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SAMORZĄD
II Uroczysta Sesja Rady Miasta VII Kadencjii
II Gminny Przystanek PaT za nami
Z ŻYCIA MIASTA
Odbierz kartę seniora!
XXIII Finał WOŚP już niebawem
KULTURA
Ferie zimowe w Milanówku
Feliks Dzierżanowski zaprasza na urodziny!
SPORT
Pierwsze w Milanówku zawody Armwrestlingu
Turniej koszykówki chłopców Mazovia Cup

Serdeczne życzenia
z okazji Nowego Roku,
zdrowia, samych wspaniałych dni,
wszelkiej pomyślności i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań
składają
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Trębińska
Radni Miasta Milanówka
Pracownicy Urzędu i Jednostek
Organizacyjnych Gminy
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SAMORZĄD

II Uroczysta Sesja Rady Miasta VII Kadencji
9 grudnia w Teatrze Letnim Milanowskiego Centrum Kultury odbyło się zaprzysiężenie nowego burmistrza Milanówka
- Wiesławy Kwiatkowskiej. Podczas drugiej
uroczystej sesji Rady Miasta VII kadencji,
nowa burmistrz złożyła ślubowanie, po czym
odebrała z rąk Artura Piekuta – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze.
Po uroczystości ślubowania Wiesława
Kwiatkowska wygłosiła krótkie przemówienie, dziękując w pierwszej kolejności wyborcom, którzy oddali na nią głos 30 listopada oraz swoim bliskim – mamie, mężowi
i córce. Zapewniła zebranych, że wierzy we
współpracę ponad podziałami, podkreślając

Wiesława Kwiatkowska odbierała gratulacje z rąk Michała Stępnia z-cy Burmistrza
Miasta Milanówka

znaczenie jej wyborczego hasła i apelu ,,decydujmy razem!’’.
Nowa burmistrz przedstawiła zebranym plany dotyczące młodzieży, rodziców
z dziećmi oraz osób starszych, a także środowisk lokalnego biznesu. Zapewniła, że
chce wykorzystać doświadczenie i uwagi
wszystkich tych grup przy tworzeniu projektów dla Milanówka. Padła także zapowiedź
dotycząca wprowadzenia korekty regulaminu naboru pracowników urzędu miasta
i jednostek organizacyjnych. Chodzi przede
wszystkim o rekrutację na stanowiska kierownicze. - Muszę dokonać weryfikacji jakości kadr. Niezwłocznie rozpiszę konkursy
na kluczowe stanowiska w urzędzie. Do konkursów, które zostaną rozpisane, będą mogli
przystąpić wszyscy, którzy mają odpowiednie
kwalifikacje. A decyzje związane z naborem
będą jawne – zapowiedziała burmistrz. Jednocześnie zostanie przeprowadzony audyt
dotychczas realizowanych inwestycji i podjętych decyzji. - Informacja na ten temat należy
się Mieszkańcom miasta. A ja również chcę
wiedzieć, w jakich warunkach przyszło mi
rozpocząć urzędowanie. Dlatego już wkrótce publicznie zostanie przedstawiony bilans
otwarcia – oświadczyła Wiesława Kwiatkowska. Zmian w urzędzie ma być więcej. W Internecie będzie dostępny kalendarz burmistrza, aby Mieszkańcy wiedzieli z kim, gdzie
i w jakich sprawach spotyka się burmistrz. Usprawniony ma być także do-

Nowa burmistrz w trakcie przemówienia
stęp do tak zwanej informacji publicznej. Nowa burmistrz poinformowała,
że już rozpoczęła działania, które mają
pomóc rozwiązać problemy Mieszkańców dotyczące komunikacji kolejowej
z Warszawą. Trwają negocjacje z władzami
Kolei Mazowieckich w sprawie uruchomienia dodatkowego transportu zastępczego.
Gratulujemy zwycięstwa i życzmy dalszych sukcesów!
Red.

Koncert Noworoczny
Z przyjemnością informuję, że rok 2015
obchodzony będzie w Milanówku jako Rok
Feliksa Dzierżanowskiego. Taką decyzję podjęła Rada Miasta Milanówka na posiedzeniu
w dniu 23 grudnia 2014 r.
Obchody Roku Feliksa Dzierżanowskiego
realizowane będa przez Milanowskie Centrum

Kultury, pod patronatem Burmistrza Miasta
Milanówka.
Zapraszam wszystkich Mieszkańców Milanówka na Noworoczny Koncert, który rozpocznie inaugurację Roku Feliksa Dzierżanowskiego. Będzie można posłuchać kolęd, oberków
i mazurków w wykonaniu zespołu ,,Janusz Prusinowski Kompania’’.

Koncert odbędzie się 4 stycznia o godz.
18.00, w Teatrze Letnim Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3
(wstęp wolny).

Wiesława Kwiatkowska – ur. 22 listopada 1962 r. w Warszawie. Szczęśliwa mężatka i spełniona matka. Od 1989 roku mieszka i pracuje w Milanówku, rodzinnym mieście rodziców - Barbary
z domu Kucharskiej i Maksymiliana Kołota.
Ukończyła studia wyższe na wydziale Zootechniki Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego
– Akademii Rolniczej w Warszawie, z tytułem magistra inżyniera; studia podyplomowe na kierunkach – Administracja Samorządowa oraz Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej. Posiada certyfikat zarządzania projektami i zarządzania ryzykiem.
W 1997 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta Milanówka. W 2000 roku otrzymała nominację na stanowisko Sekretarza Miasta, a funkcję tę pełniła do 2008 roku. Dotychczas prowadziła
własną działalność gospodarczą. Posiada wiedzę oraz doświadczenie w samorządzie i w biznesie.

www.milanowek.pl

Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka
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SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA MIASTA
MILANÓWKA ZA OKRES 10.12 – 23.12.2014 R.
Zgodnie ze złożoną Państwu obietnicą informuję o moich działaniach. Już
wkrótce na witrynie internetowej milanowek.pl pojawi się specjalna zakładka
z informacjami o tym z kim i w jakim
celu się spotykam. Zanim jednak wszystkie zmiany techniczne zostaną wprowadzone, tą drogą przekazuję wszystkie
informacje.
1. Od razu po objęciu funkcji burmistrza
spotkałam się z pracownikami Urzędu
Miasta oraz kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.
iny. Określiłam wymagania i zasady wsp
półpracy. Zapowiedziałam również przeeprowadzenie audytu,
który zweryfikuje przydatność i kompetencje zatrudnionyych przez miasto pracowników. Jeśli zajdzie taka potrzeba,
nastąpią zmiany peersonalne. Audyt zostanie uruchomiony dopiero po uchwaleniu
budżetu Miasta na 2015 r., tj. po 15 stycznia, gdyż Rada Miaasta nie wyraziła zgody
na wcześniejsze wp
prowadzenie tej pozycji
wydatków (audyt zeewnętrzny) do planu na
2015 r., co jest warrunkiem uruchomienia
procedur jeszcze w tym roku.
2. Wprowadziłam ró
ównież regularne spotkania z kierownikkami referatów Urzędu
Miasta i jednostekk organizacyjnych gminy, podczas których będziemy omawiać
najważniejsze sprrawy dotyczące pracy
urzędu i jednostekk oraz wydarzeń w naszym mieście.
3. Zweryfikowałam upoważnienia dotyczące wydawania deccyzji administracyjnych
oraz udostępnianiaa informacji publicznej
nadane pracowniko
om Urzędu Miasta.
4. Wydałam także okkólnik w sprawie zasad
udostępniania info
ormacji publicznej oraz
publikowania danyych w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapewniam Pańsstwa, że odpowiedzi na
pytania zadawane w tak zwanym trybie dostępu do informacji publicznej wreszcie będę
przekazywane w teerminie. Przyspieszony
i znacznie rozszerzon
ny zostanie także proces
publikowania danych
h w BIP. Ponadto, żeby
praca urzędu i jedno
ostek stała się bardziej
przejrzysta, zarządziłłam stworzenie rejestru
wszelkiego rodzaju umów, a informacje na
ich temat, natychmiasst po zawarciu, będą się
pojawiały w BIP.
W celu zachow
wania zgodności tych
zmian z ustawą o occhronie danych osobowych wprowadziłam
m obowiązek umieszczania w umowach zawieranych z osobami
fizycznymi zgody na publikację ich danych

w BIP. Analogiczne zasady będą obwiązywały wszystkie jednostki organizacyjne gminy.
5. Zmieniłam plan audytu wewnętrznego,
skupiając się w pierwszej kolejności na
przeprowadzeniu audytu remontów oraz
inwestycji zrealizowanych w 2014 r. pod
względem ich efektywności i jakości wykonania.
6. Uporządkowałam sprawę kolektora burzowego, który ma zostać zbudowany
przez PKP PLK na potrzeby kolei oraz
miasta wzdłuż ulicy Warszawskiej, od straż pożarnej
ży
ż
j do
d rzeki
ki Rokitnicy.
ki i SzczegóS
ó
łowe informacje w artykule pt: „Kolektor
burzowy w ulicy Warszawskiej” zamieszczonym na str. 5.
7. Zlikwidowałam stanowisko rzecznika prasowego, jako zbędne w naszym mieście.
8. Wraz z końcem roku kończy się umowa
zawarta z Kancelaria prawną Karczewski i Wspólnicy sp. k na obsługę prawną
Urzędu Miasta oraz zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji. Postanowiłam, że miasto nie będzie więcej
zlecało usług opieki prawnej zewnętrznej
kancelarii prawnej, lecz stworzy w Urzędzie Miasta własny zespół radców prawnych. Zastępstwo procesowe ustalane będzie indywidualnie do konkretnych spraw.
Zatrudnienie nowych prawników jest
niezbędne, ponieważ w tej chwili na umowę o pracę zatrudniona jest tylko jedna
osoba, na pół etatu, co oznacza że radca
prawny, zgodnie z przepisami jest dostępny tylko dwa razy w tygodniu przez cztery
godziny dziennie.
9. Wystąpiłam do wojewody o niezatwierdzanie Miejscowego
j
g Planu Zagospodag p
rowania Przestrzennego „Śródmieścia”.
Termin uprawomocnienia decyzji minął
15 grudnia 2014 r.
10. Wydałam następujące zarządzenia:
• Nr 1/VII/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2014 rok,
• Nr 2/VII/2014 z dnia 12 grudnia 2014
roku w sprawie: uszczegółowienia klasyfikacji wydatków do paragrafów w Zarządzeniu Nr 1/VII/2014 Burmistrza
Miasta Milanówka z dnia 12 grudnia
2014 roku,
• Nr 3/VII/2014 z dnia 24 grudnia 2014
roku w sprawie: ogłoszenia Otwartego
Konkursu Ofert na realizację I zadania
publicznego w 2015 roku z zakresu edukacji,
j , oświatyy i wychowania
y
oraz wypoyp
czynku dzieci i młodzieży (wspieranie
www.milanowek.pl

różnych form wypoczynku zimowego dla
dzieci i młodzieży).
11. Wraz z Prezesem MPWiK sp. z o.o. spotkałam się z przedstawicielami ZWiK
Grodzisk Mazowiecki, aby wypracować
zasady współpracy pomiędzy obiema
spółkami.
12. Złożyłam do Rady Miasta program przeciwdziałania uzależnieniom, przygotowany przez Pełnomocnika Burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień.
13. Uczestniczyłam w posiedzeniach komisji: Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu; Kultury oraz Bu
udżetu i Inwestycji,
a także w III Sesji Raady Miasta.
14. W celu większego dosstępu Mieszkańców
do efektów prac Rady Miasta wszystkie jej
sesje oraz posiedzeniaa komisji, po uzgodnieniu z Przewodnicząącą Rady Miasta, są
nagrywane i będą pubblikowane na witrynie internetowej www
w.milanowek.pl
Sprawy organizacyjne dotyczące pracy
Urzędu:
Burmistrz przyjmujee Mieszkańców codziennie, w godzinach pracy Urzędu, po
wcześniejszym umówieniu. Aby nie zmieniać
Państwa przyzwyczajeń w sprawach składania skarg i wniosków zaapraszam - w środy
w godzinach 11.00-17.00..
Zostały podpisane zleccenia/umowy na
realizację:
W dniu 19 grudnia zo
ostała zawarta umowa z firmą Urządzanie, Utrzymywanie
U
Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich
ul. Ludna 7B, 05-822 Milanówek
M
na „pielęgnację zieleni miejskiej
ej na terenie miasta
Milanówka”. Umowa została podpisana
w efekcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tryybie przetargu nieograniczonego.
Przetarg został rozpissany i rozstrzygnięty przez mojego poprzednika. Mnie pozostała tylko formalność podpisania dokumentu umowy, która bęędzie obowiązywała
od 02.01.2015 r. do 31.112.2015 r., wartość
wynagrodzenia za cały zzakres zamówienia
wynosi 259.706,31 zł bruttto. Wynagrodzenie
wykonawcy będzie wypłłacane miesięcznie
za faktycznie wykonane p
prace na podstawie
cen jednostkowych przeedstawionych przez
wykonawcę w „kalkulacjii cenowej” złożonej
wraz z ofertą.
dokończenie na str. 4
d
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SAMORZĄD
dokończenie ze str. 3
W trakcie realizacji są następujące
umowy, które rozpoczął również mój
poprzednik:
1. Remont parkingu przy stadionie miejskim
„Turczynek” w Milanówku.
2. Roboty budowlane polegające na remoncie obrzeży drogowych na terenie Milanówka.
3. Remont ulicy Naddawki w Milanówku.
4. Zagospodarowanie parku Lasockiego.
5. Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy
bocznej Wierzbowej w Milanówku.
Unieważniono postepowania na:
1. Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni
gruntowej na terenie miasta Milanówka.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej
w ulicy Jodłowej i w ulicy Gombrowicza
w Milanówku.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej
dla kanału sanitarnego w ulicy Jodłowej
w Milanówku.
Trwa realizacja następujących projektów:
1. Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej
Gminy Milanówek – przygotowywanie się
do złożenia wniosku końcowego.

2. eMilanówek, system publicznych punktów
dostępu do Internetu oraz zintegrowany
system telefonii VoIP, w ramach budowy
miejskiej Sieci Informatycznej – spotkanie z wykonawcą projektu - Firmą Infobox
oraz z nadzorem - Firmą Dawis. Przedyskutowano sprawy związane z przebiegiem
prac i koniecznością przedłużenia terminu
wykonania inwestycji, ponieważ nie uda
się jej zakończyć zgodnie z deklarowanym
wcześniej harmonogramem. Ustalono
ostateczny termin zakończenia inwestycji
dla firmy Infobox na połowę lutego 2015.
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej – przygotowywanie ankiet dla Mieszkańców,
plakatów oraz informacji do Biuletynu
o realizacji projektu. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym w aplikowaniu o środki zewnętrzne
w tym na termomodernizację budynków,
wymianę nieefektywnych źródeł ciepła
czy budowę ścieżek rowerowych. Posiadając ten dokumenty Gmina będzie mogła
realizować zarówno własne inwestycje, jak
również wesprzeć Mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe wynikające z ich potrzeb.
4. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z trenu miasta Milanówka – rozliczenie transzy dotacji.

5. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
w Milanówku – rozliczenie transzy dotacji. W ramach zadania zakupiony został
zestaw poduszek pneumatycznych oraz
zestaw narzędzi hydraulicznych.
6. Encyklopedia proekologicznych postaw
– podpisana umowa o dofinansowanie
z dnia 10.12.1014 r., rozliczenie transzy
dotacji. Zakres rzeczowy zadania obejmie
opracowanie ekoporadnika dla Mieszkańców, opracowanie i druk plakatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczących
ochrony jerzyka oraz opracowanie graficzne i merytoryczne multimedialnych
aplikacji-gier (domina i puzzli) o tematyce ekologicznej, umieszczonych docelowo
na stronie internetowej miasta.
Pierwsze dni mojej pracy zbiegły się
z okresem przedświątecznym, obfitującym
w liczne uroczystości związane z nadchodzącym Bożym Narodzeniem. W tym miejscu przepraszam wszystkich Państwa że nie
mogłam razem z Wami spędzić tych miłych
chwil. Jednak ogromna liczba pilnych spraw
i konieczność zajęcia się nimi bez chwili
zwłoki, nie pozwoliły mi skorzystać z zaproszeń.
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

Władza zaczyna oszczędności od siebie
Burmistrz Milanówka będzie zarabiała
mniej. Rada Miasta ustalając wysokość pensji
nowej włodarz naszego miasta przychyliła się
do prośby burmistrz o jej obniżenie.
Wiesława Kwiatkowska składając ślubowanie apelowała do radnych, aby nie przy-

znawali jej pensji równej zarobkom byłego
burmistrza Jerzego Wysockiego. – Musimy
powiedzieć sobie szczerze, że nasze miasto ma
poważne problemy z finansami. Dlatego nie
zamierzam przejąć po odchodzącym burmistrzu pensji. Nie mogę zarabiać maksymalnej

ustawowej pensji wynoszącej ponad 12 tysięcy złotych, gdy budżet trzeszczy w szwach
– oświadczyła wówczas burmistrz Kwiatkowska. Rada przyznała jej uposażenie na
poziomie 78 % stawki poprzednika.
Red.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek
Szanowni Państwo,
przystąpiliśmy do opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu mającego na celu określenie możliwości
zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta, a co za tym idzie poprawienie jakości powietrza i komfortu życia
Mieszkańców.
Dołączając do Biuletynu ankietę pragniemy zachęcić Państwa do włączenia się
w proces planowania gospodarki niskoemi-

syjnej. Dzięki przekazanym przez Państwa
informacjom, inwentaryzaja obecnej sytuacji energetyczno – ekologicznej naszego
miasta będzie bardzo dokładna. Udzielone
odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania danych statystycznych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest
dokumentem niezbędnym w aplikowaniu
o środki zewnętrzne w tym na: termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła czy montaż kolektorów

słonecznych. Posiadając Plan jako gmina
będziemy mogli wesprzeć Państwa w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe na
inwestycje wskazane w ankiecie.
Będąc Mieszkańcami Miasta – Ogrodu włączmy się w tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypełnijmy ankietę
i zwróćmy ją we wskazane punkty w mieście.
Za udział w ankietyzacji z góry serdecznie
dziękujemy.

MILANÓWEK

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Ó OŚ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.milanowek.pl
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Kolektor burzowy w ul. Warszawskiej
Wzdłuż ulicy Warszawskiej powstanie kolektor burzowy zbierający deszczówkę z południowej części Milanówka.
Instalację zbuduje PKP PLK na swój
koszt przy okazji remontu linii kolejowej
Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Włochy i przekaże miastu. Inwestycja u części Mieszkańców budzi jednak emocje,
ze względu na związaną z nią potencjalną wycinkę drzew. Burmistrz uspokaja,
że rozmowy w tej sprawie dopiero się
zaczną. Na 2 stycznia zaplanowano wizję lokalną z udziałem inwestora, przedstawicieli Urzędu Miasta oraz milanowskich organizacji ekologicznych.
O tym, że w Milanówku niezbędny jest
system odbierający deszczówkę z ulic miasta
nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele osób
wciąż jeszcze pamięta oberwanie chmury
z czerwca 2013 roku i raporty z zatopionego centrum naszego miasta pokazywane
w TVN. Milanówka jednak nie stać na taką
inwestycję. Na szczęście PKP przygotowując
modernizacje linii 447 (trasa Grodzisk –
Warszawa), poza budową nowych systemów
sterowania ruchem, remontu peronów, musi
także wykonać odwodnienie peronu i torów
w granicach naszego miasta.
Z przyczyn technicznych kolektora burzowego nie da się poprowadzić na terenie PKP, dlatego koleje chcą zbudować go
wzdłuż ulicy Warszawskiej wykorzystując
przy okazji fragment nigdy nieużywanego
kolektora (blisko 500 metrów) miejskiego

znajdującego się między Jedwabnikiem,
a rzeką Rokitnicą.
System zaprojektowany przez PKP, zaczynający się w okolicach remizy straży pożarnej, ma odbierać wodę zarówno z torów
jak i z miasta. Z przedstawionych wyliczeń
wynika, że 8 proc wody będzie z terenów
PKP, a 92 proc z ulic Milanówka.
Rozmowy z PKP na temat inwestycji rozpoczął w 2013 roku ówczesny burmistrz Jerzy
Wysocki. Mimo, że umowa miała być podpisana 15 grudnia nie poinformował o sprawie
ani Mieszkańców ani radnych, którzy mieli wyrazić zgodę na przekazanie PKP PLK
gruntów w służebność pod inwestycję. Nowo
wybrana burmistrz Wiesława Kwiatkowska
tuż po objęciu urzędu dowiedziała się, że
ma dwa dni na akceptacje
p j p
porozumienia.
Żeby o sprawie inwestycji powiadomić radnych i Mieszkańców, Wiesława Kwiatkowska
wnioskowała do Rady Miasta o zwołanie
w trybie natychmiastowym posiedzenia Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego
g Ładu Przestrzennego
g i Ochronyy
Środowiska. Podczas obrad okazało się, że
status niektórych działek, pod którymi miałby przechodzić kolektor – nie jest do końca
określony, bo mimo że są użytkowane przez
miasto to formalnie nie są jego własnością.
A dotychczasowe władze Milanówka nie uregulowały ich stanu prawnego.
Burmistrz Kwiatkowska spotkała się
15 grudnia z przedstawicielami PKP PLK
i przekonała ich, aby odłożyć podpisanie
umowy o kilka dni. W tym czasie prawnicy

z urzędu miasta uznali, że nie ma potrzeby
przekazywania działek w służebność inwestorowi. Tym samym znikł problem własności gruntów i ryzyko płacenia przez miasto
gigantycznych kar, gdyby inwestycja została
z tego powodu zablokowana.
Przedstawiciele PKP PLK przyjechali do
Milanówka jeszcze raz 22 grudnia. Tym razem informacje o inwestycji przedstawili radnym z komisji Budżetu i Inwestycji oraz zebranym Mieszkańcom miasta. Sprawą, która
wywołała największe kontrowersje była kwestia ochrony drzew wzdłuż trasy kolektora.
– Na tym odcinku jest 700 drzew, a wyciętych
zostanie kilkadziesiątt – zapewniał Kazimierz
Peryt z PKP PLK. Projektant instalacji dodał,
że po otrzymaniu analizy dendrologicznej
i kilkukrotnym przejściu trasy, którą będzie
biegł kolektor – ustalił jego umiejscowienie
tak, aby omijał najcenniejsze drzewa.
Członkowie komisji wyrazili poparcie
dla pomysłu budowy kolektora. Burmistrz
miasta podpisze porozumienie z PKP PLK
w sprawie tej inwestycji. Ma jednak pewne
zastrzeżenia. – Chcę jednak żeby kwestia
ochrony drzew na terenie budowy została
jeszcze dokładnie przeanalizowana – zapowiedziała Wiesława Kwiatkowska. Przedstawiciele PKP PLK wspólnie z Burmistrzem
i pracownikami referatu Ochrony środowiska i gospodarki zielenią oraz działaczami
stowarzyszeń ekologicznych 2 stycznia przeprowadzą wizję lokalną.
Red.

3 dotacje z WFOŚiGW dla Gminy Milanówek

W dniu 8 października 2014 r. Gmina
Milanówek p
podpisała
p
z Wojewódzkim
j
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku”. Kwota
przyznanej dotacji wyniosła 20 000,00 zł.
W ramach zadania został kupiony zestaw
poduszek pneumatycznych oraz zestaw narzędzi hydraulicznych.

W dniu 8 października 2014 r. została
p p
podpisana
umowa z Wojewódzkim
j
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Milanówek”. Zakres rzeczowy zadania objął odbiór i utylizację azbestu z 13
nieruchomości zlokalizowanych na terenie
Miasta Milanówka, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających
azbest i zgłosili chęć uczestnictwa w programie. Kwota dotacji wyniosła 5 644,00 zł.
Dodatkowo w dniu 10 grudnia 2014 r.
podpisano
p
p
umowęę z Wojewódzkim
j
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
www.milanowek.pl

Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Encyklopedia proekologicznych
postaw”. Zakres rzeczowy zadania objął
opracowanie ekoporadnika dla Mieszkańców, opracowanie i druk plakatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, dotyczących
ochrony jerzyka oraz opracowanie graficzne
i merytoryczne multimedialnych aplikacjigier (domina i puzzli) o tematyce ekologicznej, umieszczonych docelowo na stronie
internetowej miasta. Kwota dotacji wyniosła
22 276,00 zł.
Łukasz Stępień
Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
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Mieszkańcy zagłosowali na pomysły w ramach Budżetu
Obywatelskiego
Szanowni Państwo,
30 listopada zakończyło się zbieranie
głosów na pomysły wyłonione w ramach
Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu
udział wzięło 286 Mieszkańców Milanówka.
Najwięcej głosów otrzymały projekty dotyczące: budowy placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Gminnych nr 1 (102 głosy); wykonania dokumentacji projektowej budowy
ścieżek rowerowych (77 głosów); zamknięcia dla ruchu kołowego ul. Warszawskiej (70
głosów); wykonania zamkniętego placu zabaw z miękkim podłożem (50 głosów) oraz
wykonania siłowni plenerowej (40 głosów).
Powyższe pomysły zostały przeanalizowane
pod kątem merytorycznym, prawnym oraz
finansowym przez właściwe Referaty Urzędu Miasta Milanówka. Poniżej przedstawiamy szacunkowe koszty ich realizacji:
· pomysł nr 9: plac zabaw przy Zespole Szkół
Gminnych nr 1 – szacunkowy koszt 100 tys. zł,

· pomysł nr 1: wykonanie dokumentacji
projektowej budowy ścieżek rowerowych
– szacunkowy koszt zaprojektowania 1 km
ścieżki rowerowej opiewa na kwotę od 25
do 30 tys. zł,
· pomysł nr 13: zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Warszawskiej – szacunkowy koszt
I etapu realizacji pomysłu (przejęcie ulicy
i opracowanie dokumentacji projektowej,
dostawienie ławek i częściowa wymiana
obecnego oświetlenia na parkowe) wynosi
od 80 do 100 tys. zł Szacowany koszt całości projektu – ok. 1 mln zł,
· pomysł nr 7: wykonanie zamkniętego placu zabaw z miękkim podłożem – szacunkowy koszt ok. 50 tys. zł,
· pomysł nr 12: wykonanie siłowni plenerowej – szacunkowy koszt 40 tys. zł. Z ewentualną rozbudową siłowni o urządzenia
sportowe parkur szacunkowy koszt wyniesie 100 tys. zł.

Kolejnym etapem będzie przedstawienie
wyłonionych pomysłów Radzie Miasta Milanówka, która wskaże projekt lub projekty do
realizacji. Na zwycięski pomysł lub pomysły
z budżetu miasta zostanie przeznaczona
kwota w wysokości 100 tys. zł.
Lista wszystkich pomysłów biorących
udział w głosowaniu wraz z punktacją dostępna jest na stronie miasta: www.milanowek.pl w zakładce Budżet Obywatelski.
Red.

XLII Sesja Rady Miasta Milanówka - 6 listopada 2014 r.
Dnia 6 listopada 2014 r. odbyła się XLII
Sesja Rady Miasta Milanówka, podczas
której radni podjęli dziesięć uchwał, w tym
rozpatrzyli skargi na Burmistrza Miasta Milanówka.
W trakcie sesji podjęto następujące
uchwały:
• Uchwała nr 523/XLII/14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata
2014 – 2021, którą radni przyjęli w głosowaniu 11 – za, 1 - przeciw, 3 - wstrzymujące.
• Uchwała nr 524/XLII/14
w sprawie zmian budżetu Miasta na
2014 rok, którą radni przyjęli w głosowaniu
11 - za, 1 - przeciw, 3 – wstrzymujące.
• Uchwała nr 525/XLII/14
w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015, którą radni przyjęli
w głosowaniu 15 głosami – za.

• Uchwała nr 526/XLII/14
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody, którą radni przyjęli w głosowaniu
15 głosami – za.
• Uchwała nr 527/XLII/14
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na
okres do 10 lat, części działki ew. nr 1/8 obr.
05-06 ul. Wojska Polskiego, którą radni
przyjęli w głosowaniu 11 – za, 3 – przeciw,
1 – wstrzymujący.
• Uchwała nr 528/XLII/14
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania
g p
Przestrzennego
g terenu
„Śródmieście” w Milanówku, którą radni
przyjęli w głosowaniu 11 – za, 4 – przeciw.
• Uchwała nr 529/XLII/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną, w głosowaniu 14 – za,
1 – wstrzymujący.
• Uchwała nr 530/XLII/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Milanówka, którą radni uznali za
bezzasadną, w głosowaniu 11 – za, 3 – przeciw, 1 – wstrzymujący.
www.milanowek.pl

• Uchwała nr 531/XLII/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Milanówka, którą radni uznali za
bezzasadną, w głosowaniu 11 – za, 4 – przeciw.
• Uchwała nr 532/XLII/14
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta Milanówka, którą radni uznali za
bezzasadną, w głosowaniu 11 – za, 4 – przeciw.
W okresie pomiędzy XLI, a XLII Sesją
Rady Miasta Milanówka radna Aleksandra
Krystek złożyła interpelację w sprawie wyjaśnienia kwestii księgi wieczystej nieruchomości zabudowanejj budynkiem
y
Szkołyy nr 3
przy ulicy Żabie Oczko 1 w Milanówku.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji dostępne są w Biurze Rady Miasta
przy ul. Kościuszki 45, budynek “B” - tel.
758 34 21, faks 758 35 15. Treści uchwał dostępne są na stronie www.bip.milanowek.pl.
Magdalena Grzywacz
Biuro Rady Miasta Milanówka
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I sesja VII kadencji Rady Miasta Milanówka – 1 grudnia 2014 r.
W poniedziałek, 1 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miasta
VII kadencji samorządu. Radni odebrali
z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Sesję otworzył oraz prowadził
do momentu wyboru przewodniczącego –
Radny Senior Włodzimierz Starościak. Na
Przewodniczącego Rady zostali zgłoszeni:
radna Małgorzata Trębińska, która w głosowaniu tajnym uzyskała 11 głosów oraz
radny Henryk Dąbek, który uzyskał 4 głosy. Przewodniczącą Rady wybrana została
– Małgorzata Trębińska reprezentująca KW
Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe „Milanówek-Dziś i Jutro”.
Na ręce Przewodniczącej Rady Miasta Małgorzaty Trębińskiej została złożona
pisemna deklaracja dotycząca oficjalnego
zgłoszenia Klubu ,,Milanówek Dziś i Jutro’’,
przekazana przez Przewodniczącego Klubu
Jarosława Paćko.
Na wniosek Przewodniczącej ustalono,
jej dwóch zastępców. Radni zgłosili trzech
kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta: radnego Henryka
Dąbka KW „Razem dla Milanówka”, który
w głosowaniu tajnym uzyskał 4 głosy, radną
Bożenę Osiadacz, która uzyskała 14 głosów
i radnego Waldemara Parola, który uzyskał
11 głosów. Wobec powyższego Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Milanówka
zostali: radna Bożena Osiadacz z Klubu
,,Milanówek Dziś i Jutro’’ i Waldemar Parol
„KWW Waldemar Parol”. Następnie Rada
zajęła się ustaleniem składu pięciu poszczególnych komisji. Zadecydowano, że Komisja
Nazewnictwa zostanie włączona do Komisji
Praworządności,
ą
Bezpieczeństwa
p
Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Krzysztof Wiśniewski - przewodniczący
(Klub ,,Milanówek Dziś i Jutro’’)

•
•
•
•

Henryk Dąbek,
Anna Haber,
Jarosław Paćko,
Włodzimierz Starościak.
Członkami Komisji Budżetu i Inwestycji
zostali: Robert Czarnecki – przewodniczący
(Klub ,,Milanówek Dziś i Jutro’’),
• Janina Moława,
• Cezary Nowak,
• Jarosław Paćko,
• Waldemar Parol,
• Małgorzata Trębińska.
Członkami Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa
p
Publicznego,
g Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska zostali:
Witold Rytwiński – przewodniczący (Klub
,,Milanówek Dziś i Jutro’’),
• Henryk Dąbek,
• Aleksandra Krystek,
• Elżbieta Kubek,
• Cezary Nowak,
• Waldemar Parol,
• Witold Rytwiński,
• Krzysztof Wiśniewski.

Członkami Komisji Edukacji zostali: Bożena Osiadacz - przewodnicząca (Klub „Milanówek Dziś i Jutro”),
• Aleksandra Krystek,
• Elżbieta Kubek,
• Janina Moława,
• Jarosław Paćko,
• Witold Rytwiński.
Członkami Komisji Kultury zostali: Włodzimierz Starościak - przewodniczący (Klub
„Milanówek Dziś i Jutro”),
• Henryk Dąbek,
• Aleksandra Krystek,
• Elżbieta Kubek,
• Hanna Młynarska,
• Witold Rytwiński.
Członkami Komisji Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Sportu zostali: Waldemar Parol przewodniczący („KWW Waldemar Parol”),
• Robert Czarnecki,
• Anna Haber,
• Elżbieta Kubek,
• Hanna Młynarska,
• Janina Moława.

Na sesji podjęto następujące uchwały:
Nr Uchwałyy
1/I/14
2/I/14
3/I/14
4/I/14
5/I/14

Uchwała w sprawie:
p
wyboru
y
Przewodniczącejj Radyy Miasta Milanówka;
ustalenia liczbyy wiceprzewodniczących
p
y Radyy Miasta Milanówka;
wyboru
y
Wiceprzewodniczących
p
y Radyy Miasta Milanówka;
wyboru
y
Komisji
j Rewizyjnej
yj j Radyy Miasta Milanówka;
powołania stałych
p
y Komisji
j Radyy Miasta Milanówka

Wynik
y głosowania
g
ggłosowanie tajne
j
15 za
ggłosowanie tajne
j
13 za, 2 wstrzymujące
y j
11 za, 4 wstrzymujące
y j

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45, budynek “B”
- tel. 758 34 21, faks 758 35 15. Treści uchwał dostępne są na stronie www.bip.milanowek.pl.
Magdalena Grzywacz
Biuro Rady Miasta Milanówka
www.milanowek.pl
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III Sesja VII Kadencji Rady Miasta Milanówka – 23 grudnia 2014 r.
Dnia 23 grudnia 2014 r. odbyła się trzecia Sesja Rady Miasta Milanówka. W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
• Uchwała Nr 6/III/14 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 - 2021, którą radni przyjęli w głosowaniu 13 – za, 2 – wstrzymujące.
Nie przyjęto autopoprawki Burmistrza, dotyczącej wprowadzenia audytu zewnętrznego do
WPF (11 głosów – przeciw, 4 – za).
• Uchwała Nr 7/III/14 w sprawie zmian
budżetu Miasta na 2014 rok, którą radni
przyjęli w głosowaniu 15 – za.
• Uchwała Nr 8/III/14 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2014, którą radni przyjęli
w głosowaniu 15 głosami – za.
• Uchwała Nr 9/III/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mi-

lanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu
15 głosami – za.
• Uchwała Nr 10/III/14 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 525/XLII/14 Rady Miasta
Milanówka z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015, którą radni
przyjęli w głosowaniu 15 głosami – za.
• Uchwała Nr 11/III/14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków którą radni przyjęli w głosowaniu
15 głosami – za.
• Uchwała Nr 12/III/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi-

nie Milanówek na 2015 rok, którą radni
przyjęli w głosowaniu 15 głosami – za.
Podczas sesji Rada Miasta Milanówka
podjęła także Stanowisko w sprawie akceptacji programu obchodów 125 rocznicy urodzin
Feliksa Dzierżanowskiego (15 głosów – za).
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta - Bożena
Osiadacz złożyła dwie interpelacje w sprawie:
• udrożnienia studzienki ściekowej oraz
rury spływowej w ulicy Fiderkiewicza na wysokości Ośrodka Pomocy Społecznej,
• umieszczenia znaku zakazu lub innej formy zakazującej parkowania samochodów
podczas organizowanej na terenie Przedszkola Publicznego nr 1 przy ulicy Fiderkiewicza, tzw. „wyprzedaży garażowej”.
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.
Magdalena Grzywacz
Biuro Rady Miasta Milanówka

Zapraszamy do udziału w Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Realizując politykę przejrzystości działania
administracji samorządowej w Milanówku, Burmistrz Miasta Milanówka – Wiesława Kwiatkowska uznała za zasadne utworzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, jako organu opiniodawczego
oraz kontroli społecznej w sprawach lokalowych.
Wobec powyższego zachęcamy organizacje społeczne działające na terenie miasta Mi-

lanówka - statutowo zajmujące się tematyką
mieszkaniową i społeczną oraz organizacje,
które mogłyby służyć pomocą w tych kwestiach, do zgłaszania kandydatur na członków
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Zgłoszenia w formie pisemnej należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka przy ul.
Kościuszki 45 w terminie do dnia 26 stycznia 2015 r.

26 stycznia 2015 r. Skład komisji zostanie ustalony Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Milanówka. Regulamin znajduje się
w opracowaniu i będzie dostępny na stronie
miasta: www.milanowek.pl
Ewa Tatarek
Dyrektor ZGKiM

Umowy na pielęgnację zieleni miejskiej oraz utrzymanie
czystości i porządku w mieście - podpisane
Szanowni Mieszkańcy,
poniżej przedstawiamy istotne informacje odnośnie zawartych umów pomiędzy Gminą, a Wykonawcami wyłonionymi
w przetargach, przeprowadzonych w ostatnim kwartale tego
g roku, w ramach zadań należących do Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią.
W dniu 15 września 2014 r. odbył się przetarg na „Utrzymanie czystości i porządku
na terenie miasta Milanówka w okresie
zimowym 2014/2015”. Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma PTHU Piotr Pacholczyk.
Umowa została podpisana jeszcze przez poprzedniego burmistrza i obejmuje okres od
1 grudnia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.
Zakres umowy:
• zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie,
płużenie, likwidowanie śliskości),
• opróżnianie koszy ulicznych,

• sprzątanie zgrubne.
Zgodnie z umową Wykonawca musi sprzątać również ulice maszyną (z piachu, liści) jeśli
pozwolą na to warunki pogodowe. Informacje
o przeprowadzonym postępowaniu są dostępne na www.pib.milanowek.pl/1933,0
Za p
prawidłowe wykonanie
y
umowyy odpowiada Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, który kontroluje wykonywane prace, tel.: 22 758 30 61 wew. 214,202.
Drugie postępowanie przetargowe dotyczyło „Pielęgnacji zieleni miejskiej na
terenie miasta Milanówka”. Przetarg odbył się 27 października 2014 r., przystąpiły
do niego dwie firmy:
1. „Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców
Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich”,
2. „Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta
Generalczyk”.
www.milanowek.pl

Ze względu na konieczność powtórzenia
czynności badania i oceny ofert, Wykonawca został wybrany dopiero w dniu 8 grudnia.
Umowę pomiędzy Wykonawcą, wyłonionym
w przetargu tj. Firmą „Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz
Frejlich” podpisała więc burmistrz - Wiesława
Kwiatkowska, w dniu 19 grudnia 2014 r.
Informacje o przeprowadzonym postępowaniu są dostępne na: www.pib.milanowek.pl/1955,0
Umowa obejmuje wszystkie prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej, które
będą przeprowadzane w okresie od 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Prace nadzorowane sąą również p
przez Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Zielenią.
Emilia Misiak
pp.o. kierownika Referatu
f
Ochronyy
Środowiska i Gospodarki Zielenią
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Propozycje Mieszkańców odnośnie tras milanowskiej
komunikacji miejskiej
W związku z planowanym przygotowaniem przetargu na świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Milanówka,
zapraszamy wszystkich Mieszkańców do
składania propozycji odnośnie zmian i za-

potrzebowania na kolejne trasy - poniżej
prezentujemy mapę obecnej komunikacji.
Wprowadzenie zmian i rozszerzenie
świadczonej usługi uzależnione jest od ilości
złożonych wniosków, które można zgłaszać
do Referatu Komunikacji Społecznej (budy-

nek A, ulica Kościuszki 45) drogą mailową
(promocja@milanowek.pl) lub na piśmie
do 20 stycznia 2015 r. Osoba wyznaczona do
kontaktu: Dawid Puszcz, tel. 758 30 61 wew.
127.
Red.

Trasa komunikacji miejskiej
A

A

A
A
A

A
A

A

A

A
A

A

A

A
A

A

A

SZPITAL ZACHODNI
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

LEGENDA:

A

- Przystanek

- Aktualna trasa

www.milanowek.pl
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II Gminny Przystanek PaT za nami
W sobotę 22 listopada Milanówek stał
się profilaktyczną stolicą Polski. Wszystko dzięki realizowanemu w Zespole Szkół
Gminnych Nr 3 w Milanówku programowi
artystyczno-edukacyjnemu Komendy Głównej Policji – „Profilaktyka a Ty”. Gospodarzami II Gminnego Przystanku PaT była
Gmina Milanówek i Komenda Powiatowa
Policji z Grodziska Mazowieckiego. PaT
jest programem promującym modę na życie wolne od uzależnień, przemocy i agresji.
Wzięło w nim udział prawie 400 młodych
ludzi. Przyjechały do nas Grupy PaT z: Gostynina, Warszawy, Warszawy-Ursynów,
Siemiatycz Podlaskich, Radomia, Łomży,
Płocka, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowa,
Długosiodła, Sokołowa Podlaskiego, Bulkowa i Góry Kalwarii. Nie zabrakło oczywiście
również naszej milanowskiej Grupy Pat. Ponadto w Przystanku uczestniczyli uczniowiemilanowskich szkół: z Zespołu Szkół Gminnych Nr 3, Zespołu Szkół Gminnych Nr 1
oraz Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Piasta.
Podczas programu młodzież wzięła
udział w wielu atrakcyjnych warsztatach:
dziennikarskich, salsy, zumby, strzeleckich,
MMA, boksu, malowania na koszulkach,
treningu twórczego myślenia, malowania
na jedwabiu i tkaninie, decoupage, charak-

teryzacji, wokalnych, hip-hopu, teatralnych,
graffiti. Niezwykłą atrakcją była PaTosfera,
która przeszła ulicami Milanówka na czele
z szefem programu „Profilaktyka a Ty” inspektorem Grzegorzem Jachem. Młodzież
podczas PaTosfery promowała wśród Mieszkańców naszego miasta modę na życie bez
używek i przemocy. Uśmiechnięta i wzmocniona pozytywnymi emocjami śpiewała
i tańczyła na ulicach Milanówka.
Uroczystego otwarcia II Gminnego
Przystanku PaT dokonał ówczesny Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki. Słowami
PaTowskiego hymnu „Nie wracajmy jeszcze
na ziemię” i zatańczoną belgijką rozpoczęliśmy kolejny Przystanek PaT w Milanówku
– mnóstwo uśmiechniętych twarzy i niezapomnianych wrażeń.
Na przystanku zostało przekazane przywództwo Milanowskiej Grupy PaT. Dotychczasowy Lider Milanowskiej Grupy - Karol
Zawadzki przekazał dowodzenie Sebastianowi Zalewskiemu, a Karolina Kukułka dotychczasowy zastępca przekazała zastępstwo
Paulinie Dubielis. Przed nowym liderem
stoi wyzwanie utworzenia zespołu, który
będzie go wspierał w działaniach promujących modę na życie wolne od uzależnień.
Od nowego lidera oczekujemy zaangażowa-

Rozpoczęcie II Gminnego Przystanku PaT w Milanówk

nia i budowania prężnej Grupy PaT w Milanówku.
Podczas przystanku nad bezpieczeństwem młodzieży czuwali Policjanci z KPP
w Grodzisku Mazowieckim, Komisariatu
Policji w Milanówku i Strażnicy Miejscy
z Milanówka - za co serdecznie dziękujemy.
Niezapomniane emocje, pozytywne
przeżycia i radość jaki pozostawił po sobie
II Gminny Przystanek PaT pozostanie zapewne w pamięci wszystkich uczestników.
Z pewnością spotkamy się za rok podczas
III Gminnego Przystanku w Milanówku
w 2015 r.
Serdecznie podziękowania składamy
na ręce wszystkich instruktorów – naszych
sponsorów, którzy poświęcili swój czas aby
poprowadzić warsztaty podczas Przystanku:
• DNS Studiu Tańca Agnieszki Foręc z Milanówka,
• Szkole Nauki Tańca Pauli Ostalskiej
I love Dance,

PaTosfera na ulicach Milanówka

Gala finałowa Przystanku PaT w ZSG nr 3
www.milanowek.pl
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Milanowska Grupa PaT z szefem programu- insp. Policji Grzegorzem
Jachem
• Państwu Andrzejowi i Beacie Niewolewskim z Milanówka,
• Panu Zbigniewowi Kubek z instruktorami strzeleckimi,
• Karolinie Kamińskiej, Pameli Osóbce
i Weronice Radzikowskiej - uczennicom
Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku,
• Pani Małgorzacie Frankowskiej nauczycielowi z Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku,

Hymn Przystanku PaT podczas rozpoczęcia akcji edukacyjnoartystycznej

• Elżbiecie Dybińskiej i Marcie Dubielis
konsultantom w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Milanówku,
• Wojciechowi Wanatowi profilaktykowi
w milanowskich szkołach gminnych,
• Apollonii Lesiakowskiej uczennicy Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 w Milanówku,

Uczestnicy II Gminnego Przystanku Pat promowali na ulicach Milanówka modę na życie
wolne od uzależnień i przemocy

XXIII Finał WOŚP - Gramy w Milanówku!
To już XXIII Finał WOŚP - zagramy z całą Polską

11 stycznia 2015 r. (niedziela)
Jak co roku Hufiec ZHP im J. Kusocińskiego zarejestrował sztab w Milanówku. Współorganizatorami są; ZSG nr 1 ul. Królewska 69, Społeczne
Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO Milanówek ul. Fiderkiewicza.
Jak zawsze do współgrania zgłosiło się już Gimnazjum Społeczne ul. Brzozowa i Straż Miejska. Czekamy na dalsze propozycje.
Zapraszam do wspólnego grania dla dobra dzieci i osób starszych
www.milanowek.pl

• Arturowi i Mariuszowi Nawrockim z Mazowieckiego Klubu Sportowego z Milanówka,
• Bartkowi Szymulskiemu z Milanówka,
• Paniom Katarzynie Krawczyk i Hannie
Dunowskiej,
• Panu Wiesławowi Mirgos - Przewóz Turystyczny Osób ,,Jola’’.
Dziękujemy serdecznie darczyńcom:
sieci sklepów „Społem”, TESCO, Firmie
Cukierniczej Jan Wspaniały - Krzemiński
Jan z Milanówka, Firmie FORPŁYT, piekarniom Pana Janusza Witaszczyka i Pana
Jana Kierzela, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Grodziska Mazowieckiego, BACOMIE, Frito Lays, Zakładowi Przemysłowo Cukierniczemu z Milanówka, Coca Cola
HBC Polska sp. z. o.o., Univeg Trade Poland
S.A., Fresh World International z Bronisz.
Dziękujemy Panu Stanisławowi Bukowskiemu z Milanówka za poprowadzenie korowodu PaTosfery atrakcyjną bryczką konną.
Ewa Zalewska
Pełnomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i uzależnień

Pediatria, onkologia
dziecięca, seniorzy
Jeśli ktoś chce grać z nami, zapraszamyy do współpracy
p p y i czynnego
y
g udziału
w WOŚP. Bliższe informacje pod nr tel:
501 376 536, 502 202 841 lub mailowo:
khzhpmilanowek@o2.pl.
hm Dariusz Kopeć
Szeff sztabu
Sztab WOŚP w Milanówku
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Willa Ursus i jej mieszkańcy we wspomnieniach
Wita Konarskiego
Jednym z ciekawszych miejsc przedwojennego Milanówka była
willa Ursus - nieruchomość zlokalizowana na obrzeżu miasta, przykuwająca wzrok podróżujących koleją z Grodziska Maz. do Warszawy. Przyciągała ona nie swą zabudową, lecz ogromną powierzchnią
terenu, a przede wszystkim stawem z mostem przerzuconym nad lustrem wody i prowadzącym na wysepkę. Dość intrygujące informacje
zamieścił w 1936 roku „Informator miasta Grodziska Mazowieckiego
i powiatu błońskiego”. Czytamy tam że: znaczenie Milanówka jako
letniska i przyszłego uzdrowiska podnosi fakt istnienia 3 źródeł wód
mineralnych, z których już obecnie korzystać można bezpłatnie dwa
razy dziennie, w godzinach 10.00-12.00 i 16.00-17.00 (willa „Ursus”,
p. Cholewińskiego). Wyniki analizy chemicznej potwierdziły wartość
leczniczą wód w schorzeniach wątroby, serca i żołądka, a obecnie dr.
Sokołowski przeprowadza kliniczne badanie ich działania w lecznicy, w Warszawie. Wyrazem zainteresowania się specjalistów wodami mineralnymi był w r. 1935 zjazd lekarzy w Milanówku, na którym
wygłoszono referaty o zaletach klimatycznych Milanówka i o dodatnich rezultatach leczenia wodami. Jak dotąd nie natrafiłam na jakiekolwiek dalsze informacje dotyczące narodzonych w latach 30-tych
perspektyw wodolecznictwa w naszej miejscowości i odbytego zjazdu
przedstawicieli świata medycyny.
Wspomniany w cytacie Stanisław Cholewiński nie był pierwszym,
lecz jednym z kolejnych właścicieli tej ogromnej nieruchomości. Warto cofnąć się do jej początków, czyli 2 czerwca 1903 roku, kiedy to
Ludwik Roszkowski nabył wydzieloną z obszaru dóbr Grudów lit. B
posiadłość za kwotę 1800 rubli. Zyskała ona hipoteczną nazwę „Kolonia Ursus”. Jej powierzchnia obejmowała 3 dziesięciny 2143,3 sążni kwadratowych, co w przeliczeniu na współczesną miarę stanowiło
ok. 42,5 tys. m2. Po roku Roszkowski dokupił jeszcze za 100 rubli dodatkową parcelę o powierzchni 648 sążni kwadratowych (niespełna
3 tys. m2). W księdze hipotecznej zapisano, że w 1904 roku dokonano
dokładniejszego pomiaru, w wyniku którego ustalono powierzchnię „Kolonii Ursus” na 4 dziesięciny 1330 sążni kw., a więc prawie
50 tys. m2. W 1907 roku Ludwik Roszkowski sprzedał mały fragment
swej posiadłości (ponad 6,5 tys. m2) Stanisławie z Szonertów Tokarzewicz, jednak po dwóch latach działka do niego powróciła na mocy
aktu zakupu, a 20 września 1910 roku całą „Kolonię Ursus” nabył
Jan Martynowicz, płacąc na nią 6000 rubli. Po jego śmierci spadek
przeszedł w 1926 roku na własność syna – Tadeusza Jana Martynowicza. I tu dopiero dochodzimy do Stanisława Cholewińskiego, jako
kolejnego właściciela, który 10 kwietnia 1929 roku nabył nieruchomość ziemską „Kolonia Ursus” na publicznej licytacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie za sumę 52 001 zł. Po jego śmierci, w 1938 roku
prawo własności przeszło na żonę Marię Cholewińską i córkę Wandę
z Cholewińskich Slavu. W latach 30-tych na terenie nieruchomości
Ursus stały 3 parterowe budynki mieszkalne – jeden murowany i dwa
drewniane, wzniesione jeszcze przed I wojną światową, oraz budynek
gospodarczy. Po II wojnie światowej, w latach 50-tych i 60-tych teren
„Kolonii Ursus” sukcesywnie dzielono na mniejsze działki.
Swego czasu pan Wit Konarski podzielił się ze mną swoimi wspomnieniami, dotyczącymi dwuletniego pobytu w Milanówku, m.in.
z okresu zamieszkania w willi Ursus. Byłam pełna podziwu, jak dużo
szczegółów pozostało po latach w ludzkiej pamięci. Oto jego słowa:
W Milanówku zamieszkałem jako 8-mio latek. Był to czas wojny.
Ojciec w tym czasie przebywał w obozie internowanych poza granicami
Polski. Matka moja Janina, po ucieczce ze Lwowa, tułała się po różnych miejscach, po utracie swojego miejsca na ziemi. Między innymi,

zamieszkaliśmy na kilka miesięcy w tzw. „pustkach” pomiędzy Grodziskiem a Milanówkiem, u naszej dalekiej rodziny - „babci Lubańskiej”.
Ponieważ miejsce to nie nadawało się do zamieszkania w okresie jesienno-zimowym, udało się matce odnaleźć znajomych, którzy przez przypadek znaleźli schronienie właśnie w Milanówku. Przygarnęli nas do siebie
i odtąd razem zamieszkaliśmy przy ul. Warszawskiej 1, w willi Ursus.
Dla mnie tereny te były jak z bajki. Zarówno latem, jak i zimą, czułem
się wspaniale. Pomimo braku rówieśników, atrakcji i przygód mi nie
brakowało. Teren był olbrzymi i codziennie odkrywałem nowe obszary
ogrodzonego terenu willi Ursus. Na rogu ul. Podwiejskiej i Warszawskiej
stała kapliczka. Była to niebieska kula średnicy chyba 1 metra, przedstawiająca ziemski glob, na nim kościelny dzwon wykonany z mosiądzu,
a na szczycie tego posąg.
W dalszych wspomnieniach rysuje on precyzyjną topografię terenu: Wjazd
j
na teren pposesjij stanowiła brama zamykająca
y ją ul. Warszawską. Równolegle do tej ulicy biegły tory elektrycznej kolei ŻyrardówOtwock. Tuż za bramą stał drewniany dom. Dalej mieściły się szklarnie
oraz domek ogrodnika. Pomiędzy ogrodzeniem sąsiadującym z torami,
a domkiem ogrodnika znajdował się staw, prawdopodobnie rybny. Dalej w kierunku wschodnim były dwa korty tenisowe, ogrodzone wysoką
siatką. Na kortach tych, po wyzwoleniu, „ruscy” trzymali stado niedojonych krów, które mogliśmy doić i wtedy było nareszcie mleko, po które czasami można było udać się na drugą stronę torów - do folwarku
Grudów. Tam w zamian za obierki ziemniaczane oraz bieliznę damską
można było dostać kankę mleka. Największą atrakcją dla mnie był duży
staw z wyspą porośniętą płaczącymi wierzbami sięgającymi lustra wody.
Wyspę łączył łukiem żelazny most wsparty na trzech zabetonowanych
filarach. Do stawu, równolegle z kortami, prowadziła bieżnia sportowa,
długości ok. 100 m, 3 lub 4-ro torowa. W południowo-wschodniej części terenu willi Ursus, na wzgórku stała wieża triangulacyjna porośnięta
dookoła na wiosnę sasankami, zaś wzgórek zimą był namiastką górki
do zjeżdżania na sankach (…) Od strony Brwinowa płynęła rzeczka,
która była granicą wschodnią posesji. Od tej strony, aż do domu częściowo oddzielonego ogrodzeniem, ciągnęło się pole obsadzone drzewami owocowymi i warzywami. Dalej, po lewej stronie od domu, rosło
zboże, a dalej w stronę rogu Podwiejskiej i Warszawskiej - sosnowy las,
w którym stał letni dom.
W pamięci pana Wita pozostał też mieszkający „przez ścianę”
w murowanym budynku i jeżdżący motocyklem Jerzy Peresada, powiatowy instruktor pożarniczy w latach 1938-1945.

Ludmiła Jankowska (w lewej) i Olga Akimow przed domem od
strony ul. Podwiejskiej

www.milanowek.pl
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Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo torów kolejowych 8-letni Wit
był w 1944 roku wielokrotnie świadkiem wywożenia pociągami ludności Warszawy. Przez szpary w wagonach lub przez okienka w nich ludzie
wyrzucali karteczki z prośbą powiadomienia swoich bliskich o tym, gdzie
zostaną wywiezieni i że żyją. Karteczki te przekazywałem panu Michałowi Akimowowi, który, przedostając się do Warszawy, powiadamiał adresatów, bądź rozwieszał na murach i słupach ogłoszeniowych. W drodze
powrotnej przywoził tytoń, bibułki do skręcania papierosów oraz gilzy
do nabijania tytoniu, tworząc pudelka z papierosami lub sprzedając je
na sztuki (…) Prócz tego zaopatrywał nas w karbid do oświetlenia pomieszczeń, czasem baterie do latarek i wiadomości z frontu. W długie
jesienno - zimowe wieczory Michał Akimow, jego żona Olga, syn Jerzy
i moja matka produkowali papierosy, szyli rękawiczki jednopalcowe,
kapcie ozdabiane haftem na wzór zakopiańskich parzenic, no i często grali w brydża przy świetle karbidówki. Z czasem dołączyła do nas
Ludmiła Jankowska, żona popa z cerkwi na Woli, którego rozstrzelali
Niemcy na jej oczach. Produkcja szła całą parą. Papierosy wymieniano
na żywność, tłuszcz, a czasem nawet – bardzo rzadko - na mięso.
Wspomnienia pana Wita Konarskiego dotyczą także wczesnego
okresu powojennego, gdy jeszcze mieszkał w willi Ursus. Po tzw. wyzwoleniu zagościły w Milanówku rosyjskie oddziały zaopatrzenia i propagandy. Całe to „towarzystwo”, z nielicznymi wyjątkami, zakwaterowało się w domu sąsiadującym z terenem willi Ursus od strony południowej
przy ul. Podwiejskiej [zapewne chodzi o kilkukondygnacyjną willę
Temida]. Nieliczni zamieszkali okazjonalnie w tym domu, w którym
mieszkaliśmy oraz u sąsiada przez ścianę. Ponieważ państwo Akimow
byli mieszanką krwi ukraińsko-białorusko-polskiej (wszyscy wykształceni w Polsce i uznawali Polskę za swoją ojczyznę), nie mieli żadnych
problemów z tymi językami (…) Matka moja pochodząca ze Lwowa,
z zawodu nauczycielka, również znała języki ukraiński, rosyjski i średnio
niemiecki. Szybko nawiązali kontakt z „wierchuszką”. Niektórzy grali
w brydża, ale większość przychodziła „załapać się” na bimberek. Naszą
stronę w tej konkurencji reprezentował Michał Akimow. Przedwojenny
leśnik-meliorant i gospodarz polowań na terenie Polesia, zaprawiony
w bojach toastowych, często zmuszony był odprowadzać zmaltretowanych „bojców” do ich kwater. Uznanie wśród Armii Czerwonej ułatwiało mu zdobycie środków do życia oraz żywności: wspomnianego wcześniej mleka od „zdobycznych” krów, chleba, no i „tuszonki”. Pewnego
dnia dostał w prezencie gitarę siedmiostrunową. Okazało się, że umie
wspaniale grać i śpiewać. W repertuarze miał Wertyńskiego, piosenki
z polskich kabaretów oraz dumki ukraińskie. Nauczył się współczesnych
radzieckich piosenek, czastuszek i polskich pieśni z Powstania Warszawskiego (…) Ruskie śpiewali razem z nim, a jak sobie popili, to przedrzeźniali nasze powstańcze pieśni swoimi „Dawaj, dawaj Warszawu, dawaj,
dawaj Berlin” lub „Czubczyk kudierawyj”. Akimow „wykupił” od nich
aparat fotograficzny, klisze, papier i chemikalia.
Na jednym ze zdjęć oraz w pamięci Wita Konarskiego pozostała
sierżant Raisa, „która najpierw odwszawiła staw po ablucjach sołdatów, a następnie sprowadziła i kazała wyremontować łódkę dla „starszyzny”. Pan Wit tak ją wspomina po latach: Baba była ostra, o mało
co nie „sieknęła” mnie z pepeszy, kiedy zauważyła jak ją podglądam
w kąpieli. Była naganiaczem klientów Akimowa do fotografowania
ich bohaterskich póz”. Dzięki aparatowi mieszkańcy willi Ursus mieli
zapewniony byt. Dalej snują się wspomnienia: „Fotografie miały swoją
stałą cenę. Nie pamiętam ile, ale przyjmując wielokrotność, pamiętam
cennik: fotografia „bojca” solo - 1; fotografia dwóch „bojców” solo - 1,5;
fotografia z zegarkiem na odkrytym przedramieniu - 2. Najdroższa była
fotografia grupowa, z jednym lub więcej zegarków na przedramieniu plus
rower”. Dochodziło czasem do zabawnych sytuacji. „Starszyzna często
odwiedzała nasze mieszkanie i podziwiali „bogactwo”. Widząc ułożone
w przedpokoju nasze buty i kapcie jeden z kapitanów zapytał: „ u was

Na schodach willi Ursus. Od lewej: Adela Rakowska (ciotka autora
wspomnień), Jerzy Akimow, Wit Konarski, Olga Akimow, Janina
Konarska i Michał Akimow (fot. Udostepniona przez Wita Konarskiego)
czto - magazin?”. Drugi widząc rzeźbiony z kryształowymi okienkami
kredens spytał: „czto eto?”. Matka moja najspokojniej odpowiedziała:
„A ty durak nie widzieł radiopryjomnika?” „U mienia w Kuskowie iszczo bolszyj” – odrzekł”. Pan Wit przyznaje: „Dzięki układom z „bojcami” było co jeść, a czasem dostałem „kanfietku”. Ale nic za darmo. Od
rana było walenie w drzwi i pytanie: „Mastier doma?”. No to znaczy, że
nowi klienci przybyli do fotografii”. Koniec układów nastąpił wraz ze
zmianą wojska. „Przybyli nowi, niezbyt przyjacielsko nastawieni do Polaków. Dewastowali, co wpadło im w ręce, rozorali samochodami część
ogrodu, łamali gałęzie wraz z owocami, niszczyli drzewa”. Według jego
relacji, w powojennych realiach „Związek Harcerstwa Polskiego i TPD
z Milanówka zorganizowały na terenie willi Ursus półkolonie dla dzieci
z okolicznych terenów. Najważniejszym zadaniem organizatorów było
dożywienie zgłodniałych dzieciaków, zapewnienie im rozrywki i wyzwolenie emocji sportowych, korzystając z istniejących możliwości, jak biegi
po torze sprinterskim, podchody itp. (…) Instruktorzy dwoili się i troili,
dostarczając wspaniałe kakao z mlekiem, bułki z masłem i serem szwajcarskim oraz inne wspaniałości, jakie były w tamtych czasach dostępne
nielicznym. I w takiej atmosferze przebiegło lato 1945.
Wit Konarski snuje opowieść dalej: Następny rok spędziłem
uczęszczając do szkoły Sióstr Urszulanek. Dyrektorką szkoły była siostra Klajsowa. Łącznie z moją wychowawczynią podpisały się u mnie
na świadectwie uczestnictwa w komunii św. W Milanówku z tej okazji
był „jubel”. Dzieciaki od rodziców dostawały lody, sprzedawane z dziecięcego wózka, szczelnie otulonego szmatami, aby lody nie rozmarzały. Dlaczego wspominam o tym? Dlatego, że po latach biedy i głodu
wspominam do dziś smak tych lodów, bułek z serem szwajcarskim,
dziurawym, jak moje zimowe buty tamtych czasów, krówek Pomorskiego i pachnącej skórki białego chleba, którego nie doniosłem w całości
do domu (…) Jesienią 46-go wyjechaliśmy do Krakowa. Tu kończy się
milanowski etap w życiu pana Wita Konarskiego. Obecnie mieszka
w innej części Polski, ale wirtualnie lubi czasami sprawdzić, co słychać
w Milanówku, z którym wiąże go tyle zachowanych wspomnień.

www.milanowek.pl

Maria Smoleń
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Milanowski senior – aktywny – sprawny – zdrowy
Dobiega końca projekt realizowany
przez MU3W w ramach programu ASOS
2014-2020 w 2014 r.
Projekt skierowany był do seniorów 60+
z Milanówka, zainteresowanych świadomym
dbaniem o zdrowie, zdobyciem wiedzy teoretycznej i nawyków praktycznych. Skierowany był do osób szukających form aktywności ruchowej.
Z oferty skorzystało 90 osób deklarując
udział w różnych zajęciach wybranych z oferty 12 rożnych rodzajów aktywności. Łącznie
zapewniliśmy około 390 miejsc na zajęciach,
nie licząc 5 wykładów z medycyny.

Warsztaty zdrowia na morzem. Fot. M.I.

Wykłady prowadzili lekarze specjaliści.
Ich celem było uświadomienie słuchaczom,
na czym polegają procesy starzenia i wyjaśnienie, w jakim stopniu możemy wpływać
na spowolnienie tych procesów i łagodzenie
skutków.
Oprócz wykładów zorganizowaliśmy zajęcia o profilu praktycznym: instruktaż medyczny na warsztatach zdrowia, instruktaż
udzielania pierwszej pomocy, warsztaty psychologiczne, warsztaty zdrowego żywienia,
kurs nordic-walking.
Przeprowadzono 6-miesięczne warsztaty
w zakresie aktywności ruchowej: gimnasty-

ka, joga, taniec, gimnastyka na basenie, nauka pływania. Zrealizowaliśmy 6 wyjazdów
do wód termalnych w Mszczonowie oraz
10-dniowy turnus warsztatów zdrowia w Jastrzębiej Górze.
Koło plastyczne przy MU3W przygotowało cykl prac malarskich i rysunkowych
pod hasłem: „Aktywni seniorzy na start”.
Pod tym samym hasłem powstała wystawa
rysunkowo-fotograficzna, na której zaprezentowano 120 prac słuchaczy MU3W.
Michał Inkielman,
Koordynator Projektu

Fragment wystawy rysunkowo-fotograficznej. Fot. M.I.

22 Milanowska Wigilia przeszła już do historii
W dniu 18 grudnia 2014 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Milanówku, odbyła się Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących z terenu Milanówka.
Do wspólnego stołu na tegoroczną wigilię
zaprosili organizatorzy – Fundacja HomoHomini, Caritas oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Uroczystość została
objęta patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Wiesławy Kwiatkowskiej.
Uroczystość otworzyli włodarze miasta
wraz z organizatorami, składając życzenia
świąteczne. Przy wigilijnym stole licznie
zgromadzili się Mieszkańcy Milanówka,
księża, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, organizacji pozarządowych, jednostek miasta, mediów. Po
wspólnej modlitwie wszyscy mieli możliwość
przełamania się opłatkiem i kolędowania
wraz z utytułowanym, milanowskim chórem
Lacrimosa. Mieszkańcy otrzymali podarunki świąteczne. Były to szczególne chwile,
dla wszystkich osób samotnych i potrzebujących, które miały możliwość spędzić ten

wyjątkowy czas pośród innych. Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w organizację
- zwłaszcza Straży Miejskiej, która zajęła się
przewozem osób niepełnosprawnych, Radnym Rady Miasta Milanówka, harcerzom,
darczyńcom, Klubowi AA „Qvo Vadis”, Dyrekcji Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 za pomoc w przygotowaniu hali, wszystkim oso-

bom które wsparły tegoroczną uroczystość.
Dziękujemy Państwu.
W imieniu Organizatorów
Elżbieta Ciesielska
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milanówku

Uroczystość otworzyli włodarze miasta wraz z organizatorami
www.milanowek.pl
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Odbierz kartę seniora!
Najnowszy projekt Fundacji Rozwoju Pracy i Przedsiębiorczości „Start Pro” to Karta Seniora Powiatu Grodziskiego,
która w ramach inicjatywy ,,Zakupy z Polecenia’’ upoważnia
użytkowników do dodatkowych rabatów u Partnerów akcji.
Kartę Seniora można odebrać w siedzibie Związku Emerytów oraz w siedzibie Fundacji przy ul. Warszawskiej 34 w Milanówku.
Pragniemy Państwa poinformować, że inicjatywa ,,Zakupy
z Polecenia’’ działa już w 80 miejscach w Powiecie Grodziskim;
w tym we wszystkich sklepach Społem, które udzielają 3% rabatu, a oferta specjalna na Kartę Seniora to 5% rabatu.”
Arnold Lis
Koordynator Projektu

Milanowskie szkoły i Centrum Kultury zapraszają na
ferie zimowe
Na najbliższe ferie zimowe Milanowskie
Centrum Kultury wraz z dyrektorami szkół
przygotowało program różnych wydarzeń,
warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży.
Akcja
j będzie
ę
p
przeprowadzona
p
w ZSG Nr 1
ul. Królewska 69, ZSG Nr 3 ul. Żabie Oczko
1 oraz w MCK ul. Kościelna 3.
Na wszystkie wydarzenia zapraszamy dzieci
i młodzież z całego miasta.
Zespół Szkół Gminnych Nr 1
ul. Królewska 69
Termin 19.01 - 30.01.2015 - od poniedziałku
do piątku.
1. Zajęcia świetlicowe dla dzieci młodszych (kl. 1-3 SP) w godzinach 8.0017.00
• zajęcia plastyczne
• zajęcia muzyczne
• zajęcia teatralne
• zajęcia taneczne
• zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej)
• ścianka wspinaczkowa
• zajęcia na mini siłowni
2. Zajęcia sportowe dla uczniów starszych (kl. 4-6SP i 1-3G) w godzinach
9.00 - 15.00
• piłka nożna
• piłka ręczna
• tenis stołowy
• piłka siatkowa
• ścianka wspinaczkowa
• zajęcia na mini siłowni
Istnieje możliwość skorzystania z wyżywienia (obiad). Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem
szkoły 22 758 35 24.

Zespół
p Szkół Gminnych Nr 3
ul. Żabie Oczko 1
Termin 19.01 - 30.01.2015 - od poniedziałku
do piątku.
1. Zajęcia świetlicowe dla dzieci młodszych (kl. 1-3 SP) w godzinach 10.0015.00
• zajęcia plastyczne
• zajęcia muzyczne
• zajęcia teatralne
• zajęcia rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej)
2. Zajęcia sportowe dla uczniów starszych (kl. 4-6SP i 1-3G ) w godzinach
10.00-15.00
• piłka nożna
• piłka ręczna
• tenis stołowy
• piłka siatkowa
• piłka koszykowa

Milanowskie Centrum Kultury
Program dla dzieci
Od poniedziałku do piątku (19 – 30 stycznia), godz. 11.00 – 14.30.
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
11.00 – „Kino dla dzieciaka” - bezpłatne pokazy kinowych hitów dziecięcych
Warsztaty artystyczne – po spektaklu zapraszamy dzieci na warsztaty artystyczne takie jak zajęcia z decoupage, filcu, malarstwa
na jedwabiu, plastyczne.
1 lutego, godz. 12,15-15.00 Bal Karnawałowy w Akademii Pana Kleksa, Teatr Letni
MCK.
www.milanowek.pl

Wydarzenia sportowe:
22 stycznia, godz. 10.00 – Turniej Jedynek
i Dwójek Siatkarskich Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych
Miejsce: Hala Sportowa przy Zespole Szkół
Gminnych nr 1
29 stycznia, godz. 10.00 – Turniej Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych w Piłce
Nożnej Halowej.
Miejsce: Hala Sportowa przy Zespole Szkół
Gminnych nr 1
31 stycznia, godz. 15.00 - Zawody Wrotkarskie dla Szkół Podstawowych
Miejsce: Hala Sportowa przy Zespole Szkół
Gminnych nr 3
Program dla młodzieży
Od wtorku do piątku przez dwa tygodnie feryjne, Teatr Letni MCK:
Warsztaty z ceramiki
wtorek, godz. 15.30
Warsztaty tańca
(21.01 – JAZZ, 28.01 – HIP-HOP)
środa, godz. 16.30
Warsztaty wokalne
czwartek, piątek, godz. 16.00
Wszystkie wydarzenia i warsztaty są bezpłatne.
Katarzyna Wąsińska Jano
Kierownik Referatu Oświaty
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA MILANÓWKA
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 DO 31 GRUDNIA 2015 R.
realizowany przez firmę EKO-HETMAN tel. 22 729-98-98, tel. 22 729-98-99 fax: 22 729-98-80, biuro@eko-hetman.pl,
05-830 Nadarzyn, ul.: Turystyczna 50
Szanowni Mieszkańcy,
(odbiór wiosenny i jesienny). Przy odbiorze
Strona Północna obejmuje ulice znajinformujemy, że odbiór odpadów w 2015 nie ma podziału na rejony. Miasto zostało dujące się pomiędzy ulicą Kwiatową a ulicą
roku odbywać się będzie na tych samych podzielone na stronę północną i południo- Krakowską.
zasadach co w roku poprzednim. Jedyna wą, a linią rozgraniczającą stanowią tory
Strona Południowa obejmuje ulice
wprowadzona zmiana (prosimy zwrócić na PKP.
znajdujące się pomiędzy ulicą Warszawską
to szczególną uwagę) dotyczy odbioru liści
a ulicą Bagnistą

Rodzaj odpadu

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Rejon 1

UWAGA !!!! WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ OD GODZINY 7:00 RANO
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REJON 1 obejmuje ulice - Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Dowcip, Dzierżanowskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Kolorowa, Kościuszki (od Krasińskiego w kierunku Falęcina), Kraszewskiego,
g Kwiatowa, Lasockiego,
g Lawendowa, U. Ledóchowskiej,j Macierzanki, Mała, C.K. Norwida, Obwodu AK Bażant, Parkowa, Partyzantów,
y
Pewna, Piaski, Podgórna
g
((Kościuszki - W.
Polskiego), Północna, Pusta, Reymonta, Spokojna, Szarych Szeregów, L. Teligi, Tuwima, Wąska, Wigury, Wojska Polskiego (Ludna-Kwiatowa) bez nr 39,41, Żukowska, Żwirki.
Komunalne,
bioodpady

14, 28

11, 25

11, 25

8, 22

6, 20

3, 10, 17,
24

1, 8, 15,
22, 29

5, 12, 19,
26

9, 23

7, 21

4, 18

2, 16, 30

makulatura,
plastik, szkło

14

11

11

8

6

3

1

12

9

7

4

2

Rejon 3

REJON 2 obejmuje ulice - Brzuzka A., Grodziska, Kalinowa, Kościelna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów PKP), Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt), Krasińskiego (Kościuszki-Wojska
Polskiego),
g ) Królowejj Jadwigi,
g Lazurowa, Mickiewicza, Nowa, Okopy
py Górne, Pasieczna, Plantowa, Słowackiego,
g Smoleńskiego
g ((od PKP do Kościelnej),
j) Spacerowa,
p
Spółdzielcza, Starodęby,
Stawy, Wielki Kąt, F. Witkowskiej, Wojska Polskiego (Ludna-Zamenhoffa) – bez nr 11, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Żabie Oczko – bez nr 8,12,14,16,18
Komunalne,
bioodpady
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REJON 3 obejmuje ulice -Czubińska, Falęcka, Gospodarska – bez nr 44a,44b, 44c, Jemiołuszek, Jerzyków, Klonowa, Leśny Ślad (Podleśna- Lasek Olszowy), Leszczynowa, Lipowa, Marzeń,
Myśliwiecka,
y
Naddawki, Ogrodowa,
g
Olszowa, Parkingowa,
g
Podleśna, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj, Sadowa, Słowików, Sołecka, Sowia, Topolowa, Trębacka, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot,
Wrzosowa, Wschodnia, Wylot, Załamana, Zielona Żytnia, Źródlana
Komunalne,
bioodpady
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REJON 4 obejmuje ulice - Dworcowa, Kaprys, Krakowska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego (Kościuszki- Piasta), Leśny Ślad (Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała,
Orzeszkowej, Piasta, Podgórna (Kościuszki-Wspólna), Sienkiewicza, Wiejska, Wójtowska, Wspólna, Zaciszna
Komunalne,
bioodpady

5, 20

3, 17

3, 17, 31

14, 28
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REJON 5 obejmuje ulice - Bagnista, Bliska, Brwinowska (Kazimierzowska - Wiatraczna), Brzozowa, Dębowa, Działkowa, Grabowa, Jedwabna, Jesionowa, Kazimierzowska, Królewska
((Piłsudskiego-w
g
kierunku Grodziska Maz.),
) Konwaliowa, Na Skraju,
j Na Uboczu, Magnolii,
g
Morwowa, Okólna, Piłsudskiego,
g Podkowiańska, Poleska, Poziomkowa, Próżna, Radosna, ks.
Skargi, Smoleńskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sokorskiej Bogny, Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia, Warszawska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska Maz.), Wiatraczna
(Podkowiańska-Wierzbowa), Wierzbowa
Komunalne,
bioodpady
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Rejon 7

REJON 6 obejmuje ulice - Chabrów, Dembowskiej, Gen. A. E. Fieldorfa, Por. St. Hellera, Królewska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa), Książenicka, Łączna, Łąkowa, Niezapominajki,
Nowowiejska, Okrzei, Ptasia, Rososzańska, Sarnia, Staszica (Królewska - Kady), Stokrotki, Wysoka, Wysockiego, Zielna
Komunalne,
bioodpady
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Rejon 8

REJON 7 obejmuje ulice - Bartosza, Bociania, Brwinowska (Królewska-Wiatraczna), Cicha, Głowackiego, Grudowska (Królewska - Owczarska), Iwaszkiewicza, Jabłonowa, Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konopnickiej, Makowa, Marszałkowska, Miła, Nadarzyńska (bez nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c), Owczarska, Perłowa, Piękna, Promyka, Różana, Skośna,
Słoneczna, Szkolna, Sympatyczna, Turczynek, Urocza, Wesoła, Wiatraczna (Turczynek – Wierzbowa), Wiśniowa
Komunalne,
bioodpady
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4, 15, 29

5, 12, 19,
26

3, 10, 17,
24, 31

7, 14, 21,
28

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 21

makulatura,
plastik, szkło

9

6

6

3

15

12

10

7

4

2

13

11

Rejon 9

REJON 8 obejmuje
j j ulice - Charci Skok, Długa
g ((bez nr 4),
) Fiderkiewicza, Graniczna, Grudowska ((Królewska-Warszawska),
) Inżynierska,
y
Krótka, Krzywa,
y
Leśna, Podwiejska, Polna, Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Sosnowa, Ślepa, Środkowa, Warszawska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa)-bez nr 5, Zawąska
Komunalne,
bioodpady

12, 26

9, 23

9, 23

8, 20

4, 18

1, 8, 15,
22, 29

6, 13, 20,
27

3, 10, 17,
24, 31

7, 21

5, 19

2, 16, 30

14, 28

makulatura,
plastik, szkło

12

9

9

8

4

1

13

10

7

5

2

14

Rejon 10

REJON 9 obejmuje ulice – Asnyka, Kameralna, Kochanowskiego, Księżycowa, Ludna, Prusa, Szczepkowskiego
Komunalne,
bioodpady

9, 23

6, 20

6, 20

3, 17, 30

15, 29

5, 12, 19,
26

3, 10, 17,
24, 31

7, 14, 21,
28

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 21

makulatura,
plastik, szkło

23

20

20

17

15

12

24

21

18

16

13

11

REJON 10 obejmuje ulice – 3 maja, 9 maja, Akacjowa, Barwna, Bratnia, Daleka, Długa 4, Dolna, Gołębia, Gombrowicza, Gospodarska nr 44a, 44b, 44c, Kasprowicza, Kasztanowa, Kazimierzowska 34a, Końcowa, Krucza, Nadarzyńska
y
nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c Marzanny,
y Modrzewiowa, Moniuszki, Niska, Owocowa, Piaskowa, Południowa, Rolna, Rzeczna,
Skromna, Sobieskiego, Świerkowa, Warszawska nr 5, Wojska Polskiego nr 11, 39, 41, Zakątek, Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18

Odpady są gromadzone w workach w kolorze:
zmieszane odpady
komunalne

czarny

tworzywa sztuczne,
tetra-pak, złom

żółty

papier i tektura

niebieski

szkło

biały

bioodpady /trawa, drobne gałęzie, liście/
należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 80 litrów, odpornych na rozerwanie
(odbierane będą również worki o pojemności 120l, zawiązane, nie wypełnione do końca)

Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów.
Odpady będą odbierane z altan śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
ODBIÓR LIŚCI ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE W TERMINACH:
UWAGA! Przy odbiorze liści nie obowiązuje powyższy podział na rejony (od 1 do 10). Worki z liśćmi będą odbierane zgodnie z podziałem Miasta na:
1. część północną – ulice znajdujące się pomiędzy ulicą Kwiatową a ul. Krakowską;
2. część południową – ulice znajdujące się pomiędzy ul. Warszawską a ul. Bagnistą.
Terminy odbioru liści:
25 kwietnia, 14 listopada oraz 5 grudnia - część północna;
25 kwietnia, 21 listopada
p
oraz 12 ggrudnia – część
ę południowa.
p
W INNYCH TERMINACH LIŚCIE NIE BĘDĄ ODBIERANE.
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV - RAZ W MIESIĄCU W TERMINACH:
22 stycznia, 19 luty, 19 marca, 23 kwietnia, 21 maj, 25 czerwca, 23 lipca, 20 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia.
Wystawka przed posesję - odbiór tych odpadów należy zgłosić najpóźniej do 3 dni przed planowanym dniem odbioru do Urzędu Miasta,
pod nr tel. (22) 758 30 61 w. 221, 212, 214. Każde zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres, ilość oraz rodzaj odpadu.
W ramach wystawki nie będą odbierane: papa, eternit, okna, odpady samochodowe, świetlówki.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Zużyte baterie, świetlówki – zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu
po zgłoszeniu do Urzędu Miasta, pod nr tel. (22) 758 30 61 w. 221, 212, 214
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór po zgłoszeniu do Urzędu Miasta, pod nr tel. (22) 758 30 61 w. 221, 212, 214
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
w – odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, odpady
zielone (liście, trawa, drobne gałęzie), chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło.
Punkt ten znajduje się w Milanówku, róg ulic Turczynek i Wiatracznej, godz. pracy: pon – pt 10.00 – 18.00, sob 10.00 – 16.00. Odpady
w Punkcie można oddać po uprzednim okazaniu przez Mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów
komunalnych.
www.milanowek.pl
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VI Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników
13 grudnia br. strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku wzięli udział w VI
Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników „KOPALNIA SOLI WIELICZKA”.
W roku bieżącym milanowską straż reprezentowały dwie drużyny:
Marta Kryszczuk, Urszula Milczarek
oraz Magdalena Młynarska – żeńska drużyna OSP;
Krzysztof Ciborowski, Sergii Makarenkov oraz Sławomir Wieleciński – męska
drużyna OSP.
W zawodach wystartowało trzydzieści
dziewięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, trzydzieści dwie drużyny Państwowej
Straży Pożarnej oraz siedem drużyn innych
formacji ratowniczych (strażacy i ratownicy
z Polski, Czech, Holandii).
Rywalizacja miała na celu popularyzację
aktywnych form treningu z użyciem sprzętu
ochrony dróg oddechowych; przedstawienie trudności w realizacji zadań ratowniczo
– gaśniczych w budynkach wysokich i wysokościowych, piwnicach, tunelach itp.; współzawodnictwo ratownicze oraz podnoszenie
sprawności fizycznej poprzez rywalizację
sportową.
Startujące trzyosobowe drużyny w pełni
umundurowane (mundur bojowy, rękawice i buty strażackie, hełm ochronny, latarka w systemie Ex) i wyposażone w aparaty
ochrony dróg oddechowych miały za zadanie pokonanie schodów przy szybie Daniłowicza kopalni soli w Wieliczce. Następnie
po drabinie kierowali się na klatkę schodową (90 podestów, 650 schodów). Po pokonaniu schodów, w połowie oświetlonych

Strażacy z Milanówka po raz drugi brali udział w zawodach, fot. Pixel - X/OSP Milanówek
jedynie latarkami startujących strażaków,
korytarzem kierowali się na metę. Łącznie
strażacy i ratownicy musieli wspiąć się na
wysokość stu dziesięciu metrów (wysokość
tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie).
Strażacy z Milanówka po raz drugi brali
udział zawodach. Zeszłoroczny wynik został
poprawiony o ponad dwie minuty. Z czasem: sześć minut, siedemnaście sekund,
osiemdziesiąt dziewięć setnych, męska drużyna zajęła dwunaste miejsce w kategorii

Żeńska drużyna OSP Milanówek fot. Pixel - X/OSP Milanówek
www.milanowek.pl

drużyn OSP i trzydzieste szóste w klasyfikacji ogólnej ze stratą do najlepszej drużyny
OSP (jedna minuta, trzydzieści jeden sekund i pięćdziesiąt trzy setne). Był to trzeci
wynik osiągnięty przez drużynę Ochotniczej
Straży spoza województwa małopolskiego,
czyli z pominięciem drużyn dla których odległość od szybu Daniłowicza nie stanowiła
przeszkody, by właśnie tam trenować.
Drużyna żeńska z czasem dziesięć minut, trzydzieści sekund i pięćdziesiąt setnych
uplasowała się na trzecim miejscu wśród
startujących w Wieliczce drużyn kobiecych.
Strażaczki odebrały dyplom – pierwszy jaki
został zdobyty w bieganiu po schodach przez
milanowskich ratowników.

Zwycięzcy VI Barbórkowego Turnieju Strażaków i Ratowników w kat. OSP

BEZPIECZEŃSTWO
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Organizatorzy zawodów:
Komenda Główna PSP,
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie,
Komenda Powiatowa PSP w Wieliczce,
Zarząd Główny Związku OSP RP,
Kopalnia soli w Wieliczce.
Patronat honorowy:
Gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,
Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Z OSP RP,
Jerzy Miller – Wojewoda Małoplski,
Marek Sowa – Marszałek Województwa
Małopolskiego.
Krzysztof Ciborowski
Prezes OSP Milanówek

Na startujące drużyny czekał szereg niełatwych do wykonania zadań fot. Pixel - X/OSP Milanówek

Lepiej zapobiegać niż leczyć
W myśl tej zasady stworzono programy profilaktyczne, które są uzupełnieniem
przedszkolnych i szkolnych programów wychowawczych.
Nasze zajęcia edukacyjne realizujemy
w roku szkolnym 2014/15. Swoje programy
kierujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej - mówi mł. specjalista Izabela
Koźbiał, która koordynuje działania profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską
w Milanówku i podkreśla, że: podstawą doboru treści i metodyki poszczególnych programów jest wiek odbiorców, poziom wiedzy oraz

stopień rozwoju poznawczego. W tym roku
szkolnym po raz pierwszy chcemy zaprosić
również rodziców do uczestnictwa w naszych
programach.
Program realizowany przez umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej
dotyczy szeroko rozumianej profilaktyki:
zmniejszenia występowania ryzykownych
zachowań oraz promocji zdrowego stylu życia.
Red.

Koordynator działań profilaktycznych Straży
Miejskiej - mł. specjalista Izabela Koźbiał

Program ,,Stoi przy drodze na jednej nodze’’
Na przełomie września i października
funkcjonariuszka Straży Miejskiej spotkała
się z najmłodszymi uczniami milanowskich
szkół podstawowych. Uczniowie klas pierwszych zostali zaproszeni do ,,zaczarowanego
miasteczka znaków drogowych’’. Dzieci na
zajęciach przypomniały sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa, w szczególności
właściwego poruszania się po drodze. To
był cel nadrzędny zajęć. Uczniowie uczyli
się rozróżniać podstawowe znaki drogowe
oraz zachowywać na drodze. Poznali zasady
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
oraz poznali takie pojęcia jak: pieszy, droga, chodnik. Metody stosowane przez funkcjonariuszkę zostały dostosowane do wieku
uczestników zajęć. Dzieci nabyły niezbędną
wiedzę głównie poprzez zabawy ruchowe.
Nie zabrakło również ciekawych konkursów, które stanowiły podsumowanie zdobytej wiedzy.
Zwieńczeniem programu „Stoi przy
drodze na jednej nodze” było zaproszenie
uczniów do siedziby Straży Miejskiej, gdzie
dzieci mogły poznać specyfikę pracy funk-

cjonariuszy, obejrzeć sprzęt oraz radiowozy.
Na zakończenie w praktyce sprawdzały swo-

ją wiedzę dotyczącą zasad przechodzenia
przez jezdnię.
Red.

Dzieci na zajęciach przypomniały sobie zasady właściwego poruszania się po drodze
www.milanowek.pl
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Radość pod Aniołem!
Zgarnęliśmy pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów – Teraz My!
Pokazaliśmy spektakl „Dom pod Aniołem”.
Przegląd z ogromnym rozmachem zorganizował Dom Kultury „Włochy”: wzięło
w nim udział 1471 osób w 182 prezentacjach
w różnych kategoriach. Teatrów było 18
z całej Polski. Znaleźliśmy się na konkursie
dzięki MU3W i wystąpiliśmy pod wspólnym
sztandarem.

W związku z tym zmieniliśmy nieco nasze plany – w grudniu zaprosiliśmy na zwycięski spektakl, którym zamykamy projekt
„Teatr Letni – T-Art Letni – reaktywacja!”.
Projekt objął: „Gody weselne”, „Dalej,
dalej na żebraczy sejm”, „Historię Polski
w etiudach”, „My z Mateuszem”, „Sprawę
Moniki”, „Z pamiętników Adama i Ewy”
wraz z koncertem balladowym (w L’amour Maison – piękne miejsce!), „Dom pod
Aniołem”.
W tym roku pokazywaliśmy się też poza
Milanówkiem, nawiązaliśmy kontakt z Domem Kultury Polskiej w Wilnie – dzieje się!
Mamy ambitne plany na przyszły rok
i przyszły projekt. Bardzo dziękujemy Wam
– Widzom, że jesteście z nami, oklaskujecie
nas, mówicie ciepłe słowa i chcecie więcej.
To dzięki Wam, Waszym reakcjom, Waszemu entuzjazmowi rośnie nasz entuzjazm
i nasze skrzydła. Nagroda cieszy, to oczywiste, niemniej to przede wszystkim Wy napędzacie nas do działania. Dziękujemy.

Do zobaczenia w nowym roku!
Iwona Dornarowicz
T-Art

Przegląd Poezji Śpiewanej
W niedzielę 23 listopada w Teatrze Letnim MCK, odbył się koncert finałowy laureatów II edycji
y j konkursu Przeglądu
g ą Poezji
j
Śpiewanej „Truskawki w Milanówku”. Gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz stworzenie tak urokliwego klimatu.
Do występu wszystkich przygotował Dariusz Biernacki podczas warsztatów wokalnych.
W Jury zasiadł 5-osobowy skład: Marek
Majewski, Małgorzata Walaszek, Iwona Dornarowicz, Joanna Majewska oraz Waldemar Parol.

Gościnnie wystąpiła finalistka I edycji
Dominika Tomaszewska.
Poziom Przeglądu osiąga coraz wyższy
poziom, co potwierdzili tegoroczni finaliści.

Sandra Rudnicka - zdobywczyni pierwszego
miejsca oraz nagrody publiczności

Zdobywczyni drugiego miejsca - Joanna
Różycka

I miejsce – Sandra Rudnicka
II miejsce – Joanna Różycka
III miejsce – Zuzanna Wojtczak
Wyróżnienie – Dominik Kobylański
Nagroda Publiczności – Sandra Rudnicka
Beata Sadowska
Koordynator projektów kulturalnych MCK

www.milanowek.pl

Wyróżnienie przyznano Dominikowi Kobylańskiemu

Trzecie miejsce w Przegladzie Piosenki Śpiewanej zajęła Zuzanna Wojtczak
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Feliks Dzierżanowski zaprasza na urodziny!
W styczniu 2015 r. będziemy obchodzili
125. rocznicę urodzin Feliksa Dzierżanowskiego – kompozytora, dyrygenta, dawnego
mieszkańca Milanówka. Zapewne wciąż
jeszcze wielu osób z naszego miasta pamięta
pana Feliksa. Jedni byli jego uczniami, inni
sąsiadami, ale wszyscy wspominają tego wybitnego kompozytora z ogromną serdecznością, podkreślając, że był wspaniałym,
zawsze uśmiechniętym człowiekiem.
Już dziś zapraszamy na inaugurację
Roku Feliksa Dzierżanowskiego - 4 stycznia 2015 odbędzie się Koncert Noworoczny
(wstęp wolny). Będzie to spotkanie z kolędami, mazurkami, oberkami nawiązującymi
do muzyki Polskiej Kapeli Ludowej. Zobaczą Państwo wystawę o życiu i twórczości
Feliksa Dzierżanowskiego, odbędzie się
również rodziną kompozytora.
Część artystyczną przygotował zespół
Janusz Prusinowski Kompania, czyli czołowi polscy wykonawcy muzyki tradycyjnej,

organizatorzy
g
Festiwalu Wszystkie Mazurki
Świata.
Istnieje wiele ciekawych wątków z życia i twórczości Feliksa Dzierżanowskiego,
twórcy Polskiej Kapeli Ludowej oraz zasłużonego popularyzatora muzyki ludowej.
Nadchodzący rok jest zatem najlepszym
momentem aby wszystkim Mieszkańcom
Milanówka przybliżyć i przypomnieć o naszym dawnym, sąsiedzie.
Pomysł działania promującego twórczość
i postać Feliksa Dzierżanowskiego wypłynął
od Elżbiety Lesiak - byłej uczennicy szkoły
muzycznej założonej przez kompozytora, a
także mieszkanki Milanówka. Grupa zainteresowanych realizacją takiego projektu
i szybko się rozrosła i liczy już kilkanaście osób. Nie możemy zmarnować zapału
Mieszkańców. Powstał pomysł na szereg
wydarzeń odnoszących się do tradycji lokalnej i międzynarodowej działalności Polskiej
Kapeli Ludowej, ale także ukazujących rozwój muzyki ludowej oraz współczesne trans-

formacje tego gatunku. W ramach rocznych
obchodów jubileuszu, w Milanówku odbędą
się wydarzenia nawiązujące do kultury tradycyjnej m. in.: koncerty, warsztaty, wykłady,
spotkania, spektakl biograficzny oraz Feliks
Festival 2014. Projekt ma na celu integrację
Mieszkańców.

Aneta Majak
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

Milanowianki w akcji!
Rozpoczął się drugi etap projektu „Milanowianki”. Rok temu uczestniczki pierwszej
fazy projektu przygotowały rekonstrukcję
kobiecych historii, których zwieńczeniem

Publikacja pt. ,,Milanowianki’’ wydana
w ramach projektu

jest publikacja wydana przez Milanowskie
Centrum Kultury pt.: „Milanowianki”. Teraz przyszedł czas na spacery szlakami bohaterek i warsztaty dla dzieci i młodzieży
z milanowskich szkół.
Panie, które zaangażowały się w spisania
biografii kobiet związanych z naszym miastem, odwiedziły kilka szkół, w których opowiadały o projekcie, jego idei oraz wartości
jaką niesie. Celem warsztatów było uzmysłowienie młodzieży, że każdy może zostać
badaczem - chociażby własnej rodziny.
Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in.
jak zbierać ludzkie historie, gdzie poszukiwać śladów i w jakiej formie je przedstawiać.
Każda z klas uczestniczących w zajeciach
www.milanowek.pl

dostała zadanie przedstawienia, w dowolnej
formie, historii własnej rodziny..
Kolejnym punktem były jesienne spacery śladami opisanych bohaterek i przybliżenie spacerującym sylwetek Milanowianek.
Te spacery to zapowiedź tematu drugiej
edycji projektu. Jego celem będzie m.in.
przygotowanie przewodniczek miejskich.
W projekcie będzie mogła wziąć udział
każda chętna milanowianka. Zapraszamy
wszystkie zainteresowane tematem Panie 7
stycznia o godz. 18.00, do Miejskiej Galerii
Sztuki „Matulka” przy ul. Piłsudskiego 30
w Milanówku.
Daria Selka-Bonna
Uczestniczka Projektu
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6-latek w szkole, czy było warto?
Takie pytanie zadawało sobie wielu rodziców, którzy zdecydowali się posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat, wtedy kiedy jeszcze mieli wybór. Według Instytutu Badań
Edukacyjnych znakomita większość, około
60% rodziców jest zdecydowanie zadowolonych ze swojej decyzji o posłaniu dziecka do
szkoły w tym wieku, zaś kolejne 25% uważa
to za raczej dobry wybór. Rośnie też odsetek
rodziców niezadowolonych ze swojej decyzji. W roku szkolnym 2012/2013 na jesieni
było to 8%, zaś na wiosnę już prawie 13%.
Aby ocenić, czy jest to uzasadnione, spójrzmy jak rozpoczęcie nauki przez sześciolatka
wygląda z perspektywy dziecka.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba
najpierw zrozumieć kim jest tenże sześciolatek. Czym na przykład różni się od siedmiolatka?
Otóż 6-latek to dziecko żywe, hałaśliwe,
mówiące dużo i głośno, nadreaktywne. Zdecydowanie widoczna jest u niego przewaga
procesów pobudzania nad procesami hamowania: szybko reaguje na bodźce z otoczenia,
nie potrafi panować nad swoimi impulsami
i nastrojami, śmieje się do łez bez wyraźnego
powodu, a drobne niepowodzenie może go
doprowadzić do histerii i płaczu, nad którym
nie może zapanować. Może to być efekt złego wychowania, tak zwanego „rozpieszczenia”. Ale często to rezultat etapu rozwoju,
na którym znajduje sie dziecko w tym wieku.
Po prostu u sześciolatka następuje znacząca
zmiana w fizjologii. Doskonali się budowa
i funkcje układu nerwowego. Wzrasta masa
mózgu i zdolność pracy komórek nerwowych. Dzięki temu, kształtuje się koordynacja, sprawność motoryczna i umiejętność
wykonywania kilku czynności naraz – dziecko czuje głód ruchu, otwierają się przed nim
nowe możliwości zabawy, nowe doznania.
We wszystkich jego dotychczasowych latach
życie było zabawą. Zabawa stanowiła drugą
czynność i potrzebę, po byciu nakarmionym,
ochranianym i kochanym. Dlatego
szkołę traktuje jako kolejne miejsce
zabawy i potwierdza to swoim zachowaniem. Możemy więc przypuszczać,
że posadzenie w szkolnej ławce na
45minut 6-latka i oczekiwanie, że będzie uważnie słuchał poleceń nauczyciela to dość karkołomne wyzwanie.
Nie jest to łatwe nawet w przypadku
7-latka. Trudno oczekiwać, że nagle
dziecko zapanuje nad tym wszystkim,
co dzieje się w jego głowie, nad naturalnymi instynktami i potrzebami.
Rozwój fizyczny mózgu i układu
nerwowego oczywiście wiąże się z jego

zdolnościami poznawczymi. W wieku 6-lat
uwaga dziecka jest jeszcze bardzo nietrwała,
mimowolna i niesamodzielna. Nie może ono
skupić sie na kilku bodźcach jednocześnie
– i wcale nie kontroluje na których się właśnie skupia. To samo dotyczy spostrzegania.
Dopiero w toku ćwiczeń obserwacji zaczyna
towarzyszyć intencja a dziecko zaczyna zauważać coraz więcej szczegółów łączących
się w konkretne obserwacje. Powoli uczy się
ukierunkowywać uwagę, na przykład na to,
co stara się mu przekazać nauczyciel. No dobrze, ale czym się w tym względzie odróżnia
od siedmiolatka? Otóż ... wiekiem. Trzeba
pamiętać że ten dodatkowy rok dla dziecka
sześcioletniego to prawie 20% jego dotychczasowego życia. Przez ten okres mózg,
układ nerwowy oraz zdolności poznawcze
dziecka przechodzą ogromną zmianę.
Wygląda na to, że umieszczenie 6-latka
w szkole wiąże się z szeregiem ograniczeń.
Nic bardziej mylnego. Włączenie edukacji
na wczesnym etapie intensywnego rozwoju
układu nerwowego oraz zmysłów to przede
wszystkim szansa na bardzo dobre wykorzystanie możliwości. W klasie często można
zauważyć, że rezultaty sześciolatków wcale nie odbiegają od tych, osiąganych przez
uczniów 7-letnich. Na podstawie tegorocznych obserwacji mogę potwierdzić, że dzieci
sześcioletnie, które podjęły naukę we wrześniu dokonują już podziału wyrazu na sylaby
oraz analizy głoskowej. Jest grupa dzieci,
które potrafią już płynnie czytać. Z reguły
bardzo starannie wykonują prace plastyczne. Dzieci te z sukcesem uczestniczą w konkursach recytatorskich, przyrodniczych czy
matematycznych, również na etapie międzyszkolnym.
Gdzie tkwi zatem recepta na pogodzenie
wciąż wczesnego etapu rozwoju dziecka oraz
jego wysokich możliwości? Wydaje się, że
w sposobie podania wiedzy, który uwzględniając opisane wyżej uwarunkowania – daje

www.milanowek.pl

możliwość wykorzystania pełnego potencjału ucznia. Jedną z podstawowych reguł jest
stosowanie zasady „nauka poprzez zabawę”.
Stosowanie naturalnej dla dziecka formy aktywności zapewnia mu lepsze przyswajanie
materiału i komfort psychiczny. Myślenie
6-latka jest jeszcze ściśle powiązane z działaniami. Dziecko ocenia obiekty głównie
na podstawie wyglądu. Dlatego tak ważne
jest stosowanie gier i atrakcyjnych w formie i konkretnych pomocy naukowych jak
liczmany, wagi, miarki, kubki, sznurki itp.
W klasach są wyznaczane specjalne miejsca
na zabawę. Organizowane są również kąciki
tematyczne.
U sześciolatka nie występuje jeszcze myślenie przekształceniowe. Dziecko obserwując zjawisko zauważa jedynie stan wejściowy
oraz wyjściowy, nie dostrzega natomiast zachodzącego związku przyczynowo-skutkowego. Dopiero w wieku około 7 lat kształtują się operacje konkretne, wcześniej są to
wyobrażenia przedoperacyjne. Dlatego na
przykład uczeń nie potrafi jeszcze odwracać
operacji umysłowych. Poznanie zasady działania 3+3=6 nie jest dla ucznia w tym wieku jednoznaczne z rozumieniem, że 6-3=3.
Z uwagi na dominację spostrzegania nad
myśleniem, dużą trudność stanowi np. wyjaśnienie stałości masy czy objętości, w sytuacji gdy zachodzą zmiany w wyglądzie fizycznym obserwowanego materiału. Dlatego
ważne jest stwarzanie jak największej ilości
sytuacji edukacyjnych, w których dzieci mają
do wykonania określone zadania i mogą
na bieżąco obserwować ich efekty,
doświadczać i eksperymentować.
Na wczesnym etapie rozwoju szczególnie chłonna jest pamięć dziecka.
Tu prawdopodobnie tkwi przyczyna
sukcesu sześciolatków pomimo opisywanych ograniczeń. Uczeń posiada
już zdolność świadomego zapamiętywania i odtwarzania prezentowanego
materiału. Dynamicznie rozwijają się
umiejętności językowe. Zaangażowanie ucznia w aktywności artystyczne
pomaga kształtować jego umiejętności przyswajania znacznych partii
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wiedzy a jednocześnie jest atrakcyjną formą
spędzania czasu.
Zatem to, czy rodzice podjęli słuszne
decyzje, zależy od szkoły, w której znalazły
się ich „pociechy” oraz od samych dzieci.
Warto o tym pamiętać ponieważ od przyszłego roku szkolnego rodzice żadnego wyboru już nie mają. Wszystkie sześciolatki idą
do szkoły i to od stworzonych im warunków

będzie zależało czy dziecko dobrze się odnajdzie w nowym środowisku, czy też zrazi
już na starcie. Dorośli, zarówno rodzice, jak
i nauczyciele powinni pamiętać, że postawa
sześciolatka wobec szkoły, uczenia się i rówieśników wiąże się z przeżywaniem silnych
emocji. Dlatego wierzę, że pozytywne nastawienie do elementów życia szkolnego,
stworzenie środowiska pełnego radości, za-

angażowania i wsparcia ze strony dorosłych
gwarantuje pozytywną motywację do nauki
i wysoki poziom osiągnięć szkolnych.
Sylwia Malinowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i pedagog korekcyjny
w Szkole Podstawowej nr 2

Spotkanie z autorką książek dla
dzieci - Agnieszką Frączek
W środę 26 listopada naszą szkołę odwiedziła dr hab. Agnieszka Frączek – germanistka i wykładowca językoznawstwa na
Uniwersytecie Warszawskim. Jej zamiłowaniem jest także leksykografia. W swoich
książkach dla dzieci zachęca do zdobywania
wiedzy o współczesnej polszczyźnie. Z zamiłowaniem bada zabytkowe, 300-letnie słowniki polsko-niemieckie. Jest redaktorem
naukowym Wielkiego słownika niemiecko-

polskiego, polsko-niemieckiego PWN (wyróżnionego przez magazyn Literacki Książki
tytułem Książki Roku 2010).
Uczniowie z niecierpliwością wyczekiwali tego spotkania. Pani Agnieszka opowiedziała dzieciom krótką i barwną historię
o tym, jak zaczęła pisać dla najmłodszych.
Wyjaśniła maluchom, w jaki sposób powstają jej książki. Dzieci słuchały tej opowieści
z ogromną ciekawością. Pod koniec spotka-

nia laureaci konkursu ”W krainie wierszy
Agnieszki Frączek”, który odbył się w naszej
szkole, recytowali wiersze autorki.
Gabriela Walczak
Nauczycielka ZSG1

W jeden dzień dookoła Europy
Jak w krótkim czasie poznać sąsiadów
bliższych i dalszych, i tych mieszkających
całkiem daleko – mieszkańców Europy?
Jak zobaczyć najciekawsze miejsca, zabytki
wielu państw europejskich w jeden dzień?
Jak skosztować przysmaków, spróbować
tradycyjnych potraw wielu europejskich
narodów? To proste! Udać się w podróż po
Europie! Ale jak to zorganizować? Znaleziono sposób!
Gimnazjaliści z Zespołu Szkół Gminnych nr 3 im. F. Chopina w Milanówku, pod

kierunkiem nauczycielek języków obcych,
przygotowali 26 września podróż dla wszystkich. W ciągu jednego dnia mogliśmy być
w Anglii, Szkocji, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji, Niemczech, Grecji, Chorwacji, Czechach i na Ukrainie.
Przy stoiskach oznaczonych flagami poszczególnych państw znajdowały się plakaty
z wiadomościami kulturowymi i historycznymi. Można było nauczyć się podstawowych
zwrotów w danym języku, posłuchać muzyki, skosztować regionalnych potraw i zoba-

czyć stroje charakterystyczne dla niektórych
regionów wspomnianych wyżej państw.
Obchody Europejskiego Dnia Języków
Obcych w naszej Szkole zapewniły naukę
i zabawę, atrakcje dla ducha i ciała. Bardzo
nam się podobało! Dziękujemy za wspaniałą podróż dookoła Europy.

Czas szykować się na przybycie gości

Przysmaki już gotowe

Te nakrycia głowy wykonaliśmy samodzielnie

www.milanowek.pl

Katarzyna Drzewiecka
ZSG nr 3 w Milanówku
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Pierwsze w Milanówku zawody w Armwrestlingu
Po raz pierwszy w naszym mieście rozgrano zawody w Armwrestlingu, czyli siłowaniu
się na rękę.. W Teatrze Letnim Milanowskiego Centrum Kultury 6 listopada odbyły
się zmagania niezwykle silnych mężczyzn.
Przed rozpoczęciem rywalizacji odbyła
się prezentacja technik siłowania się na rękę
w wykonaniu trenera tej dyscypliny i jednocześnie sędziego naszych zawodów Dominika Glińskiego i jego zawodnika Eryka
Witeckiego, Mistrza Polski do lat 21 w kategorii do 75 kg.
Bezpośrednio po pokazie i omówieniu
wszystkich zasad rozpoczęły się walki. Było
dużo emocji i jak podkreślali zawodnicy
(w większości pierwszy raz na takich zawodach), mimo że pracuje tylko jedna ręka to
naprawdę można się zmęczyć.
Rywalizację na rękę prawą zdecydowanie
wygrał Roman Palczewski, który jest zawodnikiem na co dzień trenującym tę dyscyplinę
i startującym w kategorii masters w zawo-

Włodzimierz Filipiak
– Mistrzem Polski
Samorządowców
w Tenisie Ziemnym

dach Pucharu Polski i Mistrzostw Polski. Na
widowni był
y obecnyy również jjego
g brat Piotr,
uczestnik Mistrzostw Świata i Europu, który
28 listopada w Gniewie rozpoczyna walkę
o Puchar Polski.
Bardzo dobrze zaprezentował się milanowianin Jakub Otręba wygrywając rywalizację na rękę lewą. Niewykluczone, że
zachęcany przez trenera Glińskiego wkrótce
rozpocznie treningi profesjonalne.
Puchary i nagrody wręczył Włodzimierz
Filipiak kierownik ds. Sportu MCK.
Serdeczne podziękowania dla klubu fitness „STREFA FIT FIT&GYM” za ufundowanie karnetów wstępu dla naszych zwycięzców.
Wyniki:
Ręka prawa:
1 m-ce Roman Palczewski
2 m-ce Michał Trębiński
3 m-ce Marcin Podbielski

Lewa ręka:
1 m-ce Jakub Otręba
2 m-ce Michał Trębiński
3 m-ce Marcin Podbielski
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu

Turniej strzelecki z okazji 96
rocznicy odzyskania niepodległości
W dniu 7 listopada odbył się Turniej
strzelecki z okazji 96. rocznicy odzyskania
niepodległości. W turnieju wzięło udział ponad 30 osób, w dwóch konkurencjach. Poniżej przedstawiam Państwu wyniki turnieju:
• Karabin Pneumatyczny:
98 i starsi
1 m-ce Ewa Kowalczyk
2 m-ce Karolina Szczęsna
3 m-ce Piotr Wiśniewski
99-2001
1 m-ce Kornel Sikora

Miło nam poinformować, że Pan Włodzimierz Filipiak, Kierownik ds. sportu przy
Milanowskim Centrum Kultury, reprezentujący nasze miasto, został zwycięzcą w IV
Halowych Mistrzostwach Polski Samorządowców w Tenisie Ziemnym Teresin 2014,
które odbyły się w dniach 5-7 grudnia. W Finale w kat. +45-55 pokonał Jerzego Bieńka
z Rzeszowa 6/1 6/1.
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu

Chętnych do udziału w zawodach nie
brakowało

2 m-ce Karol Kosieradzki
3 m-ce Patryk Jankowski
2000 i młodsi
1 m-ce Emilia Sikora
2 m-ce Kajetan Sikora
3 m-ce Xawery Mironiuk
• Pistolet pneumatyczny - OPEN:
1 m-ce Wiktor Wojciechowski
2 m-ce Karolina Łapińska
3 m-ce Paweł Łuniewski
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu

Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach- karabin i pistolet pneumatyczny
www.milanowek.pl
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XIII Memoriał im. Andrzeja Wróblewskiego
W niedzielę 23 listopada w świetlicy
GSM przy ul. Brzozowej w Milanówku, odbył się XIII Memoriał im. Andrzeja Wróblewskiego. Szesnaście brydżowych par
rywalizowało o zwycięstwo w turnieju. Najlepsi okazali się panowie: Piotr Szwarclos
i Bogdan Szlacheta, a tytuł najlepszych milanowian wywalczyli: Waldemar Kostrzewa
i Adam Łaszczotko.
Dekoracji dokonali: córka i syn Andrzeja Wróblewskiego.
Wyniki dostępne na: www.milanowek.pl
w zakładce aktualności
Artur Niedziński
Koordynator ds. sportu

Zwycięzcy XIII Memoriału im. Andrzeja Wróblewskiego

Turniej koszykówki chłopców szkół gimnazjalnych
Mazovia Cup
W sobotę, 13 grudnia, na hali sportowej
w Nowej Wsi odbył się turniej koszykówki
chłopców
p
szkół ggimnazjalnych
j y
w ramach

rozgrywek sportowych Mazovia Cup, organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego
g Mazowsza Mazovia.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

W turnieju reprezentowane były wszystkie siedem gmin stowarzyszenia: Podkowa
Leśna, Leszno, Błonie, Milanówek, Brwinów, Nadarzyn i oczywiście gospodarze Michałowice.
Drużyny grały w dwóch grupach, w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju
została drużyna Grzegorza Tomaszewskiego
z gminy Michałowice. Drugie miejsce zajęli
koszykarze z naszego Milanówka - uczniowie ZSG nr 3. a trzecie z Nadarzyna.
Medale i puchary dla zwycięskich drużyn
wręczali: Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka i Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa jak również drobne upominki.
Gratulujemy naszym medalistom.
Dział Sportu
Milanowskiego Centrum Kultury

Judo naszym sportem
Zawodnicy trenujący w Z.S.G nr 3 w Milanówku starowali w Międzynarodowych
Mistrzostwach Judo pod patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego.
Do rywalizacji na matach stanęło 426 zawodników z 35 klubów z Polski i Litwy. Jak
zawsze dzieci i młodzież prezentowały wysoki
poziom umiejętności, oraz wnosiły niesamowicie wielki bagaż emocji. Były zarówno łzy
radości, jak i łzy porażki, wspaniała widownia
równie mocno dopingowała wszystkich.

Judo wpływa na umacnianie pozytywnych cech charakteru dziecka, kształtuje
umiejętność zdrowego współzawodnictwa,
oraz wolę walki, która w życiu codziennym
jest nieodłącznym aspektem każdego człowieka. Rozwija umiejętności panowania
nad swoimi emocjami. Uczy właściwego
przyjmowania porażki i sukcesu, bez poniżania i wywyższania się. Wszystko to mogliśmy obserwować i przeżywać dzięki młodym
adeptom sztuki judo.
Zawodnicy po ciężkich walkach wywalczyli dwanaście medali.
www.milanowek.pl

Prowadzimy nabór na zajęcia judo, inf:
pod tel: 604 580 418
Anna Kądziela

Do rywalizacji na matach stanęło 426 zawodników z 35 klubów z Polski i Litwy
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KULTURA
Wstęp wolny
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

KALENDARZ

WYDARZEŃ KULTURALNYCH
4 stycznia (niedziela)
godz. 18.00
Noworoczny Koncert. Inauguracja
Roku Feliksa Dzierżanowskiego. Kolędy, oberki i mazurki w wykonaniu Janusz Prusinowski Kompania.
Wstęp wolny
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
9 stycznia (piątek)
godz. 15.00
Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży
Hala Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69
11 stycznia
y
((niedziela))
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Szczegółowe informacje na stronach
www.milanowek.pl, www.mckmilanowek.pl Organizator: Hufiec ZHP Milanówek.
Hala Sportowa przy Zespole Szkół
Gminnych nr 1, ul. Królewska 69
19-30 stycznia
(od poniedziałku do piątku)
od godz. 11.00
Ferie w MCK – „Kino dla dzieciaka”
bezpłatne seanse hitów dziecięcych.
Po filmie zapraszamy dzieci na warsztaty artystyczne (zajęcia plastyczne, decoupage, ceramika, filcowanie).

24 stycznia (sobota)
godz. 19.30
Drużyna Improwizacji Towarmia
To drużyna Warmiaków, co się lubią
uśmiechać i podczas spektakli improwizowanych zarażać tym uśmiechem
widzów.
Rezerwacja biletów pod nr tel 22 881 82
85 llubb lam@by-LAM.pl
l @b LAM l
Więcej informacji na www.by-LAM.pl
lub na facebooku
L’amour MAISON
ul Piłsudskiego 33
1 lutego (niedziela)
godz. 12.15
Bal karnawałowy dla dzieci. Szczegóły
na stronie www.mckmilanowek.pl
Wstęp wolny
Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3
7 lutego (sobota)
godz. 10.30
Mistrzostwa Milanówka drużyn szkolnych w halowej piłce nożnej dziewcząt
Hala Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69
13 lutyego (piątek)
godz. 20.00
Candy Pin Up
Burleska w wykonaniu półfinalistki
Mam Talent - Pin Up Candy, polskiej
królowej burleski.
burleski
Rezerwacja biletów pod nr tel 22 881 82
85 lub lam@by-LAM.pl
Więcej informacji na www.by-LAM.pl
lub na facebooku
L’amour MAISON ul Piłsudskiego 33
14 lutego (sobota)
godz. 10.30
Turniej unihokeja w ramach SGZM
Mazowia
Hala Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69

22 lutego (niedziela)
godz. 9.00
II Turniej Piłkarskiej Halowej Ligii Oldbojów
Hala Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69
28 luty (sobota)
godz. 20.00
W Starym Kinie Bal - Bal karnawałowy
Rezerwacja biletów pod nr tel 22 881 82
85 lub lam@by-LAM.pl Więcej informacji n
na www.by-LAM.pl lub na facebooku
L’amou
ur MAISON ul Piłsudskiego 33
1 marcca (niedziela)
godz. 9.00
9
III Turniej Piłkarskiej Halowej Ligii
Oldbojjów
Hala S
Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Kró
ólewska 69
15 marrca (niedziela)
godz. 9.00
9
Pucharr Piłkarskiej Halowej Ligii Oldbojów. Uroczyste zakończenie XII edycji Ligiii Oldbojów
Hala S
Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Kró
ólewska 69
21 marrca (sobota)
godz. 10.30
1
Mistrzo
ostwa Milanówka w tenisie stołowym dzieci i młodzieży (zawody dla
mieszkkańców Milanówka i uczniów milanowsskich szkół podstawowych i gimnazjaln
nazjalnych)
Hala Sportowa przy ZSG nr 1,
ul. Królewska 69
Szanowni Mieszkańcy,
to ostanie wydanie tegorocznego Biuletynu Miasta Milanówka.
W nowym roku pojawi się on się
już w odmienionej szacie graficznej i w zupełnie nowym wydaniu.
Red.
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formu
muje o pracach Rady Miasta Milanówka,
pracach Burmistrza Milanówka oraz
Urzędu Miasta.
Znaleźć w nim można także przegląd
wydarzeń miejskich – teksty promujące

przedsięwzięcia i inwestycje w mieście
o charakterze gospodarczym, kulturalnym,
rozrywkowym, turystycznym i sportowym.
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WAŻNE TELEFONY:
Urząd Miasta Milanówka
tel. 22 758 30 61, fax 22 755 81 20;
Sekretariat Burmistrza wew. 222;
Punkt Obsługi Interesanta wew. 200, 250;
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej tel. 22 755 81 89;
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. profilaktyki i uzależnień
tel. 22 724 94 69;
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
tel. 22 729 04 33, 22 758 30 61 wew. 218;
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 22 724 97 92 fax 22 724 90 83;
Milanowskie Centrum Kultury
tel. 22 758 32 34, fax 22 758 39 60;
Miejska Biblioteka Publiczna
tel. 22 755 81 13;

Komisariat Policji
tel. 997, 22 758 32 36, 22 758 31 61;
Straż Miejska tel. 986, 22 724 80 45;
Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 998, 22 758 34 25
ZDROWIE
Nocna Pomoc Lekarska tel. 22 755 90 06
(NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie
w godz. 18.00 - 8.00, w weekendy i dni wolne od
pracy 24 godz. na dobę)
Pogotowie ratunkowe - NZOZ Falck Medycyna
tel: 999, 22 734 02 02
NZOZ MILANMED ul. Niezapominajki 10
tel. 504 422 274
NZOZ „AWEMED” s.c. tel. 22 758 31 05,
758 31 42 - rejestracja dorosłych i specjalistyka,
tel. 22 734 02 02 - rejestracja dzieci;

NSZOZ „NEUROLOGIA I EEG”
tel. 22 724 78 83;
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;
Apteka Bliska przy ul. Piłsudskiego 28B
tel. 22 734 08 56.
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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

Przedszkole XXI wieku

truskawkoweprzedszkole.pl
z
z
z

wykïadowy angielski
wychowanie przez sztukÚ
Rekrutacja
dzieci juĝ od 2 lat

Milanówek
ul. Warszawska 52
www.milanowek.pl
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