku
- niedziela 28.04.2013 - I Bieg STO-nogi
Milanówek: dystans 10 km. Limit zawodników – 200. Zapisy w internecie na stronie
www.sto-nogi.pl, organizator SKT Nr 10 STO
w Milanówku. Współorganizatorzy: MCK
w Milanówku i SLO Nr 5 w Milanówku
UWAGA! W biegu jest specjalna kategoria „Mieszkańcy Milanówka”. Będzie
można zdobyć tytuł „Najszybszego milanowianina w roku 2013”!
Leszek Janasik
Wicedyrektor LO nr 5
i współorganizator biegu

Rozgrywki halowe piłki nożnej
6 stycznia br. w Hali Sportowej nr 2 odbył się I Regionalny Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski Amatorów w Halowej Piłce

Nożnej. Do rozgrywek przystąpiło 9 drużyn, które po podzieleniu
na dwie grupy zaczęły walkę o zwycięstwo.

Gr. „A”
Nazwa drużyny

1

Na Jana

1

Gr. „B”

2

3

4

5

punkty

bramki

miejsce

5:1

5:3

2:1

0:2

9

12 – 7

I

Kamszoty

1

1:4

1:4

0:4

0

3 – 17

V

Karmelowe Misie

2

6:1

1:0

4:2

9

12 – 8

II

Sfora

3

3:1

1:3

2:2

4

7–6

IV

Kanonierzy

4

9:0

4:2

7

10 – 6

III

Dream Team

2

1:5

OKP Jedwabnik

3

3:5

4:1

Brazzers

4

1:2

4:1

0:1

Milan 92

5

2:0

4:0

2:4

2:2

PÓŁFINAŁY:
Na Jana – Kanonierzy
3:1
Karmelowe Misie – OKP Jedwabnik 0 : 2
Mecz o III. miejsce
Kanonierzy – Karmelowe Misie 1 : 2
FINAŁ:
Na Jana – OKP Jedwabnik
3:0

Nazwa drużyny

1

Zwycięzcy turnieju:
I. miejsce - „Na Jana” (Marcin Pęszyński,
Przemek Zych, Jacek Książek, Łukasz
Karczmarczyk, Michał Bogdzio, Kacper
Surała, Paweł Wierzbicki, Krzysztof Kordium, Marek Gradowski)
II. miejsce - „OKP Jedwabnik”
www.milanowek.pl

2

3

4

5

punkty

bramki

miejsce

1:6

1:3

0:9

0

2 – 18

IV

I

3:1

2:4

6

11 – 6

I

V

2:0

6

6–4

III

II

6

13 – 4

II

IV

0:2

III. miejsce - „Karmelowe Misie”
Drużyna „Na Jana” będzie reprezentować Milanówek w turnieju na szczeblu wojewódzkim.
Włodzimierz Filipiak
Kierownik ds. Sportu w Milanówku
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Milanowskie zawody wspinaczkowe
Jak co roku na ściance wspinaczkowej
w Miejskiej Hali Sportowa nr 2 przy ZSG nr 1
w Milanówku, odbyła się XII edycja zawodów
o „Puchar Burmistrza Miasta Milanówka”.
Jedna z nielicznych tego typu imprez
na Mazowszu została zorganizowania dnia
18.01.2013r. przez Milanowskie Centrum
Kultury oraz instruktora wspinaczki sportowej AZS Grzegorza Gawryszewskiego – opiekuna milanowskiej sekcji wspinaczkowej.
Zawodników podzielono na dwie kategorie: juniorek oraz juniorów. Startującym
uczestniczkom i uczestnikom na wymagających drogach wspinaczkowych kibicowali
zgromadzeni rodzice oraz rówieśnicy.
Klasyfikacja generalna:
w kategorii Juniorek:

I Kasia Sokołowska
II Weronika Rudnicka
III Sandra Przeniczkowska
IV Ola Melon
V Kasia Pelc
VIOliwia Jaszczuk
w kategorii Juniorów:
I Maciek Miklaszewski
II Szymon Czyżewski
III Rafał Skulski
IV Daniel Górka
V Konrad Czyżewski
VI Jakub Kowalczyk
Po zakończeniu emocjonujących zmagań
dzieci i młodzieży Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki wręczył okolicznościowe puchary

i nagrody rzeczowe. Wszystkie startujące
osoby „wygrały z własnymi lękami i słabościami”. Słowa uznania należy skierować do
Kasi Sokołowskiej, która siedmiometrową
ściankę pokonała w czasie 14 sekund.
Uczestnikom życzono rozwijania wspinaczkowych umiejętności, sięgając po coraz
wyższe „szczyty”, począwszy od Jury Krakowsko-Częstochowskiej ku graniom Tatr.
Artur Niedziński

Z Milanówka w wielki łyżwiarski świat
- sportowe sukcesy „Trójki”
Wcześniej, dokładnie od 1984 roku, był
MKS MOS Pruszków. Od dwóch lat jest
UKS 3 Milanówek. Łyżwiarstwo szybkie
trenuje około 50 dziewcząt i chłopców. Zawodniczki i zawodnicy z tej podwarszawskiej
miejscowości mocno zaakcentowali już swoją obecność na krajowych torach. Dali się
też poznać z dobrej strony na międzynarodowej arenie.
W Milanówku swoje pierwsze kroki na
panczenach stawiała Luiza Złotkowska, brązowa medalistka igrzysk i mistrzostw świata
na dystansach w biegu drużynowym. – Luiza
była u nas do II klasy gimnazjum. Następnie
przeniosła się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – tłumaczy Krzysztof
Filipiak, dyrektor Zespołu Szkół Gminnych
nr 3 w Milanówku. W kierowanej przez niego
oświatowej placówce jest szkoła podstawowa
i gimnazjum. Z Milanówkiem związana jest
też kariera Sławomira Chmury, jeszcze nie
tak dawno naszego znakomitego specjalisty w
biegach długich. Zawodnik zakończył już ka-

rierę sportową. – Sławek był u nas od początku do końca. O takich jak on mówi się, że są
tytanami pracy – podkreśla Krzysztof Filipiak,
który jest również trenerem w UKS 3 Milanówek. Poza nim szkoleniem zajmują się - była
reprezentantka Polski Joanna Staszkiewicz
i Artur Parchan. Poza Złotkowską i Chmurą przez podwarszawski klub przewinęli się
inni zawodnicy, którzy odnosili sukcesy na
łyżwiarskich torach – Marzena Szczepanik,
Marta i Monika Skonieczna, Hubert Donat,
Arkadiusz Perzyński czy Robert Rasztawicki.
Krzysztof Filipiak podkreśla wielkie wsparcie
jakiego udzielają władze Milanówka z radnymi i burmistrzem Jerzym Wysockim. – Należą
się im wielkie słowa podziękowania – mówi.
– W Milanówku mieszka wiele znanych osób.
One również nie przechodzą obojętnie obok
naszego klubu. Pomaga satyryk Paweł Dłużewski. Organizował on występy estradowe,
z których dochód przeznaczony został na pokrycie kosztów obozu przygotowawczego dla
najbiedniejszych.

Młodzi łyżwiarze z Milanówka dojeżdżają
na treningi na warszawski tor „Stegny”. Podróż
w jedną stronę zajmuje około półtorej godziny. – Trzeba też wspomnieć o wielkiej ofiarności i pomocy rodziców w organizacji procesu
szkoleniowego – dodaje Krzysztof Filipiak.
W tym sezonie zawodniczki i zawodnicy z UKS
3 zajmowali czołowe lokaty w ogólnopolskich
zawodach dzieci. 24-25 listopada w Warszawie
zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z Milanówka wygrali klasyfikację klubową. W grudniowych „Szukamy talentów” w Tomaszowie Mazowieckim dziewczęta zajęły trzecie miejsce,
a chłopcy z UKS Viking Elbląg podzielili 2-3
lokatę. W poprzednim sezonie 13-latek Daniel Sawa zdobył pięć złotych medali w Viking
Race, nieoficjalnych mistrzostwach Europy
dzieci. Łyżwiarstwo szybkie trenuje również
jego brat-bliźniak Damian.
Do tej pory odbyły się 3 ogólnopolskie
zawody z udziałem dzieci. UKS 3 Milanówek
prowadzi w klasyfikacji chłopców i dziewcząt.
Eugeniusz Andrejuk

Przegląd ważniejszych wydarzeń w „Jedynce”
Początek roku przyniósł pierwsze sukcesy
uczniów w konkursach. Uczniowie gimnazjum
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
konkursów kuratoryjnych: Ewa Biegańska
– z chemii i geografii, Rafał Błaszkiewicz –
z biologii, natomiast Emilia Langa z geografii.
Przed nimi już w styczniu i w lutym zmagania z najlepszymi uczniami w województwie
mazowieckim. W V edycji Konkursu Recytatorskiego pod honorowym patronatem Bur-

mistrza Miasta Jerzego Wysockiego zostali
nagrodzeni uczniowie naszej szkoły: I miejsce
- Franciszek Stanio, II miejsce- Jan Wołowski,
III miejsce - Emilia Duranowska, Agata Matlakiewicz. 16.01.2013 r., odbył się uroczysty
finał XVIII edycji Konkursu Czytelniczego na
opowiadanie baśni, bajek i legend pod hasłem
„Dawno, dawno temu…”, którego organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Grodzisku Maz. Laureatką w grupie wiekowej klas
www.milanowek.pl

1-3 SP została uczennica naszej szkoły Zuzanna Korzębska z klasy 2b SP, która zdobyła
III miejsce. Klasa 2b SP zwyciężyła również
w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową
organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Milanówku.
Uczniowie brali udział w imprezach
kulturalnych. Klasy 6 oraz 2 i 3 gimnazjum
obejrzały najnowszą ekranizację „Hobbita”
w wersji 3D. Klasy 1 gimnazjum wybrały się
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Zaplanowane – wykonane, czyli o zakończeniu zadania
inwestycyjnego w milanowskiej „Dwójce”
Pragnę podzielić się z Państwem radością z faktu zakończenia remontu węzła kuchennego i uruchomienia stołówki szkolnej
dla użytkowników.
23 listopada 2012 r. po remoncie trwającym od 18 września 2012 r. został podpisany
protokół końcowego odbioru prac remontowych. 10 grudnia 2012 r. kontrola przeprowadzona przez pracowników Państwowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Grodzisku
Mazowieckim stwierdziła spełnienie wymagań w zakresie sanitarno – technicznym do
prowadzenia działalności zaplecza gastronomicznego stołówki wraz z jadalnią. Wydana
w dniu 11 grudnia 2012 r. przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim Opinia nr 176/12 jest
zgodą na uruchomienie całego węzła. W tym
też dniu zaproszeni na symboliczne otwarcie
stołówki Miejscy Radni i władze Miasta mieli okazję dokonać oglądu efektu końcowego
całego przedsięwzięcia.

Stołówka przystąpiła do pracy 13 grudnia 2012 r. Wydano pierwszy obiad dla ponad 100 stołowników. Były zachwyty, radość
i ogólne zadowolenie przede wszystkim z poprawy funkcjonalności i estetyki pomieszczeń. Ku zadowoleniu całego środowiska
szkolnego stołówka pracuje bez zakłóceń,
wydając dziennie średnio ok. 140 pełnych
obiadów. Przy ich przygotowaniu pracują
3 osoby, tj. kucharka, pomoc kucharki oraz
intendentka. Personel bardzo sobie chwali
i docenia diametralną zmianę na lepsze warunków pracy. Długie i cierpliwe oczekiwanie na nie zostało wreszcie nagrodzone.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim decyzją
z dnia 31 grudnia 2012 r. wykreślił z rejestru
stary blok żywienia i wpisał do ww. nowy.
Tym samym zostały zakończone również
wszystkie czynności administracyjne związane z wykonanym remontem. Zaplanowanie

i przebieg zadania inwestycyjnego modernizacja kuchni jest przykładem i efektem
dobrej, skoordynowanej współpracy wielu
podmiotów, jest też ich wspólnym sukcesem.
Niniejszym składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, których decyzje i praca zaowocowały powstaniem tego
pięknego, nowoczesnego obiektu, a więc:
Burmistrzowi Miasta Panu Jerzemu Wysockiemu, członkom Rady Miasta Milanówka,
wykonawcy - firmie BOMOS z Milanówka,
pracownikom Technicznej Obsługi Miasta
i Szkoły. Wyrazy wdzięczności kieruję również do członków środowiska szkolnego –
do rodziców i uczniów – za cierpliwość i zrozumienie w oczekiwaniu na nagrodę, czyli
finał inwestycji.
Marianna Frej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Milanówku

Złota Szkoła w Milanówku
Społeczne Liceum po raz kolejny wysoko w rankingu „Perspektyw”.
Po raz piętnasty Fundacja „Perspektyw”
wspólnie z dziennikiem „Rzeczpospolita”
ogłosiły w styczniu ogólnopolski ranking szkół
ponadgimnazjalnych. Społeczne Liceum
Ogólnokształcące Nr 5 STO z Milanówka –
potocznie liceum na Fiderkiewicza – po raz
kolejny znalazło się wśród rankingowych szkół.
Ogólnopolski ranking główny z podziałem na
licea i technika tworzony jest w oparciu o sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki
matur i tzw. ocenę akademicką. W rankingu
nasze liceum uzyskało 74. miejsce w Polsce i
tym samym otrzymało tytuł „Złotej Szkoły”
przyznawanej stu najlepszym. Ten awans zawdzięczamy między innymi sukcesom naszych
„olimpijek”- Paulinie i Asi, laureatce Olimpiady Języka Angielskiego i finalistce Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego.

Natomiast w podrankingu maturalnym
przeskoczyliśmy aż na miejsce 47 w Polsce.
W województwie mazowieckim jest to pozycja 21. na około 500 liceów. Cieszy nas ten
sukces, tym bardziej, że potwierdza solidną
od lat pozycję naszej szkoły (poprzednio zajmowaliśmy odpowiednio 22. i 20. miejsce).
Nie przywiązujemy się do wyników rankingu niewolniczo, bo wiemy, że nie jest on
jedynym wyznacznikiem wartości szkoły,
choć z pewnością przysparza nam popularności – co widać po liczbie kandydatów starających się co roku o przyjęcie do naszego
liceum.
Nie sztuką jest przygotować do studiowania ucznia wybitnie zdolnego, który kończy gimnazjum ze średnią ponad 5,5 i silną
motywacją. Prawdziwym wyzwaniem i miarą
wartości szkoły jest zapewnienie tego sukcesu uczniowi przeciętnemu, który ma z mo-

tywacją problemy. Dlatego większą wagę
przywiązujemy do tak zwanej „edukacyjnej
wartości dodanej” (zainteresowanych odsyłam na stronę www.ewd.edu.pl). Pozwala ona śledzić rozwój ucznia, przyrost jego
wiedzy i kształtowanie umiejętności w czasie trzech lat licealnej edukacji. Ten „wskaźnik” pozwala obiektywnie określić, jak wiele może osiągnąć uczeń, gdy jego starania
będą życzliwie wspomagane przez szkołę.
Jest to także najbardziej obiektywny miernik skuteczności edukacyjnych działań szkoły. I dlatego cieszymy się, że i w tych zestawieniach jesteśmy oceniani bardzo wysoko.
I na koniec tych miłych dla nas wiadomości;
abstrahując od statystyk, zestawień, wskaźników i rankingów, przyznajmy, że tym, co
liczy się naprawdę, jest osobisty sukces każdego naszego ucznia.
Agnieszka Jarząbek

na spektakl „Balladyna” w Teatrze Roma.
Dla gimnazjalistów został zorganizowany
wyjazd
yj
na wieczornyy spektakl
p
sztuki Moliera
pt.: „Tartuffe” („Świętoszek”) w Teatrze Narodowym w Warszawie. Uczniowie klas 1-3
SP wzięli udział w lekcji historii i koncercie pt.:„Wyzwolenie Warszawy” w Miejskim
Centrum Kultury. Klasy 3 SP przygotowały
program artystyczny dla seniorów z okazji

Dnia Babci i Dziadka. W naszej szkole tradycyjnie odbyły się również imprezy karnawałowe dla młodszych i starszych uczniów.
Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół
Gminnych
y nr 1 zaangażowali
g
sięę w 21 finał
WOŚP. Prowadzili stoiska: kawiarenkę, mały
antykwariat, malowanie twarzy, decoupage,
fantonerię. Wspaniale podczas finału zaprezentowali się uczniowie klasy 2b, którzy

przygotowali specjalnie na tę okoliczność
spektakl w języku angielskim „The Dragon
on a slim diet” pod kierunkiem p. Beaty
Sokołowskiej. Szczytny cel przyświecał też
wszystkim, którzy przynosili fanty, ciasta,
książki, materiały plastyczne, brali udział
w aukcjach i warsztatach.
Magdalena Wardzińska
wicedyrektor ZSG1

www.milanowek.pl

18

SAMORZĄD

Oferta Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego
dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
Oferta Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych jest skierowana do osób dorosłych i młodzieży z terenu miasta Milanówka, a w szczególności z rodzin z problemami
alkoholowymi i ofiar przemocy w rodzinie.
Punkty Konsultacyjno
o-Informacyjne mieszczą się w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza
41 (budynek Ośrodkaa Pomocy Społecznej).
WSZYSTKIE
E PORADY I
KONSULTACJE
E UDZIELANE
W PUNKTACH KO
ONSULTACYJNOINFORMAC
CYJNYCH SĄ
BEZPŁA
ATNE!!!
Punkt Konsultacyyjno Informacyjny dla
Osób uzależnionych i Ich Rodzin jest czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00 – 18.00.
Podinspektor ds. Uzależnień Pani Jolanta Daleszyńska przyjm
muje interesantów od
poniedziałku do piątkku w godzinach 10.00
– 18.00
Pani Jolanta Dalesszyńska zajmuje się:
• udzielaniem inforrmacji z zakresu form
pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobbom doświadczającym
przemocy domow
wej
• indywidualnymi działaniami motywacyjnymi
• kierowaniem Klubbem Abstynenta „Quo
Vadis”
Certyfikowany speecjalista psychoterapii
uzależnień Pan Adam
m Maziewski udziela
konsultacji indywiduaalnych w:
- poniedziałek w godzinach 12.00- 18.00
- środę w godzinacch 9.00 – 14.00
W Punkcie Konssultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemo
ocy w Rodzinie odbywa
się indywidualne poraadnictwo specjalistyczne, obejmujące zakrees spraw rodzinnych i
opiekuńczych:
1. Prawnik Pani Martaa Dubielis
DYŻURY każdy czzwartek w godzinach
15.00 – 19.00
2. Psycholog – specjaalista pomocy ofiarom
przemocyy domowejj Pani Janina Filcek
DYŻURY każdy czwartek w godzinach
15.00 – 19.00
W PUNKCIE KONSULTACYJNOINFORMACYJNYM
M ma swoją
j siedzibę
i d ib
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która przyjmuje interesantów w następujące dni:
• wtorki 16.00-17.00

• piątki 18.00-19.00
Na konsultacje
j i porady
p
y można zapisyp y
wać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00:
• osobiście
• e-mailem: ewa.zalewska@milanowek.pl
• telefonicznie (22) 724 94 69
W sprawach nagłych istnieje możliwość
skorzystania z porady/konsultacji w najbliższym terminie dyżuru specjalisty.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień - Ewa Zalewska przyjmuje
interesantów: od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00 i udziela porad
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i spraw dotyczących podjęcia leczenia
związanego z uzależnieniami.
Przyjdź i zrób coś dla siebie…
Od lutego bieżącego roku zostają także
uruchomione dwie grupy wsparcia, które
będą prowadzone przez specjalistów:
1)grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
Współuzależnienie nie jest chorobą – jest
zespołem nieprawidłowego przystosowania
się do sytuacji problemowej, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Udział
w grupie ma na celu pomoc w wyzwoleniu
się z niszczącego sposobu funkcjonowania
oraz wpłynąć pozytywnie na sytuację rodziny. Osoba współuzalezniona silnie koncentruje swoje myśli, uczucia i zachowania na
alkoholiku, usprawiedliwia jego zachowanie, zaprzecza problemowi, ukrywa sytuację
rodzinną przed innymi, stara się kontrolować osobę uzależnioną, przejmuje odpowiedzialność i obowiązki domowe za zachowanie alkoholika, ma poczucie niemożności
rozstania się z partnerem i trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb. Praca w grupie będzie polegać na rozpoznawaniu własnych schematów zachowań, aby zapobiec
dalszej destrukcji, przyznaniu sobie praw do
wprowadzenia korzystnych zmian dla siebie
i zmiany swoich przekonań.
2)grupa wsparcia dla osób doświadczających
przemocy domowej
Głównym celem grupy jest wsparcia osób
doświadczających przemocy, które z tego
powodu nie czują się bezpieczne, a brak
bezpieczeństwa powoduje swojego rodzaju
www.milanowek.pl

osamotnienie. Udział w grupie wpłynie pozytywnie na jej uczestników poprzez:
- dodawanie sobie wzajemnej
j
odwagi w przezwyciężeniu bezradnoścci
- radzenie sobie z poczuciiem wstydu i wyjątkowości swojej sytuacji
- odkrywanie na nowo właasnej wartości i poszanowania dla własnej osoby
- dostarczanie motywacji i energii do działań
mających na celu rozwiązanie problemu
- zdobywanie wiedzy do
otyczącej zjawiska
przemocy w rodzinie
- zaspokajanie potrzeby kkontaktów społecznych w grupie o wspóln
nych problemach
- zaspokajanie potrzeby aakceptacji i zrozumienia ze strony innych
h
- zaspokojenie potrzeb altruistycznych –
przez pomoc innym mo
ogę pomóc sobie
- budowanie siły, nadziei i wzmacnianie poczucia swojej wartości
- budowanie systemu wsp
parcia społecznego,
który ułatwi osobom d
domkniętym przemocom radzenie sobie z wieloma codziennymi trudnościami
- dzielenie się doświadczeeniem
- dostarczanie wzajemnycch wzmocnień poprzez przykłady własnyych sukcesów w życiu i radzenia sobie w podobnych sytuacjach
- dzielenie się wsparciem emocjonalnym
- zwalczanie bezradności w
wobec problemu
- dzielenie się między sobbą własnymi umiejętnościami dzięki, którrym można pomóc
innym członkom grupy..
Grupy będą prowad
dzone w siedzibie
Punktów
Konsultacyjn
no-Informacyjnych
w Milanówku przy ul. Fid
derkiewicza 41.
- grupa wsparcia dla osó
ób współuzależnionych będzie prowadzon
na w każdy wtorek
w godz. 17.00-19.00
- grupa wsparcia dla osóbb doświadczających
przemocy w każdą środę w godz. 18.0020.00
Po zebraniu chętnych
h zostanie również
uruchomiona grupa wspaarcia dla Dorosłych
Dzieci Alkoholików.
Zapraszam wszystkich
h zainteresowanych
do korzystania z naszej offerty
Pełnomocnik
P
ł
Burmistrza
ds. Profilaktyki i Uzależnień
Ewa Zalewska

RADA MIASTA 19

Biuletyn Miasta Milanówka nr 1/2013

Informacja z XXIII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Stan Rady - 15 radnych, obecnych 14 radnych.
Na XXIII Sesji Rady Miasta radni złożyli następujące interpelacje:
Radna Ewa Galińska złożyła interpelacje
w sprawie:
• wykonania nowej nawierzchni chodnika
ulicy Adama Mickiewicza przy posesji
Nr 3;
• regularnego sprzątania podczas zimy tunelu PKP;
• kosztów podłączenia budynku PKP od ulicy Warszawskiej do kanalizacji miejskiej;
• nowych drzwi wejściowych w Miejskiej
Przychodni Rehabilitacji przy ul.Warszawskiej18;
Radna Katarzyna Słowik
k złożyła interpelacje w sprawie:
• budowy windy mającej służyć skomunikowaniu dworca PKP z miastem;
• pełnej informacji dot. inwestycji w miejscu starej kotłowni przy ul. Nowowiejskiej
wraz z wglądem we wniosek złożony przez
inwestora;
• miejsc postojowych dla samochodów,
z których korzystają osoby niepełnosprawne (m.in. przed budynkami Urzędu
Miasta np. MCK oraz w centrum miasta);

• zmiany miejsca organizowania Sesji Rady
Miasta do budynku „C” Urzędu Miasta
przy ul. Spacerowej 4 (z uwagi na wysokie schody w budynku „B” Urzędu Miasta
przy ul. Kościuszki 45.
Na Sesji zostały podjęte następujące
uchwały:
• Uchwała Nr 238/XXIII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 r. w
sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Milanówek na 2013 rok,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za;
• Uchwała Nr 239/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Milanówka
na lata 2012 - 2021, którą radni przyjęli
w głosowaniu 10–za, 4–przeciw;
• Uchwała Nr 240/XXIII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: budżetu Miasta Milanówka na
2012 rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 10–za, 2-przeciw, 2 wstrzymujące;
• Uchwała Nr 241/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie: ustalenia wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, którą radni przyjęli w głosowaniu 14–za;
• Uchwała Nr 242/XXIII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego
na podwyższenie kapitału zakładowego do
spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14–za;
• Uchwała Nr 243/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata
2013 - 2021, którą radni przyjęli w głosowaniu 11–za, 3-wstrzymujące;
• Uchwała Nr 244/XXIII/12 Rady Miasta
Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: budżetu Miasta Milanówka na
2013 rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 9–za, 3-przeciw, 1-wstrzymujący.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek “B”
- tel. 758-34-21, faks 758-35-15. Treści uchwał
dostępne są na stronie www.bip.milanowek.pl.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

Spotkania władz samorządowych z Mieszkańcami
Rada i Burmistrz Miasta Milanówka
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w
spotkaniach władz samorządowych z Mieszkańcami, które odbędą się:
• Dla Mieszkańców z północnej części miasta
a (obszar na północ od torów PKP) spotkanie odbędzie się w dniu 4 marca br. (po-

niedziałek) o ggodz. 18.00
0 w Zespole
p Szkół
Gminnych
y
nr 3 p
przyy ul. Żabie Oczko 1.

18.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. przy ul. Warszawskiej 18.

• Dla Mieszkańców ze środkowej części
miasta (obszar pomiędzy torami PKP
a ulicą Królewską) spotkanie odbędzie
się w dniu 5 marca br. (wtorek) o godz.

• Dla Mieszkańców z południowej części
miasta (na południe od ul. Królewskiej)
spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca br.
(środa) o godz. 18.00 w Zespole Szkół
Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.

DYŻURY RADNYCH
radni

dni

godziny

uwagi

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Sobczak

w każdy poniedziałek

17.00-18.30

Spotkania z mieszkańcami oraz przyjmowanie
skarg i wniosków po uprzednim zapisie pod numerem telefonu: (22) 758 34 21 (Biuro Rady Miasta)

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Karol Wójcik

w każdy poniedziałek

17.00-18.00

Spotkanie z mieszkańcami po uprzednim kontakcie telefonicznym z numerem 504 190 409

pierwszy wtorek miesiąca

16.00-17.00

tel. 691 293 285

Aleksandra Krystek

w każdy poniedziałek

17.00-18.00

Katarzyna Słowik

w każdy poniedziałek

17.00-18.00

pierwszy wtorek miesiąca

16.00-17.00

Ewa Galińska

Maria Swolkień-Osiecka
Pozostali radni: Włodzimierz Starościak, Ewa Kubek,
Hanna Młynarska, Bożena Osiadacz, Waldemar Parol,
Małgorzata Trębińska, Bożena Utrata, Wojciech Wlazło.

tel. 666 856 282
Spotkania z mieszkańcami oraz przyjmowanie
skarg i wniosków po uprzednim zapisie pod numerem telefonu: (22) 758 34 21 (Biuro Rady Miasta)

www.milanowek.pl
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Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 23 grudnia 2012 r.
po długiej i ciężkiej chorobie zmarła

Ś. P.

Barbara Wiśniewska
Radna Miasta Milanówka
w latach 2006-2012
Rodzinie zmarłej głębokie wyrazy współczucia składają
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Maria Sobczak,
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki,
Radni Miasta Milanówka,
pracownicy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy

W grudniu ubiegłego roku pożegnaliśmy
Barbarę Wiśniewską – radną Miasta Milanówka w latach 2006-2012. Była rodowitą
milanowianką. Kształciła się w szkołach milanowskich, by po latach podjąć swoją pierwszą pracę w Zakładach Jedwabiu Naturalnego w Milanówku na stanowisku kierownika
działu zaopatrzenia. Zresztą, niemal całe
swoje życie związała z Zakładem, który łączył elementy technologii ze sztuką.
Wrażliwa na piękno życia, sama stanowiła jego nierozerwalną część – pełna radości,
optymizmu – dzięki któremu i dla nas świat
stawał się lepszy.

Była człowiekiem o takiej skali uczuć, do
jakiej tylko serce ludzkie jest zdolne. Miała w sobie wielką życzliwość dla ludzi. Była
bardzo serdeczna w kontaktach, zawsze
gotowa służyć radą i pomocą. Cieszyła się
wśród najbliższych, przyjaciół i współpracowników, dużym autorytetem. Skuteczna
w działaniach, ale nie szukająca poklasku.
Wiedzą to najlepiej ci, którym na co dzień
pomagała. Gdy wielodzietna rodzina potrzebowała wsparcia- nie pisała interpelacji, nie wygłaszała populistycznych haseł.
Po prostu skutecznie walczyła i pomagała.
Dbała o swój ukochany „Jedwabnik”. Wystarczył z pozoru drobiazg, błahostka, a Ona

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 lutego 2013 r. zmarł

Ś. P.

kpt. Marian Hassa
ps. „Orzeł”
(1928-2013)
żołnierz Szarych Szeregów, zastępu „Pantera”, żołnierz 52 plutonu AK, zasłużony
działacz ŚZŻ AK Środowiska „Mielizna” w Milanówku (Obwód „Bażant”), odznaczony
Krzyżem AK (Londyn), Medalem Wojska (Londyn), Medalem za Udział w Akcji „Burza”,
Medalem Weterana Walk o Niepodległość; autor książek i wielu artykułów o milanowskim
harcerstwie, popularyzator wiedzy o walce społeczeństwa Milanówka z hitlerowskim
okupantem.
Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składają
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Maria Sobczak
i Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.

www.milanowek.pl

już reagowała, chwytała za telefon, załatwiała. Potrafiła wiele zdziałać, a przy tym posiadała niezwykłą umiejętność powiedzenia
„dziękuję”. To słowo, podczas publicznych
wystąpień, towarzyszyło Jej najczęściej.
Pozostawała ponad podziałami, co podkreślało Jej niepowtarzalny styl i budziło
nasz cichy podziw. Wyróżniała się błyskotliwym poczuciem humoru, zawsze wolnym
od podtekstów, potrafiącym rozładowywać
napięcia i zbyt sformalizowane sytuacje.
W nielicznych wolnych chwilach znajdowała czas lub tylko moment, by uchwycić
aparatem fotograficznym piękno nieba nad
Milanówkiem, by potem pokazać je na wystawie nam – zapędzonym, patrzącym tylko
pod nogi. Zatrzymywała w kadrze ważne
chwile z życia samorządu - któż z nas, radnych nie ma w domu choćby jednego zdjęcia,
które darowywała nam przy okazji kolejnych
spotkań. Emanowała optymizmem, nawet
w tych najtrudniejszych chwilach. „Jest tyle
piękna wokół nas, że wszyscy możemy z tego
czerpać, tylko chciejmy”- mawiała nieraz.
Basiu, odeszłaś tam, gdzie nie ma bólu
i cierpienia, a w naszej pamięci zostawiasz
pogodę swoich oczu.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy Człowieka, którego cechowała dobroć i życzliwość dla ludzi oraz rzetelność i zaangażowanie w sprawy naszej milanowskiej
społeczności.
Powtórzmy za Abrahamem Lincolnem:
„Nie ważne ile lat kto przeżył, ale ile w tych
latach było życia”.
Prezydium Rady Miasta Milanówka:
Maria Sobczak, Włodzimierz Starościak,
Karol Wójcik
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Wspomnienie o Helenie Wesołowskiej (1923 – 2011)
- autorce „Spacerów po Milanówku”
12 grudnia 2011 roku minęła pierwsza
rocznica śmierci Heleny Wesołowskiej, wielce zasłużonej dla Milanówka – honorowego
członka Towarzystwa Miłośników Milanówka oraz laureatki Statuetki Milanowskiego
Liścia Dębu.
Helena Wesołowska była długoletnią
nauczycielką wielu szkół w Milanówku i
Brwinowie, aktywną działaczką PTTK,
przewodniczką turystyczną oraz członkiemzałożycielem Towarzystwa Miłośników
Milanówka. Była autorką wielu publikacji
o charakterze krajoznawczym, organizowała
obozy wędrowne, rajdy i wycieczki po Polsce, na których z pasją, wielką wrażliwością
i zabarwieniem patriotycznym popularyzowała piękno ojczystego kraju i przekazywała
tą wrażliwość młodzieży.
Dla milanowian znana jest przede
wszystkim z wydanej w 1978 roku publikacji
„Milanówek – podwarszawskie miasto zieleni” jednej z pierwszych tego typu oraz wspaniałej serii trzech przewodników pn. „Spacer po Milanówku” I. w 1995 r., II. w 1997 r.
i III. w 2000 r.
Publikacje Heleny Wesołowskiej szeroko otworzyły drzwi dla kolejnych autorów
piszących
p
ą y o Milanówku, w tym
y m.in. Andrzeja Pettyna, Zofii Żuławskiej, Mariusza
Koszuty, Marii Smoleń i innych.
Okazało się, że Milanówek zawiera
ogromne bogactwo historii, wartość kulturo-

wą krajobrazu, środowiska przyrodniczego i
wspaniałej architektury a zwłaszcza ludzi o
patriotycznym, narodowo-chrześcijańskim
charakterze.
Helena Wesołowska prowadziła szeroką działalność edukacyjną wśród młodzieży
oraz osób starszych, wygłaszała pogadanki
i prelekcje ilustrowane slajdami. Możemy
przypuszczać, że slajdy przygotowywali synowie Heleny Wesołowskiej – Kazik i Paweł,
jednak działo się to w czasach, kiedy o komputerach i możliwościach videomedialnych
nikt jeszcze nie miał żadnego wyobrażenia.
W latach 90. podjęła naukę języka angielskiego systemem eksternistycznym przez
3KKT ponieważ zarysowała się możliwość
wyjazdu do Anglii, do mieszkającego tam
brata, co świadczy o jej ogromnej chęci doskonalenia swoich umiejętności.
Anna Sokalska, bratanica Heleny Wesołowskiej, pisze: „…była wytrwała w swoich
działaniach, żadne trudności Jej nie zrażały. Bardzo ciekawe było życie mojej ciotki,
ciągle coś się działo, cały czas była w ruchu,
nie miała czasu na nudę. Często opowiadała
o swoich pasjach, po prostu kochała co robiła.”
Jestem wdzięczny losowi, że również
mi dane było z Nią współpracować w działaniach związanych z Milanówkiem. Teraz,
po latach, myślę że było to niezwykle cenne,
służyło ludziom, dotykało najszlachetniej-

szych dziedzin naszego życia.
Helena Wesołowska pokazała
jak można zwyczajnie,
bezpośrednio znaleźć
swoje
miejsce
w życiu i dać z siebie dla innych coś
cennego. To Ona
nauczyła nas jako
pedagog dostrzegać piękno wokół siebie,
dostrzegać to piękno w nas samych, poprzez
przekazywanie uniwersalnych wartości ludzkiego charakteru, które czynią każdego
z nas człowiekiem przez duże „C”.
Barbara Koralewska – uczennica Heleny Wesołowskiej pisze tak: „Po przejściu na
emeryturę Pani Wesołowska prowadziła dalej aktywny tryb życia, poświęcając swój czas
zawsze na sprawy ważne dla innych. Nie poddawała się ludzkim słabościom, stosując się
do wskazówek naszej poetki Wisławy Szymborskiej: Dobra rada dla tych, którzy się starzeją, niech zacisną zęby i z życia się śmieją.”
W rocznicę odejścia od nas Heleny Wesołowskiej z pogodą w sercach i z dumą, że
żyła wśród nas, wspomnijmy Tą wspaniałą
kobietę.
Włodzimierz Starościak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Milanówka
19 stycznia br. w Milanowskim Centrum
Kultury odbyło się noworoczne spotkanie
zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Milanówka. Oprócz członków organizacji, w tym jej Prezesa Andrzeja Pettyna, wzięli
w nim udział przedstawiciele władz Milanówka w osobach Przewodniczącej Rady Miasta
Marii Sobczak i Burmistrza Jerzego Wysockiego. Na sobotnim zebraniu nie zabrakło
również przedstawicieli mediów.
Po powitaniu Burmistrz Milanówka omówił dokonania inwestycyjne minionego roku
oraz plany na najbliższe miesiące. Przedstawił ponadto sytuację finansową miejskiego
samorządu. Z podanych informacji wynika,
że do 2009 roku dochody miasta corocznie
rosły aż do osiągnięcia wpływów na rekordowym poziomie 52 mln zł. W latach 2010-2011
dochody spadły i nie osiągnęły poziomu roku
2009. Z kolei rok 2012 okazał się okresem,
w którym znacznie zostały przekroczone dochody odnotowane w latach poprzednich,

gdyż do budżetu Miasta wpłynęło ok. 64 mln
zł. Również w roku 2013 zaplanowano wpływy na poziomie 60 mln zł.
Z uwagi na obecność przedstawicieli
władz miasta poruszono też wiele innych
kwestii związanych z bieżącym funkcjonowaniem Milanówka, w tym m.in. postępującą
modernizację miejskiej sieci kanalizacyjnej,
nierozstrzygnięte plany budowy ekranów
akustycznych wzdłuż torów kolejowych,
czy spodziewany przyrost natężenia ruchu
związany z remontem wiaduktu w Grodzisku Mazowieckim. Zarówno Przewodnicząca Rady Miasta, jak i Burmistrz Milanówka

www.milanowek.pl

na bieżąco odpowiadali na zgłaszane sugestie i uwagi. Z wypowiedzi członków towarzystwa wynikało, że zależy im na stałym
partycypowaniu w życiu miasta. Podkreślali
wielokrotnie, że swoimi doświadczeniami
i codziennymi spostrzeżeniami chcą wspierać rozmaite działania samorządu.
W następnej części Prezes Andrzej Pettyn zaprezentował najważniejsze dokonania
minionego roku oraz plany na najbliższy
okres. Jak co roku związane są one z organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. W swojej wypowiedzi zachęcał
między innymi do zapoznania się z filmem
na temat kolonii letnich organizowanych
przez Siostry Urszulanki podczas II wojny
światowej.
Na koniec spotkania zebrani złożyli sobie noworoczne życzenia, by następnie udać
się na kuluarowe rozmowy przy lampce
szampana.
Red.
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24 lutego (niedziela)
Godz. 18.00
„STOP” Spektakl teatralny – projekt Stowarzyszenia T-Art.
Bilety w cenie 5 zł. do nabycia przed spektaklem.
taklem
Teatr Letni, ul. Kościelna 3
2 marca (sobota)
Godz. 18:00
Wernisaż malarstwa Anny i Michała Orłowskich.
Wstęp wolny.
Galeria Matulka, ul. Piłsudskiego 30

Kalendarz wyda
arzeń
16 lutego (sobota)
Godz.18:00
„Nic nowego pod słońcem
m”- wieczór poetycko-satyryczny Sławom
mira Hollanda,
z tekstami m.in. Tuwima, Hemara, Leśmiana, Jurandota.
Inauguracja programu „Literacko”.
Wstęp za bezpłatnym zapro
oszeniem.
Teatr Letni, ul. Kościelna
a3

3 marca (niedziela)
Godz. 9.00
Puchar X Edycji Ligii Oldbojów.
Uroczyste zakończenie Ligii.
Hala Miejska nr 2, ul. Królewska 69

20 marca (środa)
Godz. 18.00
Pierwszy „Dzień Wiosny” – Młodzieżowy Koncert Reggae. Szczegóły na
www.ckipmilanowek.pl. Wstęp biletowany.
Teatr Letni MCK, ul. Koście
Kościelna 3
23 marca (sobota)
Godz. 9.00
Mistrzostwa Milanówka w Tenisie
Te
Stołowym szkół podstawowych i gim
mnazjalnych.
Hala Miejska nr 2, ul. Króleewska 69
23 marca (sobota)
Godz. 13.30
Otwarte Mistrzostwa Milanów
wka w Tenisie
Stołowym Seniorów.
Hala Miejska nr 2, ul. Króleewska 69

3 marca (niedziela)
Godz. 12.15
„Szewczyk Dratewka” teatrzyk kukiełkowy
dla dzieci od 3 roku życia.
Wstęp biletowany – 5 zł od osoby.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

23 marca (sobota)
Godz.18:00
Koncert atmosferyczny w ramaach „Literacko” „Wieczór Autorski Małgo
orzaty Wałaszek”.
Bilety w cenie 10 zł. do nabyciia przed koncertem.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3

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

3 marca (niedziela)
Godz. 10.00-14.00
Kiermasz rękodzieła.
Wstęp wolny.
Galeria Letnisko MCK, ul. Kościelna 3

24 marca (niedziela)
Godz. 10.00-14.00
Wielkanocny kiermasz rękodziieła
Wstęp wolny.
Galeria Letnisko MCK, ul. K
Kościelna 3

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

8-9 marca (piątek - sobota)
Festiwal „Miasto Kobiet”
Szczegóły na www.ckipmilanowek.pl
oraz www.milanowek.pl

29 marca (piątek)
Godz. 17.00
Grand Prix w Strzelectwie.
Strzelnica sportowa, ul. Piassta 14

22 lutego (piątek)
Godz. 17.00
Grand Prix w Strzelectwie.
Strzelnica sportowa, ul. Piasta 14

9 marca (sobota)
Godz. 10.00
Inauguracyjne spotkanie sympatyków „spacerów z kijami” – Nordic Walking.
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3

23 lutego (sobota)
Godz. 10.30
I Otwarte mistrzostwa Milaanówka w Tenisie
Stołowym Weteranów.
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: +55
i +65 lat.
Gimnazjum Społeczne, ul. Brzozowa 1
23 lutego (sobota)
Godz. 18:00
Kabaret „Ciach”.
Wstęp biletowany.
Bilety w cenie 25zł. i 30 zł. do nabycia
w MCK.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

17 marca (niedziela)
Godz. 10.15
Otwarcie sezonu Milanowskiej Sekcji Rowerowej – wycieczka: Rokitno, Brwinów,
Otrębusy.
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
17 marca (niedziela)
Godz. 18:00
Spektakl teatralny w wykonaniu Stowarzyszenia T-Art.
Bilety w cenie 10 zł. do nabycia przed spektaklem.
Teatr Letni, ul. Kościelna 3
www.milanowek.pl

……………………
…
Więcej o wydarzeniach
h w Milanowskim Centrum Kultury na stronie
www.ckipmilanowek.pl i na faccebooku.
Przypominamy, że wystaarczy wpisać
swój adres mailowy do newsleettera na naszej stronie internetowej, a bęędziecie Państwo otrzymywać informacje o wszystkich
imprezach organizowanych w M
MCK!
Zapraszamy także do korzzystania z naszej bazy mailingowej w celu przekazywania informacji o bezpłatnych
h imprezach
kulturalnych organizowanych dla Milanowian. Więcej informacji pod numerem
22 758 32 34
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Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Milanówka
na pierwsze spotkanie

„Nordic Walking”
9 marca 2013,
o godzinie 10.00

I Ty możesz pomóc
potrzebującym!
Caritas przy Parafii Matki Bożej
Bolesnej w Milanówku prowadzi
zbiórkę
rzeczy używanych: odzież, obuwie,
przybory szkolne, sprzęt AGD,
komputerowy,
meble itp.
Jeżeli chcesz i możesz wspomóc,
zadzwoń: 501 705 502.
Wszystkim ludziom dobrej woli
z góry serdecznie
DZIĘKUJEMY
WAŻNE TELEFONY:
Urząd Miasta Milanówka
tel. 22 758 30 61, fax 22 755 81 20;
Sekretariat Burmistrza wew. 222;
Punkt Obsługi Interesanta w. 200, 250;
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej tel. 22 755 81 89;
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. profilaktyki i uzależnień
tel. 22 724 94 69;
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
tel. 22 729 04 33, 22 758 30 61 wew. 218;
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 22 724 97 92 fax 22 724 90 83;
Milanowskie Centrum Kultury

w Milanowskim Centrum Kultury
Spotkanie organizacyjne
połączone ze spacerem
ulicami Milanówka.
Poczta Polska poszukuje chętnych,
którzy w ramach własnej działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Milanówku. Poczta zapewnia:
specjalistyczny sprzęt, szkolenie, stałe
wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach
- atrakcyjną prowizję! Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje
możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej działalności
handlowo-usługowej lub w dotychczasowym punkcie pocztowym przy ul. Kościuszki 24a.
Więcej informacji: tel. (22) 557 95 57;
robert.bednarczyk@warszawa.poczta-polska.pl
tel. 22 758 32 34, fax 22 758 39 60;
Miejska Biblioteka Publiczna
tel. 22 755 81 13;
Komisariat Policji
tel. 997, 22 758 32 36, 22 758 31 61;
Straż Miejska tel. 986, 22 724 80 45;
Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 998, 22 758 34 25
ZDROWIE
Nocna Pomoc Lekarska tel. 22 755 90 06
(NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie
w godz. 18.00 - 8.00, w weekendy i dni wolne od
pracy 24 godz. na dobę);
Pogotowie ratunkowe - Centrum Medyczne
Riemerr tel. 999, 22 755 30 30;

o charakterze gospodarczym, kulturalnym, rozrywkowym, turystycznym
i sportowym.
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formuje o pracach Rady Miasta Milanówka, jej komisjach, pracach Burmistrza
Milanówka oraz Urzędu Miasta.
Znaleźć w nim można także przegląd
wydarzeń miejskich – teksty promujące
przedsięwzięcia i inwestycje w mieście

Biuletyn Miasta Milanówka Redakcja
adres: ul. Kościuszki 45,
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 224
e-mail: biuletyn@milanowek.pl
Redaktor naczelny: Jakub Karpowicz

www.milanowek.pl

Debata
o bezpieczeństwie
zaproszenie
Komendant Komisariatu Policji w Milanówku asp. sztab. Mirosław Borkowski
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie
miasta Milanówka, która odbędzie się
w dniu 21.02.2013 r. (czwartek) o godz.
16.00 w Teatrze Letnim Milanowskiego
Centrum Kultury w Milanówku przy ul. Kościelnej 3.
REKLAMA

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 Rehabilitacyjna 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.

Wydawca: Urząd Miasta Milanówka
Skład i druk: Arkuszowa Drukarnia
Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40,
05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Nakład: 6500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania tekstów i zmiany
tytułów oraz nie odsyła artykułów
niezamówionych, a także nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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REKLAMA

POŻYCZKA Z GWARANCJĄ!
0% prowizji
do 150 t ys. zł
bez zabezzpieczeń
ń
środki nawet w 1 dzień

Zapraszaamy:
MILL ANÓWEK, UL. KR AKOWSK A 11
22 734
4 31 65
Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl
W
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie nominalne: 13,5%, składka na ubezzpieczenie
na życie: 4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, RRSO: 25,13%, rata: 644,19 zł. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. W
Warunki oferty –
wg stanu na 5.11.2012 r.
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