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BURMISTRZ INFORMUJE

Wybrane działania

Burmistrza Miasta Milanówka
lipiec-sierpień
n 4 lipca br. podjęłam zarządzenie określające
stawki czynszu za najem oraz dzierżawę wybranych nieruchomości gminnych. Przedmiotowe zarządzenie objęło część nieruchomości
należących do Gminy Milanówek – wyłączeniu
podlegają przede wszystkim nieruchomości
zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz drogi. W dokumencie
ustalono, iż stawki dotyczące udostępniania
nieruchomości przez Gminę, będą zróżnicowane w zależności od celu dzierżawy jak i lokalizacji. W tym celu wprowadzono podział miasta
na trzy strefy, dla których przyjęto różne wartości czynszu. Oznacza to, iż opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości w lokalizacjach bardziej
atrakcyjnych będą wyższe od dzierżawy lub
najmu gruntów w częściach bardziej odległych
od centrum, mniej dostępnych komunikacyjnie
lub o mniejszym potencjale związanym z zagospodarowaniem nieruchomości. Strefa 1. obejmuje ścisłe centrum miasta, zaś strefa 2. odpowiada zabytkowej strefie urbanistycznej miasta
Milanówka pomniejszonej o centrum, powiększonej m.in. o część terenów na południe oraz
część terenów pomiędzy torami PKP, zachodnią
granicą Miasta i ul. Królewską. Pozostała część
miasta stanowi strefę 3. Zarządzenie wprowadziło również zasadę wykonywania operatów
szacunkowych nieruchomości w celu wyceny
należności z tytułu udostępniania nieruchomości zabudowanych oraz ustanawiania służebności na nieruchomościach.
Treść tego zarządzenia dostępna jest w BIP
Urzędu Miasta Milanówka (zakładka: Zarządzenia lub Gospodarka Nieruchomościami).
n 5 sierpnia br. podpisałam porozumienie
z Firmą Orange Polska Spółka Akcyjna w spra-

wie współpracy mającej na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w naszym mieście.
W ramach porozumienia zostanie zwiększony
dostęp Mieszkańców Milanówka do szybkiego
Internetu dzięki budowie sieci światłowodowej
na naszym terenie. O realizacji poszczególnych
etapów tego projektu będziemy na bieżąco
Państwa informować.

Wybrane zarządzenia Burmistrza
Miasta Milanówka w sprawie:

a) ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz
najem wybranych nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
oraz gminnych pawilonów przeznaczonych na
działalność gospodarczą, a także zasad ustalania wysokości wynagrodzenia za obciążanie
nieruchomości gminnych służebnością (Zarządzenie nr 115/VII/2016),
b) zasad przyznawania Patronatu Burmistrza
Miasta Milanówka (Zarządzenie nr 123/
VII/2016),

Informacje przeprowadzonych przetargów i zamówień:
Przetargi rozstrzygnięte:

a) Remont ul. Podgórnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego. Wykonawca:
P.P.U.H. EFEKT Sp. Z o.o. Budowa i Naprawa
Dróg (140 220 zł),
b) Remont dróg gminnych na terenie miasta
Milanówka. Wykonawca: ROBOKOP Grzegorz
Leonowicz (119 187 zł),
c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicy
Próżnej w Milanówku. Wykonawca: FRANK
POL s.c. (267 156 zł),

d) Budowa odwodnienia na terenie miasta Milanówka. Wykonawca: SAWBED Sp. z o.o.,
Zadanie nr 1 – Budowa kanalizacji deszczowej
w ulicy Dembowskiej z przebudową sieci gazowej (150 675 zł),
Zadanie nr 2 – Budowa odwodnienia w celu
zwiększenia retencji wód opadowych z terenu
Targowiska Miejskiego przy ulicy Piłsudskiego
(108 363 zł),
Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji deszczowej
w ulicy Ludnej od ulicy Wojska Polskiego do
granic administracyjnych miasta z odpływem
w ulicy Lazurowej (780 435 zł).
e) Zakup energii elektrycznej do oświetlenia
ulic i budynków Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Wykonawca PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie (591 565,21 zł),

Przetargi ogłoszone:

f) Przebudowa i remont lokali w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego na terenie
Gminy Milanówek (unieważnione – brak ofert),
g) Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Milanówka,
h) Remont chodnika na ul. Chrzanowskiej
w Milanówku,
i) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kochanowskiego
w Milanówku,
j) Budowa odwodnienia w ulicy Czubińskiej
w Milanówku,
k) Wykonanie utwardzenia terenu na obszarze
KS MILAN Milanówek z wyznaczeniem miejsc
postojowych.

Budujemy ścieżki rowerowe
27 lipca w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim podpisałam porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu
o wartości ok. 38 mln zł budowy sieci tras rowerowych o długości ok. 38 km wraz z infrastruktura towarzyszącą na
obszarze 6 gmin (Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów).

N

a terenie Milanówka trasy o łącznej długości ok.
1,6 km zostaną poprowadzone wzdłuż ul. Krakowskiej
od dworca PKP do granic Miasta
z Gminą Brwinów oraz wzdłuż
ul. Grudowskiej (od ul. Warszawskiej do ul. Królewskiej).
Projekt pod nazwą „Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza
w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowę
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” realizowany
będzie w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Warszaw-

skiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 28 mln
pozwoli na stworzenie spójnych
połączeń komunikacyjnych wpływających bezpośrednio na rozwój
bezpiecznego,
niskoemisyjnego
i przyjaznego środowisku transportu rowerowego.
Wraz z przystąpieniem do projektu planujemy wdrożenie na terenie Milanówka programu Miasto
Przyjazne Rowerzystom.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Co nowego
w strukturach
Miasta?
Milanowscy seniorzy doczekali się już swojego
przedstawicielstwa. A co z reprezentacją
milanowskiej młodzieży?
Czas zaangażować młodych ludzi do działania na rzecz lokalnej
społeczności. Potrzebę powołania
Młodzieżowej Rady Miasta zgłosiła nasza młodzież w czasie majowego spotkania z Panią Burmistrz.
Również patrząc z perspektywy
budowania przyszłości Miasta bardzo pożądane byłaby możliwość
poznawania na bieżąco potrzeb tej
grupy. Dlatego też 1 października
br. planowane jest kolejne spotkanie z młodymi milanowianami.
Na spotkaniu tym chcielibyśmy
poznać ich poglądy na rolę, jaką
Młodzieżowa Rada Miasta mogłaby odgrywać w rozwijaniu Milanówka. Już dziś zapraszamy na to
spotkanie wszystkich chętnych.
Z innych istotnych zmian
w strukturach Miasta chciałbym poinformować, że od dnia
13 września Dyrektorem Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przestanie być Pani Ewa Tatarek. Jeszcze formalnie urzędującą Panią
Dyrektor, obecnie przebywającą
na urlopie wypoczynkowym,

zastępuje od 1 sierpnia Pani
Joanna Pałuba – wieloletni pracownik Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Milanówka, przeniesiony na czas pełnienia zastępstwa do ZGKiM.
Zmiana na stanowisku Dyrektora dokonana została również
w Zespole Szkół Gminnych Nr 1
w Milanówku. Po zakończeniu
pięcioletniej kadencji stanowisko
opuszcza Pani Edyta Sawicka-
-Domasiewicz. Od 1 września
2016 r. miejsce jej zajmie Pani Anna
Sawwidis – nauczyciel z wieloletnim stażem, posiadająca doświadczenie nie tylko w kierowaniu jednostką oświatową (w Zespole Szkół
Gminnych Nr 1 w Brwinowie), lecz
także w pracy w Mazowieckim Kuratorium Oświaty.
Osobom rozpoczynającym prace na nowych stanowiskach życzymy powodzenia i samych sukcesów, zaś osobom odchodzącym
– dziękujemy za pracę na rzecz
milanowskiej społeczności.
Sekretarz Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski

Pierwsze posiedzenie

Rady Seniorów
Miasta Milanówka
W dniu 14 lipca br. odbyło się, długo wyczekiwane, pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta
Milanówka, na którym dokonano wyboru władz
tego gremium. Przewodniczącą pierwszej milanowskiej Rady Seniorów została Pani Małgorzata
Strzałkowska. Na dwóch zastępców Przewodniczącej wybrano Pana Michała Inkielmana i Pana
Jana Orgelbranda. Sekretarzem tych obrad została wybrana Pani Ewa Kubacka.

N

a pierwszym posiedzeniu Rady przedstawiona została również propozycja przystąpienia do projektu
wspierającego organizację i działania rad seniorów,
realizowanego przez Fundację „Zaczyn” z Warszawy.
Czekamy na kolejne posiedzenie Rady, którego zwołanie
Pani Przewodnicząca zapowiedziała już po wakacjach. Życzymy Radzie jak najwięcej owocnych posiedzeń i liczymy
na aktywną współpracę przy kreowaniu polityki senioralnej Miasta.
Sekretarz Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski

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

95 1020 1026 0000 1002 0263
4905
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz z tytułu wieczystego
użytkowania należy dokonywać bez wezwania.

Informujemy, iż wpłat z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy dokonywać na indywidualny numer
konta przypisany do danego właściciela
(podatnika).
Referat Budżetowo-Finansowy
Urząd Miasta Milanówka

Ruszamy
z Budżetem
Obywatelskim 2017
w Milanówku

R

ozpoczynamy prace nad kolejną, trzecią już edycją Budżetu Obywatelskiego
w Milanówku. Jeżeli chcesz mieć wpływ na
jego kształt i zasady jego przeprowadzenia
nie czekaj i zgłoś się do Zespołu już teraz!
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 18 września na adres promocja@milanowek.pl.
Wystarczy mieć ukończone 16 lat i podać
swoje imię i nazwisko oraz numer kontaktowy. W kład Zespołu wejdzie 10 przedstawicieli mieszkańców. O włączeniu do
Zespołu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Do zadań Zespołu będzie należało wypracowywanie zasad przebiegu budżetu
obywatelskiego na 2017 rok oraz weryfikacja i opiniowanie zgłaszanych przez
mieszkańców projektów. Zespół będzie
także czuwał nad poprawnym przebiegiem
całego procesu i zakończy pracę w momencie przekazania Burmistrzowi Miasta Milanówka wyników głosowania mieszkańców.
Udział w pracach jest bezpłatny. Włącz
się do działania! Zapraszamy także wszystkich mieszkańców do zbierania już swoich
pomysłów, do zgłoszenia w ramach przyszłorocznej edycji.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Katarzyna Stelmach

Dobiega końca modernizacja
boiska na ulicy Wójtowskiej
Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku
przy ul. Wójtowskiej 3 (ZS2) polega na budowie siłowni napowietrznej oraz na modernizacji toru wrotkarskiego. Obiekt dostępny
jest dla ogółu młodzieży milanowskiej, a po
modernizacji będzie stanowił uzupełnienie oferty skierowanej do tej grupy mieszkańców. Na czerwcowej sesji Rada Miasta

Milanówka podjęła uchwałę zezwalającą na
udzielenie pomocy finansowej powiatowi
w wysokości 75 000 zł na realizację tej inwestycji. Mamy nadzieję, że obiekt będzie
wszystkim dobrze służył.
p.o. Kierownika Referatu
Technicznej Obsługi Miasta
Adam Adamczyk

Targi Dobrego Smaku
W Milanówku odbyło się już wiele wydarzeń z Targami Dobrego Smaku. Gościliśmy wielu wystawców z całego
regionu. Dla każdego odwiedzającego nas gościa znalazło się coś miłego. Nowością przez wszystkich bardzo
miło przyjętą jest Targ Staroci, na którym może wystawić się każdy mieszkaniec Milanówka.

T

argi spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez Mieszkańców Milanówka
i towarzyszą wielu dużym miejskim wydarzeniom, dlatego Fundacja Rozwoju Pracy
i Przedsiębiorczości Fundacja „Start Pro”
zaprasza stażystów i wolontariuszy do
wzięcia udziału w projektach biznesowych
i społecznych na terenie miasta. Poszukujemy osób, którzy będą pomagali przy or-

ganizacji i realizacji działań prowadzonych
przez Fundację, w tym: lokalnych Targów
Dobrego Smaku, konferencji biznesowych
i warsztatów oraz w innych projektach. Dajemy możliwość zdobycia doświadczenia
w działaniach o charakterze promocyjnym,
marketingowym i organizacyjnym oraz uzyskanie zaświadczenia i referencji przydatnych w staraniu się o zatrudnienie na rynku

pracy, jak również pomoc zawodową psychologa biznesu.
Zapraszamy chętnych do zgłaszania się
drogą mailową na adres biuro@startpro.pl
lub osobiście w godzinach od 10.00 do 15.00
w Milanówku przy ul. Warszawskiej 34,
tel. 22 3000 636, www.startpro.pl
Prezes Fundacji Start-Pro
Arnold Lis
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Inwestycje – co, gdzie
i kiedy w Milanówku?

Połowa roku za nami, a co za tym idzie wiele prac również, lecz całkiem sporo jeszcze się w tym roku
zadzieje. Wśród najbardziej widocznych i oczekiwanych prac bezwzględnie wymienić trzeba działania
związane z bieżącą konserwacją i remontami dróg.

O

d marca do chwili obecnej,
w sposób ciągły prowadzone
są prace w zakresie bieżącego
utrzymania dróg gruntowych. Do dnia
dzisiejszego wszystkie spośród ponad
40km dróg o nawierzchni nieutwardzonej zostały poddane zabiegom
konserwacyjnym, część z nich nawet
dwukrotnie. Warte zaznaczenia jest
to, iż w tym roku postanowiliśmy istotnie zmienić podejście do tego rodzaju
działań. Dotychczas konserwacja polegała na dosypywaniu kolejnych warstw
materiału (tłucznia, żużlu, destruktu,
etc.) i zagęszczaniu. Skutkowało to
tym, że po kilku latach tak prowadzonych napraw poziom jezdni podnosił
się nawet powyżej poziomu nieruchomości przyległych, stwarzając zagrożenie zalewania tych posesji po opadach
deszczu bądź w czasie roztopów. Z tego
powodu zdecydowaliśmy o prowadzeniu bieżącego utrzymania poprzez profilowanie mechaniczne, uzupełnienie
pozostałych ubytków i zagęszczenie
luźnej nawierzchni. Taki sposób jest
relatywnie tańszy od dotychczasowego, pozwala na szybsze reagowanie
na powstające potrzeby oraz sprawia,
że każda z dróg wymagających tego
rodzaju napraw może zostać poddana
odpowiednim zabiegom nawet kilka
razy w ciągu roku oraz, co jest również
niezwykle istotne, nie powoduje podniesienia poziomu korony drogi.
Drogi asfaltowe także są poddawane
bieżącemu utrzymaniu – każdy zidentyfikowany ubytek w ciągu kilku dni od
polecenia wykonawcy zostaje usuwany. Jeśli zdarzy się, że zauważą Państwo
dziurę w jezdni, to zachęcamy do kontaktu z Referatem Technicznej Obsługi
Miasta, jeśli wcześniej uszkodzenie nie
zostało zauważone przez pracowników
Urzędu, to po Państwa zgłoszeniu na
pewno zostanie naprawione.
Nieco bardziej znaczącymi pracami
drogowymi są remonty nawierzchni –
w ostatnim czasie takim zabiegom poddana została ulica Partyzantów. W ramach robót nawierzchnia z destruktu
asfaltowego została wyprofilowana
mechanicznie, następnie wyrównana
i zagęszczona, po czym na takiej podbudowie ułożona została czterocentymetrowa warstwa z betonu asfaltowego. Choć roboty jeszcze nie zostały
formalnie odebrane, to już droga znaj6

duje uznanie w oczach jej użytkowników – w najbliższym czasie (po uzgodnieniu zmiany stałej organizacji ruchu)
na tej drodze zostaną wprowadzone
elementy uspokojenia ruchu w postaci spowalniaczy. Kolejne remonty dróg
planowane są w ciągu najbliższych tygodni – nowych nawierzchni doczekają
się ulice: Naddawki, Chopina oraz Podgórna (na odc. pomiędzy ul. Kościuszki
i ul. Wojska Polskiego).
Wspominając o spowalniaczach
warto wskazać, że w tym roku zostały już wykonane takie elementy na
ul. Głowackiego (gdzie w czerwcu wykonano także skrzyżowanie wyniesione z ul. Marszałkowską), kolejne takie
elementy powstały m.in. na na ulicach
Staszica, Wspólnej i Wojska Polskiego.
Wszystkie lokalizacje zostały wytypowane w uzgodnieniu z naszymi Mieszkańcami w czasie konsultacji społecznych.
Ten rodzaj uzyskiwania opinii Mieszkańców – konsultacje społeczne – doskonale sprawdza się przy okazji kluczowych decyzji o kształcie planowanych
do gruntownej modernizacji dróg.
Po raz pierwszy, w lutym br. zainteresowane osoby mogły wypowiedzieć się na
temat planów dotyczących przebudowy ulic: Krasińskiego (pomiędzy ul. Kościuszki i Wojska Polskiego), Północnej
(od Parkowej do ronda), Parkowej,
Spacerowej i Grodeckiego – w czasie
konsultacji okazało się, że jest możliwe wyjście naprzeciw oczekiwaniom
Mieszkańców, aby dostosować projekty
do potrzeb ludzi na co dzień korzystających z tych dróg. Opracowania znajdują się w końcowej fazie uzyskiwania
wymaganych uzgodnień – przewiduje
się, że odpowiednie zezwolenia zostaną
uzyskane we wrześniu br.
Natomiast w lipcu podobnym konsultacjom poddano koncepcje przebudowy ulic: Jesionowej, Fiderkiewicza,
Uroczej, Lipowej, Olszowej i Wiatracznej (od ul. Turczynek do ul. Nadarzyńskiej) – w chwili obecnej trwa
nanoszenie uwzględnionych uwag na
początkowe propozycje, następnie
projekty skierowane zostaną do uzgodnień. Wszystkie ze wspomnianych ulic
będą poddawane modernizacji w ciągu najbliższych lat, zgodnie z zapisami
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Obecny rok to także czas uzbrajania
kolejnych terenów w infrastrukturę

Odwodnienie w ulicy Wylot

Próg na ulicy Staszica

ul. Partyzantów po remoncie

sanitarną. Zakończyliśmy etap budowy w projekcie polegającym na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie Milanówka z wykorzystaniem
środków z budżetu Unii Europejskiej, pozwalającego na dostęp do tego rodzaju infrastruktury zdecydowanej większości naszych Mieszkańców. Pomimo tego są jeszcze tereny gdzie
korzystanie z miejskich sieci wodociągowych
bądź kanalizacyjnych jest utrudniony. Z tego
powodu podjęto decyzje o budowie wodociągu w ul. Gombrowicza (prace zakończone
w czerwcu) oraz sieci wod.-kan w ul. Jodłowej
(roboty zakończone – trwa proces kompletowania dokumentacji technicznej; infrastruktura
najpewniej zostanie przekazana do eksploatacji w sierpniu br.). Trwa również budowa sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Lazurowej.
W sierpniu ruszy natomiast budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Próżnej – możliwość przyłączania swoich posesji do nowej sieci sanitarnej
powinna nastąpić jeszcze w tym roku.
Dla wielu Mieszkańców szczególnie doskwierający jest także brak efektywnej infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód
opadowych i roztopowych. Jednym z pierwszych rozstrzygniętych w tym roku przetargów
było postępowanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej. Roboty
zostały zakończone, trwa proces odbioru końcowego i przekazania sieci do użytkowania. Infrastruktura ta nie będzie służyć odwodnieniu
ulicy Lazurowej, jednakże jest elementem niezbędnym do odbioru wody z rejonu ulicy Ludnej. Budowa odwodnienia ulicy Ludnej wraz
z remontem nawierzchni drogi oraz chodnika,
to największe zadanie czekające Miasto w drugim półroczu. W tym czasie realizowane będą
także prace związane z budową odwodnienia
w końcowym fragmencie ul. Dembowskiej
oraz na Targowisku Miejskim. Ponadto, został
ogłoszony przetarg na budowę odwodnienia
w ulicy Czubińskiej. Natomiast koniec lipca
zbiegł się z zakończeniem większości prac dotyczących odtworzenia rowu melioracyjnego
wzdłuż ulicy Wylot oraz budowy zbiornika retencyjno-chłonnego w rejonie skrzyżowania
ulic Wylot i Wiejskiej – instalacja, choć wówczas jeszcze nie skończona, pokazała swoją
skuteczność w okresie bardzo intensywnych
opadów, które miały miejsce w ciągu ostatnich
tygodni, kiedy efektywnie powstrzymała napływ wody z drogi i zalewania przyległych posesji. W budżecie na rok 2017 znajdą się z całą
pewnością kolejne tego rodzaju inwestycje.
Kolejnymi pracami zaplanowanymi na drugą
połowę roku są remonty i przebudowy lokali
komunalnych. Przewiduje się, że gruntownej
modernizacji zostanie poddanych sześć lokali
(pięć w budynku przy ulicy Wojska Polskiego
85 oraz jeden przy ulicy Piłsudskiego 9). Warto
zaznaczyć, że koszty związane z tym zadaniem
w części pokryje uzyskana w czerwcu br. dotacja ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (szczegóły na str. 4).
Ostatnią z kategorii działań inwestycyjnych
zaplanowanych na ten rok jest rozbudowa
miejskiej sieci oświetlenia ulicznego – w ramach tego zadania powstaje oświetlenie na
ulicy Żukowskiej, Kameralnej, Dalekiej, oraz
bocznej od ulicy Kraszewskiego.
Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień

Wakacyjne prace

remontowe w placówkach

oświatowych

Okres wakacyjny to czas, w którym podejmowane są różne prace
remontowe w budynkach szkolnych. Dlatego po powrocie z wakacji
uczniowie mogą dostrzec wiele zmian w swoich szkołach.

W

Zespole Szkół Gminnych Nr 1 rozpoczęto prace dotyczące wymiany elewacji zewnętrznej budynku hali
sportowej.
W Szkole Podstawowej Nr 2 przebudowano taras przed wejściem do świetlicy.
Osuszono fundamenty i wykonano izolację pionową części budynku. Wewnątrz
budynku przeprowadzono cyklinowanie
parkietów na korytarzach i w 2 salach
lekcyjnych, a także prace malarskie na
korytarzach i w 2 salach lekcyjnych. Kontynuowano także dalszy etap wymiany
oświetlenia. Biblioteka szkolna zyskała
nową ściankę działową od strony korytarza, a sala gimnastyczna nowe osłony na
grzejniki. Zdjęto także odpadający tynk
z części elewacji w ramach zapewnienia
bezpieczeństwa i przygotowania pod zaplanowane na następny rok ocieplenie
i otynkowanie całego budynku.
W Zespole Szkół Gminnych Nr  3 podczas wakacji również przeprowadzono
prace remontowe. Na zewnątrz budynku szkoły i hali sportowej wymienione
zostały rynny, natomiast wewnątrz na
pierwszym piętrze pomalowano korytarz. Odnowiona została biblioteka
szkolna, a także pomalowano lamperię
na stołówce. Wymiany podłóg wymagały 3 klasy językowe.
W II etapie prac remontowych naprawione zostało ogrodzenie przed budynkiem szkoły. Pomalowano toalety,
szatnie i natryski w hali sportowej, jak
również zainstalowano na wybiegu szkoły 2 tablice do koszykówki.
Od 1 września uczniowie szkoły
podstawowej i przedszkola będą mogli korzystać z nowego placu zabaw na
terenie Zespołu Szkół Gminnych nr 3.
Na placu zabaw znajduje się zestaw
wielofunkcyjny Bajtek, w którego skład
wchodzą: balkonik, drabinka pionowa,
mostek z lin, pomost ruchomy, pomost
stały, przejście tunelowe, rura strażacka, ścianka wspinaczkowa 90 cm
oraz dwie zjeżdżalnie. Zainstalowano
również karuzelę Tornado z czterema siedzeniami, huśtawkę bezpieczne
gniazdo. Całość wykonana jest na bezpiecznej nawierzchni UniSoft EPDM.
Jest to bez spoinowa powierzchnia
stworzona z myślą o zminimalizowaniu
ryzyka urazów, obtarć oraz amortyzacji
upadków – bardzo elastyczna, trwała
oraz przepuszczająca wodę.
Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano.
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Wyprawka szkolna
2016/2017
Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować
będzie program „Wyprawka szkolna”.

D

ofinansowanie zakupu podręczników
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. będzie udzielane
uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017
do klasy VI szkoły podstawowej, do klasy
III gimnazjum, do szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających
w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI
szkoły podstawowej, do klasy III gimnazjum,
lub szkół ponadgimnazjalnych – dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów
edukacyjnych, ale nie dotyczy to uczniów
klas I-III szkół podstawowych w przypadku,
gdy korzystają oni z podręcznika do zajęć
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, o którym mowa
w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Uczniowie ww. mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu
w rodzinie.
Wniosek, który można pobrać ze strony
internetowej miasta bądź w sekretariatach poszczególnych szkół, należy złożyć
do dnia 15.09.2016 r. w szkole, do której
dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym
2016/2017.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 185.
Inspektor w Referacie Oświaty
Bożena Ciesielka

Usuwanie i unieszkodliwianie Nowe lokale
komunalne
wyrobów zawierających azbest
G
z terenu miasta Milanówek

Gmina Milanówek podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Milanówek”
Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka, których
właściciele wyrazili chęć uczestnictwa
w programie. Zgodnie z danymi zawartymi
w kartach zgłoszenia w ramach zadania zostaną zutylizowane 33,409 tony odpadów
azbestowych. Na realizację zadania WFOŚiGW w Warszawie przyznał Gminie Milanówek dotację w wysokości do 14 381,00 zł.

Eko-Teatr 2016
W

sierpniu br. Burmistrz Miasta Milanówka podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na realizację zadania pn.: „EKO-TEATR 2016”.
W ramach projektu zostanie zorganizowany
przegląd teatrzyków dziecięcych o tematyce
ekologicznej. Jego uczestnikami będą dzieci
8

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Milanówek dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie
14 381,00 zł.
Inspektor ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych
Aleksandra Żuraw
w kategorii szkolno-przedszkolnej. Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości do 15 000,00 zł
zostaną kupione atrakcyjne nagrody zarówno
dla uczestników konkursu, zwycięskich drużyn jak i ich placówek. Szczegóły dotyczące
konkursu oraz termin jego realizacji będą na
bieżąco zamieszczane na stronie miasta w aktualnościach oraz w zakładce projektu.
EKO-TEATR 2016 dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

mina Milanówek podpisała 3 umowy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie nowego zasobu mieszkaniowego ze
środków Funduszu Dopłat w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia
budownictwa socjalnego i komunalnego.
BGK pokryje ok. 40% kosztów przedsięwzięć polegających na remoncie 4 lokali
komunalnych z przystosowaniem na lokale
socjalne oraz przebudowie lokalu usługowego w celu utworzenia lokalu komunalnego. Działania będą realizowane w budynkach
przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku.
Dodatkowo ze środków własnych Gmina wykona ocieplenie ścian zewnętrznych,
izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych oraz remont dachu w jednym
z ww. budynków oraz zaadoptuje poddasze
w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 9 w celu
utworzenia lokalu komunalnego.
Wyżej wymienione inwestycje, częściowo
współfinansowane ze środków BGK, pozwolą
na poprawę warunków mieszkaniowych oraz
poszerzenie istniejącego zasobu mieszkaniowego na terenie Milanówka.
Inspektor ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych
Aleksandra Żuraw

spodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 000,00 zł.
Inspektor ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych
Aleksandra Żuraw

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

Oferta stałych zajęć
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Od września Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w wielu ciekawych kulturalno-edukacyjnych zajęciach. W ofercie tej znajdują się propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia, które organizuje Biblioteka są bezpłatne.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
Głośne czytanie dla dzieci – najmłodszych
czytelników (od 4 do 7 lat) zapraszamy w każdy wtorek od godz. 16.00 na zajęcia, podczas
których wspólnie czytamy książki oraz wykonujemy różne ciekawe prace plastyczne.
Klub Gier Planszowych – w każdy poniedziałek o godzinie 17.00 zapraszamy dzieci
i młodzież w każdym wieku do Klubu Gier
Planszowych. Wspólnie będziemy grać w znane i lubiane gry planszowe, a jednocześnie
rozwijać kreatywne i strategiczne myślenie.
Warsztaty z drukowania 3D – nowością
w ofercie są zajęcia z wydruków 3D. Podczas zajęć będziemy uczyć wyszukiwania
projektów i przygotowania ich do wydruku,
opowiemy czym jest drukarka 3D i jakie są
możliwości jej wykorzystania. Będziemy razem odkrywać nowe technologie w świecie
wydruków 3D. Dla młodzieży dodatkowo
zorganizujemy naukę samodzielnego przygotowania modelu. Dla młodzieży zajęcia będą
odbywać się w poniedziałki o godzinie 18.00
zaś dla dzieci w środy o godzinie 16.00.
Lokalny Klub Kodowania – raz w tygodniu
(w piątki o godzinie 16.00) zapraszamy na zajęcia w ramach Lokalnego Klubu Kodowania.
Celem zajęć jest zachęcanie dzieci do nauki
kodowania w języku Scratch, który jest jednym z łatwiejszych narzędzi programistycznych.

Zajęcia i spotkania
dla dorosłych
Godzinka w doborowym towarzystwie –
w bibliotece każdy Senior znajdzie dla siebie
miejsce. Zapraszamy co drugi czwartek o godzinie 16.00 na nowy cykl spotkań. Każde zajęcia będą miały określony temat i charakter.
Podczas spotkań będzie można spędzić czas
w miłym towarzystwie, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.
Dyskusyjny Klub Książki – nie ma lepszego
połączenia niż książka i kawa, dlatego zapraszamy do wspólnej rozmowy o książkach.
Wszyscy wielbiciele słowa pisanego, ale też
i mówionego znajdą coś dla siebie. Będziemy
rozmawiać o książkach poważnych i „lżejszej” literaturze. Spotkania organizowane są
raz w miesiącu. W ramach DKK spotykać się
również będziemy z autorami książek.
Porady Prawne – w Bibliotece można uzyskać również bezpłatną porady prawną – celem nowego projektu biblioteki jest pomoc
w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego. Porad udziela p. Izabela Wąż.
Kursy komputerowe – zapraszamy wszystkie osoby po 60 roku życia, które chcą się
nauczyć korzystać z nowych technologii. Zajęcia będą odbywać się w środy i piątki od
godziny 10.00.

Spotkania z Filmami Szymona Wdowiaka – zapraszamy w piątkowe wieczory (raz
w miesiącu) na pokazy filmów Szymona
Wdowiaka. Spotkania połączone z rozmową
i dzieleniem się opiniami na temat obejrzanego obrazu. Oferta dedykowana jest dla
młodzieży, dorosłych i seniorów. Gwarantujemy niecodzienną atmosferę i wiele pozytywnych wrażeń.
Dokładne terminy zajęć zamieszczane
są na stronie Internetowej:
www.biblioteka-milanowek.pl oraz profilu
Facebook.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Ewelina Pawłowska

Konsultacje
społeczne
dotyczące
rewitalizacji
W związku z toczącym się procesem
opracowania aktualizacji Strategii Gminy
oraz Programu Rewitalizacji we wrześniu
br. rozpoczną się konsultacje społeczne,
podczas których mieszkańcy Milanówka
będą mogli wyrazić swoją opinię nt.
wyznaczonych obszarów zdegradowanych
i rewitalizowanych, zgłaszać pomysły
przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz
kierunków rozwoju naszego miasta.
Gorąco zachęcamy do współdziałania!
Szczegóły dotyczące partycypacyjnych
warsztatów strategicznych i spotkań
wkrótce zostaną zamieszczone na stronie
miasta.
Inspektor ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych
Aleksandra Żuraw
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Zajęcia i warsztaty

w Milanowskim Centrum Kultury
Od września zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
na różnorodne zajęcia i warsztaty do Milanowskiego
Centrum Kultury.
Tradycyjnie proponujemy:
l Malarstwo na jedwabiu
l „Krasnale” – kreatywne zajęcia dla
najmłodszych
l Ceramikę
l Rękodzieło artystyczne
l Warsztaty fotograficzne
l Zajęcia wokalne
l Zajęcia teatralne
l Szachy dla dzieci
l Gimnastykę na kręgosłup
W tym roku uruchamiamy także warsztaty perkusyjne pod hasłem: „Opowieść
o egzotycznych instrumentach świata”.
W trakcie warsztatów, które adresowane
są zarówno do dzieci jak i młodzieży oraz
dorosłych będzie można poznać takie egzotyczne instrumenty jak: cajon (skrzynka
perkusyjna), darabuka (bęben kielichowy),
bodhran (irlandzki bęben obręczowy), tu-

pan (bęben z obustronną membraną czy
udu (dzban do grania z Nigerii). Warsztaty
poprowadzi Patrycja Napierała – multiinstrumentalistka związana z czołowymi postaciami polskiej i zagranicznej sceny etno.
Warsztaty zakończą się wspólnym koncertem perkusyjnym. Gwarantujemy dużo dobrej zabawy!
Nowością w MCK będzie także „Pracownia wiedzy zbędnej”, którą poprowadzi
performer Tomasz Acher. Podczas zajęć
w pracowni będzie można dowiedzieć się
jak zrobić bezpieczny wybuch ale także znakomite andruty. Do pracowni zapraszamy
dzieci od ośmiu do czternastu lat.
Zapisy na zajęcia uruchamiamy od 5 września pod numerem telefonu (22) 758 32 34.
Można także osobiście zapisać się na zajęcia
w MCK w godzinach od 8.00 do 16.00.
Serdecznie zapraszamy!
Zastępca Dyrektora
Milanowskiego Centrum Kultury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Ś R O D O W I S KO

Sterylizacja jest potrzebna!
W

iele razy TOZ otrzymywał zgłoszenia od
mieszkańców, że pod domem sąsiadów,
którzy mają suczkę w cieczce, gromadzą się
psy, szczekają, toczą ze sobą walki, a bywa,
że atakują też przechodniów. To normalne zachowanie psów: rywalizują ze sobą o dostęp
do suki, tak każe im instynkt. W końcu któryś
przedostaje się przez ogrodzenie. Zdarza się,
że suczka rodzi co roku, mimo tego właściciele
nie decydują się na sterylizację – bo to okaleczenie psa, bo utyje, bo po operacji mogą
wystąpić komplikacje, bo przecież malutkie
pieski są takie słodkie, każdy lubi je przytulać.
Nie ma obowiązku sterylizowania psów,
ale jest obowiązek dbania o ich dobrostan,
zapewnienia im opieki i życia zgodnego z ich
potrzebami. Jaki sens ma wydawanie na świat
szczeniaków, które nie mają perspektyw
na godne życie? Wciskanie ich
na siłę znajomym, którzy może
i wezmą szczeniaka, ale czy
wciąż będą go kochać, gdy dorośnie? Schroniska są przepełnione, i nawet najlepsze z nich
nie zastąpi psu domu. „Jesteś
odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” – to dotyczy nas i naszych
psich przyjaciół.
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Po raz kolejny przypominamy: sterylizacja
wykonana po osiągnięciu dojrzałości płciowej
to zabieg nieszkodliwy, a wręcz korzystny dla
zdrowia (u suk zapobiega chorobom układu
rozrodczego, u samców np. chorobom prostaty). Nasza gmina dofinansowuje takie zabiegi
(bliższe informacje: 22 758 30 61, wewn. 202,
214, 221). Miasto współpracuje z gabinetami
weterynaryjnymi w Milanówku, które wykonują takie zabiegi w sposób bezpieczny i kompetentny (MEGAWET dr Krzywicki ul. Sportowa:
22 724 79 31; APWET dr Albin, ul. Chrzanowska, ul. Warszawska tel: 22 7921465).
TOZ oddział Milanówek
Elżbieta Bazgier

Uwaga jeż!
Szanowni Mieszkańcy, zwłaszcza ci zmotoryzowani. Zwracamy się z prośbą, aby poruszając
się po milanowskich drogach zdjąć nogę z gazu
i zwracać uwagę na zwierzęta. Honorujmy znaki ostrzegawcze, które są ustawione na terenie
naszego miasta, zgodnie z programem: Milanówek domem małych zwierząt.
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Zielenią
Emilia Misiak

Dbajmy o drzewa
W związku z anomaliami pogodowymi występującymi coraz częściej
w naszych warunkach klimatycznych, apelujemy do właścicieli posesji
o przegląd drzewostanu pod kątem sanitarnym. Należy również zwrócić
uwagę na statykę drzew i ich lokalizację. Czynności te pozwolą
wyeliminować ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

P

rosimy także o monitorowanie roślin
samoistnie wyrastających na działkach
(szczególnie tych niezamieszkałych) i usuwanie obcych gatunków np. klony jesionolistne, robinie akacjowe, topole oraz wycinanie
drzew gatunków rodzimych rosnących w dużym zagęszczeniu w celu lepszego rozwoju
pozostawionych drzew o właściwych pokrojach i dobrym stanie zdrowotnym.
Niekontrolowany rozrost tzw. samosiejek
powoduje wyparcie gatunków szlachetnych
oraz ma wpływ na kondycję drzew, a w konsekwencji na wcześniejsze zamieranie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.
83f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz., 1651) nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie nw. drzew, których obwód
pni na wysokości 5 cm nie przekracza:
l 3 5 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
l 2 5 cm – w przypadku pozostałych drzew.
Referat Ochrony Środowiska
Zofia Krawczyk

„Milanówek Czyta”
Podczas Święta Miasta – 3 września rozpocznie się innowacyjny, edukacyjno-kulturalny
projekt „Milanówek Czyta” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Przedszkole Nr 1
i Mirę Opalińską. Celem projektu jest budzenie zaciekawienia dzieci, młodzieży i dorosłych
książką oraz literaturą jako formą spędzania wolnego czasu.

P

oziom czytelnictwa w Polsce zdaniem
ekspertów jest bardzo zły. Wskazują na
to raporty Biblioteki Narodowej, według
której w 2015 roku lekturę co najmniej jednej książki zadeklarowało 37% badanych.
Dlatego szukamy nowych sposobów na promowanie książki i czytania, żeby zachęcać do
lektury, pozyskiwać jej nowych fanów oraz
przywracać chęć czytania tym, którzy książki
odłożyli gdzieś na bok. Projekt rozpocznie
się 3 września ogólnopolską akcją „Narodowe Czytanie”, podczas którego będziemy
czytać „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza
i utwory dla dzieci z lat 20. i 30. XX wieku
– Kornela Makuszyńskiego, Jana Brzechwy
i Marii Kownackiej. Tego dnia dla najmłodszych odbędzie się teatrzyk „Złota kaczka”,
ze sceny będą czytane znane wszystkim
bajki. Od września do listopada zapraszamy
mieszkańców Milanówka w niecodzienną
podróż do świata literatury, gdzie poprzez
zabawy literackie, happeningi czytelnicze,
konkursy, spotkania ze znanymi osobami
będziemy zachęcać do czytania książek.
Jesienią odbędzie się impreza „Milanówek
Czyta”. Informacje o poszczególnych wydarzeniach będą zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka-milanowek.pl) oraz na profilu na Facebooku.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Ewelina Pawłowska
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zaprasza
Milanowskie Stowarzyszenie T-ART
zaprasza na spektakle
Turczynek!”, realizowany w ramach dotacji
przyznanej na wykonanie zadania publicznego
przez Burmistrza Miasta Milanówka.
Bilety: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy.

24 września godz. 19:00, Turczynek –„Hava
nagila” – spektakl muzyczny o tematyce żydowskiej. Piosenki, tańce, szmonces i tragedia
wojny. Do śmiechu, do łez, do refleksji. Do pochylenia się nad kulturą żydowską i nad kondycją natury ludzkiej. Projekt „TTT: T-Art, Teatr,

W dniach 1 i 2 października godz. 17:00, Turczynek – „Alicja w krainie czarów” – spektakl
dla dorosłych! Akcja słynnej powieści Lewisa
Carrolla toczy się w szpitalu psychiatrycznym.
W wykonaniu uczniów SLO nr 5 w Milanówku,
w reż. Iwony Dornarowicz. Spektakl wpisuje się
w projekt „TTT: T-Art, Teatr, Turczynek!”, pokazując, jak doskonale można wykorzystać przestrzeń starego szpitala na działania artystyczne.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie T-Art
Iwona Dornarowicz

Letnia filharmonia
Za nami siedem koncertów w
ramach II edycji Letniej Filharmonii
w Milanówku.

N

a scenie za Pomnikiem Bohaterów zaprezentowali się: Milanowska Orkiestra Dęta
pod batutą kapelmistrza Tomasz Delimata,
Paula Kinaszewska z recitalem nastrojowych
piosenek w rytmie tang, a także kameraliści,
jazzmani i podopieczni Dariusza Biernackiego,
który prowadzi sekcję wokalną przy Milanowskim Centrum Kultury. Każdy koncert przyciągał trochę inną publiczność bo i muzyka kolejnych koncertów adresowana była do różnych
melomanów. Wielu mieszkańców niedzielne
wieczory spędzało z Filharmonią słuchając
i tańcząc do energetycznych rytmów prezentowanych przez wykonawców. Cieszy fakt, że
zaproszeni artyści spodobali się mieszkańcom
i nawiązali świetny kontakt z publicznością.
Ideą drugiej edycji koncertów w ramach
Letniej Filharmonii była prezentacja artystów
z naszego regionu oraz osób, które aktywnie
uczestniczą w życiu Milanówka, tak jak młodzi wokaliści z sekcji Dariusza Biernackiego czy
Milanowska Orkiestra Dęta.

Ostatnim akordem letnich koncertów będzie występ zespołu Dromenca z Karolem
Podkulem 28 sierpnia. Artyści przeniosą nas
w świat taborów cygańskich, kolorowych
strojów i wirujących w tańcu tancerek cygańskich. Zabrzmi muzyka bałkańska i stylizacje
utworów cygańskich.
Serdecznie
zapraszam
wszystkich
mieszkańców na finał Letniej Filharmonii
28.08.2016 o godz. 19.00 na teren zielony za
Pomnikiem Bohaterów oraz dziękuję za udział
w minionych koncertach!
Zastępca Dyrektora Milanowskiego Centrum
Kultury Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

W Milanówku
powstanie
„jedwabny” mural

Już wkrótce, za sprawą Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego, w centrum Milanówka
pojawi się mural. Jak przystało na
miasto kojarzone z jedwabiem, tematyka muralu dotyczyć będzie właśnie historii milanowskiego jedwabiu.
Stworzą go wspólnie wolontariusze
– młodzież i dorośli – na podstawie wyłonionego w konkursie projektu artysty
plastyka.
Projekt naszego Stowarzyszenia „Łączy
nas jedwab” został najwyżej oceniony
w konkursie i pozyskał środki z programu
„Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

W ramach projektu przewidziane są:

l k onkurs na projekt muralu,
lw
 ykonanie muralu,
l z ebranie relacji i wspomnień byłych
pracowników Zakładu Jedwabniczego,
lw
 ystawa poświęcona wzornictwu
CDSJ i ZJN,
l k onkurs plastyczny dla młodzieży na
plakat wystawy,
l warsztaty historyczne z uczniami milanowskich szkół.
Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami
z pracy w fabryce jedwabiu, albo posiadają eksponaty (zdjęcia, dokumenty, próbki
tkanin, wzorniki, itp.) związane z działalnością fabryki, do kontaktu z naszym stowarzyszeniem. Już niebawem na naszej
stronie (www.smjm.pl) pojawią się bliższe
informacje o planowanych działaniach
oraz zaproszenie dla artystów do udziału
w konkursie na projekt muralu.
To wszystko jest kolejnym etapem na
drodze do powstania stacjonarnego muzeum jedwabnictwa w Milanówku.
Niech połączy nas jedwab!
Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa
Milanowskiego Agnieszka Wojcierowska

Stypendia

dla najlepszych

W

terminie
od 1 do 30
września można
złożyć do Burmistrza Miasta Milanówka wniosek o stypendium za wybitne
osiągnięcia edukacyjne, artystyczne bądź
sportowe. Przepisy regulujące kwestie
przyznania takiego stypendium uzyskacie
Państwo w Referacie Oświaty przy ul. Spacerowej 4 bądź na stronie miasta w zakładce Mieszkańcy -> Edukacja.
Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano
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Zapraszamy na Święto
Miasta 3 i 4 września!
Dużo tańca, muzyki oraz klimatu międzywojennych kawiarenek i teatrzyków – tak w tym roku będzie
wyglądało Święto Miasta. Na ulicy Warszawskiej pojawią się szczudlarze, kataryniarze, teatr uliczny
oraz riksze rowerowe. Od godz. 9.00 na Warszawskiej zagoszczą stoiska i kramy Targów Dobrego
Smaku. Będzie można także obejrzeć i nabyć piękne, ręcznie malowane jedwabie, zjeść smakołyki
wytwarzane dawnymi metodami oraz podziwiać limuzyny z lat dwudziestych i trzydziestych.

D

użo tańca, muzyki, pięknych strojów nawiązujących do epoki oraz klimatu międzywojennych kawiarenek i teatrzyków – tak
po raz drugi będzie wyglądało Święto Miasta
Milanówka. Na ulicy Warszawskiej pojawią
się szczudlarze, kataryniarze, teatr uliczny oraz riksze rowerowe. Od godz. 9.00 na
Warszawskiej zagoszczą stoiska i kramy Targów Dobrego Smaku. Będzie można obejrzeć
i nabyć piękne, ręcznie malowane jedwabie,
zjeść smakołyki wytwarzane dawnymi metodami oraz podziwiać limuzyny z lat dwudziestych i trzydziestych. W sobotę 3 września
zapraszamy na bal na Warszawskiej przed
Przystankiem Cafe. W trakcie balu oprócz
znanych piosenek takich jak „Umówiłem
się z nią na dziewiątą”, „Miłość ci wszystko
wybaczy” czy „Ada to nie wypada”, będziemy mogli podziwiać pokazy mody, scenki
teatralne oraz popisy młodych wokalistów,
którzy wcielą się w gwiazdy dwudziestolecia.
Zaplanowaliśmy krótki performance teatru
ulicznego oraz wiele atrakcji muzyczno – tanecznych. Sobotnią gwiazdą Święta Miasta
będzie występ znanego aktora Zbigniewa
Zamachowskiego, który zaprezentuje swój
recital muzyczno-kabaretowy.
O godzinie 15.00 Przedszkole nr 1 i Miejska
Biblioteka Publiczna zapraszają na akcję „Milanówek czyta” oraz stylowy teatrzyk dla dzieci.
Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego
przygotowało dla chętnych ciekawe warsztaty i zaprasza na się finisaż wystawy „Dotyk
Jedwabiu”.
Podczas Święta Miasta będziecie Państwo
mogli wstąpić do stylowych kawiarenek, na
skwerze przed Pocztą oraz obejrzeć wystawę
poświęconą WKD. W tym roku Warszawska
Kolej Dojazdowa (dawna EKD) świętuje jubileusz osiemdziesięciolecia.
Drugiego dnia Święta Miasta, 4 września,
zapraszamy na Milanowski Wimbledon na

kortach ziemnych przy ulicy Krakowskiej.
O godzinie 15.00 ruszają Mistrzostwa Milanówka Kobiet, a następnie odbędą się gry
pokazowe najlepszych milanowskich tenisistów. Wimbledonowi będą towarzyszyły
dwie wystawy fotograficzne: „Ptaki naszych
okolic” oraz „Orły Milanowskiego Tenisa”
autorstwa Jacka Wierzejskiego. Zostaną także zaprezentowane ryciny, obrazy i książki
związane z tenisem pochodzące z prywatnej
kolekcji Jerzego Zielińskiego. Podczas imprezy odbędzie się aukcja zdjęć, z której dochód zostanie przekazany milanowskiemu
schronisku dla zwierząt.
Niedziela 4 września będzie także dniem
święta milanowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, która w tym roku obchodzi 105. lecie

swojego istnienia. Z tej okazji strażacy zapraszają do siebie wszystkich mieszkańców miasta na potańcówkę na dechach. Początek zabawy – o godzinie 17.30. Ochotnicza Straż
Pożarna zachęca także do wzięcia udziału we
mszy świętej w ich intencji, która zostanie
odprawiona w Kościele Świętej Jadwigi Śląskiej o godz. 12.30. Po mszy druhowie i zaproszeni goście przejdą paradą przez miasto
do swojej siedziby przy ulicy Warszawskiej
18 na uroczysty apel.
W niedzielę, w godzinach między 14.00
a 19.00 po Milanówku będą jeździły limuzyny
z lat dwudziestych i trzydziestych. Po uprzednim zarezerwowaniu przejażdżki (rezerwacje
na kortach ziemnych przy ul. Krakowskiej)
będziecie Państwo mogli udać się na krótką
przejażdżkę zabytkowym samochodem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zgłaszali do nas swoje propozycje dotyczące programu Święta Miasta
oraz aktywnie włączyli się w prace na rzecz
wrześniowego święta. Wiele Państwa pomysłów zainspirowało zespół programowy
pracujący przy tym wydarzeniu, sporo proponowanych inicjatyw zostanie zrealizowanych podczas weekendu 3 i 4 września.
Prologiem naszego wspólnego świętowania w tym roku będzie piątkowa (2.09.) potańcówka na dechach u strażaków.
Zapraszamy na Święto Miasta Milanówka
i zachęcamy do ciekawych przebrań w stylu lat dwudziestych i trzydziestych. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Bawmy się
wspólnie tak dobrze jak bawili się nasi dziadkowie i pradziadkowie w jednej z piękniejszych epok w dziejach naszej historii.
Zastępca Dyrektora
Milanowskiego Centrum Kultury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
w milanowskich szkołach
Nazwa szkoły

Ulica

Dyrektor

Klasy

Godzina
rozpoczęcia

Zespół Szkół Gminnych Nr 1

Królewska 69

Anna Sawwidis

cały zespół

9:00

Zespół Szkół Gminnych Nr 3

Żabie Oczko 1

Krzysztof Filipiak

cały zespół

10:00

cała szkoła przy
ładnej pogodzie

11:00

I–III SP w razie
deszczu

11:00

IV–VI SP
w razie deszczu

11:30

Szkoła Podstawowa Nr 2

Literacka 20

Marianna Frej

Integracyjna Społeczna
Szkoła Podstawowa Nr 18

Spacerowa 3

Agnieszka
Gontarczyk

I–VI

10:00

Nowa Prywatna Szkoła
Podstawowa

Brzozowa 1

Anna Kamińska

I–VI

10:00

Gimnazjum Społeczne
Milanowskiego Towarzystwa
Edukacji

Brzozowa 1

Urszula
Kiełczewska

cała szkoła

9:00

Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano

Inauguracja roku w MU3W
7 października 2016 r. odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2016/17 Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Informacje dla osób, które pragną
zostać słuchaczami MU3W w 12. roku
działalności Uniwersytetu.
n MU3W jest stowarzyszeniem o osobowości prawnej, działającym w oparciu
o Statut, zarejestrowanym w KRS. Od
2009 r posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego.
n Działalność Uniwersytetu finansowana
jest w znaczącej mierze ze składek Słuchaczy – członków MU3W Wysokość rocznej
składki ustala, zgodnie ze Statutem,
Ogólne Zgromadzenie Członków. Zarząd
jest wybierany na czteroletnią kadencję
przez Walne Zgromadzenie wszystkich
słuchaczy. Obecny Zarząd składa się
z 6 członków, z wyboru pochodzi też Komisja Rewizyjna. Raz w roku odbywa się zebranie sprawozdawcze, na którym Zarząd
przedstawia wszystkim członkom roczne
sprawozdanie finansowe i merytoryczne.
n MU3W ma swoja siedzibę przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku.
14

nM
 U3W jest organizacją seniorską, jednak
nie są stawiane żadne bariery wiekowe.
n Podstawowym obowiązkiem słuchaczy
jest zapoznanie się ze statutem MU3W,
opłacanie składek semestralnych: dwukrotnie w ciągu roku akademickiego po 50 zł na
semestr. Nowi słuchacze wpłacają ponadto
jednorazowo wpisowe w wysokości 40 zł .
n Niekorzystanie z zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia semestralnej opłaty.
Nie ma tzw. urlopów dziekańskich, zwrotów wpisowego ani składek.
n Zaleganie z opłatą składek członkowskich
przez okres przekraczający 12 m-cy powoduje wykluczenie z listy słuchaczy MU3W.
n O wszelkich spotkaniach i innych sprawach
informujemy na bieżąco na naszej stronie
internetowej (www.mu3w.pl), gdzie
można być abonentem newsletter-a,
na Facebook-u na dyżurach w siedzibie
MU3W i przed wykładami.
n S zczegółowe propozycje zajęć programowych opracowywane są na cały semestr:
1. W
 ykłady – prowadzone są w sali przy
ulicy Spacerowej 4 w Milanówku. Korzystanie z wykładów ogólnych, udział

w seminariach, spotkaniach w Saloniku
Literackim jest nieodpłatne (w ramach
wpłaconej składki).
2. Nauka języków obcych w grupach dla
początkujących i zaawansowanych, proponujemy naukę języków: niemieckiego,
angielskiego, francuskiego rozpoczęcie
zajęć od października
3. Różne typy gimnastyk usprawniających
na sali, na pływalni w Grodzisku Maz.,
nordic walking
4. Warsztaty psychologiczne, warsztaty rysunku i malarstwa
5. Lektoraty, pływanie, udział w organizowanych wyjazdach turystycznych, koncertach, spektaklach są płatne. Wysokość opłaty jest zawsze promocyjna.
Zapisy nowych słuchaczy w roku 2016
i na zajęcia fakultatywne odbywają się od
1 września we wtorki i czwartki w godz.
10.00–12.00 w naszej siedzibie MU3W,
budynek C UM przy ul. Spacerowej 4
w Milanówku.
Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman

WYDARZENIA

Milanówek uczcił

pamięć uczestników
wydarzeń z 1944 roku
Na przełomie lipca i sierpnia jak co roku w Milanówku obchodziliśmy ważne rocznice historycznych wydarzeń z 1944 roku.

29

lipca to dzień, w którym 72 lata temu
polegli oficerowie Armii Krajowej –
kpt. Zygmunt Dąbrowski ps. „Bohdan” i ppor.
Jerzy Kowalski ps. „Oskar”. Obydwaj żołnierze
zostali zastrzeleni przez niemieckich żołnierzy podczas próby odbicia dowódcy Obwodu
„Bażant” AK, mjra Alojzego Mizerę ps. „Siwy”,
aresztowanego przypadkowo w czasie łapanki na peronie kolejowym. Miejsce śmierci
bohaterów upamiętnia tablica na głazie przy
ul. Krakowskiej w pobliżu torów.
Podczas kameralnej uroczystości po mszy
w kościele św. Jadwigi Śląskiej, kwiaty pod
pomnikiem złożyły władze Miasta, radni,
harcerze i przedstawiciele środowisk komba-

tanckich. W swoim przemówieniu Burmistrz
podkreśliła znaczenie pamięci o historycznych
wydarzeniach dla wychowania kolejnych pokoleń, a najstarsi uczestnicy spotkania dziękowali władzom miasta za godne upamiętnienie
bohaterów walk z nazistowskim okupantem.
sierpnia, dzień wybuchu Powstania Warszawskiego, mieszkańcy Milanówka uczcili
na cmentarzu parafialnym, gdzie znajduje się
pomnik i mogiły powstańców, którzy zmarli w szpitalu PCK w Milanówku. Punktualnie
o godzinie 17 w całym mieście zawyły syreny
alarmowe, a zaraz po nich rozbrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Po hymnie kwiaty
pod pomnikiem złożyły delegacje władz miasta, kombatantów, harcerzy i milanowskich
placówek oświatowych.
Następnie głos zabrała Burmistrz, która
w swoją wypowiedź wplotła fragmenty wspomnień Henryka Kończykowskiego – mieszkańca Milanówka i jednego z ostatnich żyjących
żołnierzy Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”:
Pierwsze dni powstania to był entuzjazm i pasmo zwycięstw. Gdzie poszliśmy, tam zwyciężaliśmy. A potem odpoczywanie w grobie,
śmierć kolejnych bliskich osób (…) Trudno było
to wytrzymać. Czy było warto? Polska, o którą
walczyliśmy, wreszcie stała się rzeczywistością.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Maciej Klimowicz

1

Spotkanie byłych pracowników „Jedwabnika”
20 lipca b.r. odbyło się pierwsze spotkanie byłych pracowników fabryki Jedwabniczej z milanowską młodzieżą, organizowane przez Stowarzyszenie
Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.

B

yło miło, wspominkowo, smacznie, ale
też młodzi mogli się dużo dowiedzieć
o historii jedwabnictwa, hodowli jedwabników i samej fabryce. Mikrofon „wędrował”
od Basi Giemczyńskiej, Mariolki Marszałkiewicz, Jadzi Łaskawiec pod bacznym okiem
Zbyszka Gontarczyka i wielu innych.

To spotkanie nie tylko pomogło rozwiać
wiele wątpliwości historycznych, ale przywróciło atmosferę w pracy. Wszyscy podkreślali, że tworzyli jedną, wspólną rodzinę,
że to były piękne czasy – czasy ich młodości.
Często była to ich pierwsza praca i zostawali
na wiele, wiele lat. Do dziś są dumni z tego,

że związali swoje zawodowe życie z Fabryką
Jedwabniczą, jedyną taką w Polsce.
Trudno było się rozstać, pozostał niedosyt
i … żal.
Będziemy się jeszcze spotykać, bo dużo
jest jeszcze do zrobienia, aby wspólnie ocalić
wszelkie pamiątki, nagrać wspomnienia i zachować pamięć o Centralnej Doświadczalnej
Stacji Jedwabniczej i Zakładach Jedwabiu
Naturalnego.
Ewa Noińska
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Wspaniała lekcja historii podczas
imprezy okolicznościowej „Zośkowiec”

Przyjechali do Milanówka z różnych miast Polski, a także z zagranicy: z Garwolina – Teatr Muzyczny
„Od Czapy”, z Warszawy – Grupa Historyczna „Radosław”, z Lublińca – komandosi z Jednostki
Wojskowej, spadkobiercy wojskowej tradycji Baonu „Zośka”, oraz z Dziwnowa – 63 Drużyna Harcerska
i z Głogowa – Grupa Historyczna „Polska Walcząca”, które przybrały sobie za patrona Henryka
Kończykowskiego ps. „Halicz”, z Madrytu – członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Poland
First to Fight” (Polska pierwsza w walce) i Grupa Rekonstrukcyjna z Berlina.

W

szyscy przyjechali po to, by spotkać
się z bohaterem Powstania Warszawskiego, kapitanem rezerwy Henrykiem Kończykowskim ps. „Halicz”, żołnierzem plutonu
„Felek”, jednym z niewielu żyjących jeszcze
żołnierzy Harcerskiego Batalionu AK „Zośka", mieszkańcem Milanówka, a także z jego
towarzyszami broni: panią Danutą Rossman
– łączniczką, adiutantką a także przyjaciółką
Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” i panem Tomaszem Nowakowskim ps. Tomek, ze zgrupowania „Żniwiarz”, walczącego na Żoliborzu.
Na spotkanie 3 pokoleń, które odbyło się
2 sierpnia wieczorem, z okazji 72. Rocznicy
Powstania Warszawskiego, na zielonym terenie „Basenu”, a które trwało prawie 3 godz. –
przybyło także wielu mieszkańców Milanówka. Spotkanie mogło się odbyć dzięki dużemu
zaangażowaniu syna Henryka Kończykowskiego – Andrzeja, Jarosława Wróblewskiego – autora książki „Zośkowiec”, zawierającej
wspomnienia Henryka Kończykowskiego,
która ukazała się w 2014 r., w 90 rocznicę
urodzin jej bohatera (nakład wyczerpany),
pracownikom MCK i władzom Milanówka,
którym na wstępie spotkania dziękował pan
Andrzej Kończykowski.
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Wzruszona Burmistrz Wiesława Kwiatkowska powitała wszystkich zebranych zaznaczając, że pierwszy raz w Milanówku,
obchody rocznicy Powstania Warszawskiego
mają taki charakter. Przypomniała życiorys
Henryka Kończykowskiego, zacytowała fragmenty jego książki i serdecznie podziękowała
wszystkim za przybycie na spotkanie.
Następnie pan Andrzej Kończykowski
przedstawił przybyłych. Z prezentacji można się było zorientować, że wszyscy świetnie
się znają, są zaprzyjaźnieni, łączy ich wspólna pasja.
Rozmowę Henryka Kończykowskiego ps.
Halicz z Jarosławem Wróblewskim, która była
głównym punktem uroczystości, poprzedziło
wykonanie przez muzyków i chór Teatru „Od
Czapy”, powstańczej piosenki „Warszawskie
dzieci” skomponowanej w 1944 do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego.
„Halicz” wspominał czasy dzieciństwa,
dramatyczne wydarzenia, których był uczestnikiem w czasie Powstania Warszawskiego
i w mrocznych czasach po okupacji niemieckiej. Mówił o transporcie broni na godzinę
„W”, zdobyciu więzienia „Gęsiówki”, odwrocie kanałami. Poszczególne wątki rozmowy

były przeplatane kolejnymi piosenkami powstańczymi i innymi wydarzeniami.
Henryk Kończykowski przyznaje, że młodzi
powstańcy wzorowali się na bohaterach Powstania Styczniowego. Do harcerstwa wstąpił
kiedy miał 8-9 lat. Jako zuch miał obowiązek
każdego dnia wykonywać jakiś dobry uczynek.
To zdaniem „Halicza” nauczyło go społecznego życia. W harcerstwie mieli obowiązek
odbyć różne szkolenia, między innymi z porozumiewania się na odległość przy pomocy alfabetu Morse’a. Ta umiejętność przydała mu
się, kiedy razem z żoną trafili do więzienia.
Po pierwszej części rozmowy miało miejsce podniosłe wydarzenie – uroczysta zbiórka
63 Drużyny Harcerskiej z Dziwnowa. Drużynowa Beata Jabłonowska odczytała rozkaz
specjalny nadania drużynie imienia Henryka
Kończykowskiego ps. „Halicz”. Jesteśmy dumni, że nasza drużyna nosi imię jeszcze żyjącego
bohatera – powiedziała. Poinformowała również, że wczoraj na Powązkach złożyli przyrzeczenie na wierność ideałom i tradycjom Zośkowców i wyjaśniła, że numer ich drużyny 63
to ilość dni trwania Powstania Warszawskiego.
W kolejnych częściach rozmowy Henryk
Kończykowski mówił, że na wybuch powsta-

nia czekali od początku okupacji, szkolili się.
Przypomniał historię powstania batalionu,
który utworzono pod koniec sierpnia 1943
i nadano mu nazwę „Zośka” dla upamiętnienia postaci dowódcy warszawskich Grup
Szturmowych Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, poległego w akcji na posterunku granicznym w Sieczychach. Wspominał sukcesy na
początku powstania, między innymi udany
atak na obóz Gęsiówka, z którego uratowano wielu więźniów i udział w tym ataku
dwóch byłych żołnierzy niemieckich: Francuza i Kaszuba, którzy wstąpili do „powstańczej
armii”, brutalność niemieckich żołnierzy likwidujących szpitale polowe i przejście kanałami z kompletnie zniszczonego Starego
Miasta do Śródmieścia, w którym jeszcze był
spokój, ludzie spacerowali po ulicach, na plakatach informowano o koncercie Mieczysława Fogga. W kompletnej ciemności, w ściekach, trzymając się za pasek poprzednika
szli kanałami przez 15 godz. by wyjść na ul.
Warecką. „Jak wychodziliśmy z kanałów na
światło, to jak by się człowiek na nowo narodził” – mówił Henryk Kończykowski.
Henryk Kończykowski był w tej grupie żołnierzy AK, która nie złożyła broni w 45 roku,
kiedy to – jak powiedział – spod okupacji
niemieckiej dostaliśmy się pod okupację rosyjską. Wstąpił do organizacji NIE, nie był
bohaterem lecz „Zaplutym karłem reakcji”.

Tak nazywano żołnierzy AK w okresie stalinizmu. Ukrywał się, a potem miało miejsce
ujawnienie w Łodzi. Ujawnił się w 1947 r.,
po ogłoszeniu amnestii, bo jak powiedział –
chciał prowadzić normalne życie i kształcić
się. Amnestia okazała się podstępem. Został
aresztowany podobnie jak generał Emil August Fieldorf i rotmistrz Pilecki. Sąd zarzucił
mu pisanie pamiętników o Powstaniu Warszawskim i posiadanie broni. Skazano go na
15 lat, przesiedział 4, w tym w zdobywanej
w czasie powstania „Gęsiówce”. Miał możliwość emigracji ale jak stwierdził „Żaden wróg
mnie z Mojej Ojczyzny nie wyrzuci”. Wiele
wypowiedzi Henryka Kończykowskiego było
nagradzanych przez zgromadzonych brawami. Po tej wypowiedzi brawa były największe.
Zapytany przez Jarosława Wróblewskiego o to, czy ktoś go przeprosił odpowiedział
„ Nikt mnie nigdy nie przeprosił, nawet jak
miałem sprawę o anulowanie wyroku, kiedy
to sąd trzeciej instancji orzekł w 1988 r. anulowanie, po 8 latach procesów”.
Jak powiedział Tomasz Nowakowski, w Polsce i zagranicą żyje jeszcze 31 żołnierzy batalionu „Zośka”, 10 osób jest jeszcze aktywnych.
Ani on, ani Henryk Kończykowski, ani Danuta
Rossman nie mają wątpliwości, że wybuch
powstania był zasadny, że miało ono sens.
Po rozmowie Jarosława Wróblewskiego
z Henrykiem Kończykowskim rozpoczął się

koncert powstańczych piosenek w wykonaniu Teatru Muzycznego z Garolina „Od Czapy”. Wiele piosenek wspólnie z artystami
śpiewali mieszkańcy Milanówka. Był również
bis. Na prośbę mieszkańców „Modlitwa AK”.
Na zakończenie, w skrócie kilka informacji
o gościach.
Wszyscy goście to pasjonaci, którzy swoimi
działaniami chcą upowszechnić pamięć o bohaterstwie Polaków walczących na różnych
frontach II Wojny Światowej oraz o tych walczących w Powstaniu Warszawskim. W kraju,
ale także zagranicą, w Madrycie i w Berlinie
przygotowują żywe lekcje historii, a nawet
uczą się języka polskiego jak Alberto, by wydawać rozkazy w języku polskim, lub jak to
miało miejsce w ten wieczór, śpiewać powstańcze piosenki. Dbają o powstańcze groby. Realizują różnego rodzaju projekty, jak
np. Grupa Historyczna z Głogowa realizująca
projekt ”Być jak Zośkowiec”.
Były upominki, kwiaty, uściski – serdeczna,
podniosła atmosfera. Po uściskach z gośćmi
z Berlina, Henryk Kończykowski żartobliwie
stwierdził „Nie przyszło mi do głowy, że kiedyś będę się ściskał i przyjaźnił z Niemcami”.
Warto dodać, że wszyscy goście wystąpili społecznie. Urząd Miasta poniósł jedynie
koszty transportu.
Ewa Kubacka www.obiektywna.pl
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Światowe Dni

Młodzieży w Milanówku

W dniach 19-25 lipca tego roku do Milanówka przybyły grupy pielgrzymów z obu Ameryk. Do dwóch milanowskich
parafii przybyły łącznie 33 osoby z Meksyku, Wenezueli, Brazylii i Argentyny. Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej
przyjęła także ponad 120 pielgrzymów ze Wspólnoty Neokatechumenalnej z Brazylii. Razem z milanowską
młodzieżą przeżywali Dni w Diecezjach, które poprzedzały Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

T

en tydzień spędzony w naszym mieście
był pełen wrażeń. Wolontariusze przygotowali intensywny program, który pozwolił
gościom poznać naszą religijność, kulturę
oraz historię naszego kraju i miasta. Pielgrzymi przez te kilka dni mieszkali w rodzinach,
z którymi bardzo się zżyli. Polska gościnność
okazała się nie tylko przysłowiowa. Rodziny
z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem
przyjęły gości w swoich domach i zapewniły
im opiekę w tym czasie. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży zza oceanu byli zachwyceni i wzruszeni serdecznością Milanowian.
Swoją wdzięczność wyrażali wylewnie poprzez liczne śpiewy, okrzyki i tańce.
Uroczystość przywitania wszystkich grup
pielgrzymów odbyła się w Miejskiej Hali
Sportowej przy ZSG nr 1. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Milanówka, młodzież, władze
samorządowe i księża z obu parafii powitali
gości. Wydarzenie to składało się z dwóch
części – oficjalnej i integracyjno-kulturalnej.
W części oficjalnej głos zabrali pani burmistrz Wiesława Kwiatkowska, przedstawicielka Rady Miasta Małgorzata Trębińska
oraz ksiądz proboszcz Jan Mężyński (parafia
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Matki Bożej Bolesnej). Drugą część poprowadziła schola młodzieżowa „Rejs” z parafii
MBB oraz wodzirej tańców i zabaw Łukasz
Pytlakowski. W rytm chrześcijańskiej muzyki bawiła się cała sala. Zarówno starsi jak
i młodsi brali czynny udział w tańcach i śpiewach. Po polsku i po hiszpańsku wspólnie
wychwalaliśmy Boga.
Drugi dzień pobytu gości rozpoczął się poranną Mszą Świętą, po której wszyscy udali
się na spacer po Milanówku. Pan Włodzimierz Starościak oprowadził młodych po ulicach miasta. Pokazał im najważniejsze miejsca związane z historią Milanówka. Duże
zainteresowanie gości wzbudziły dawne Zakłady Jedwabiu Naturalnego „Milanówek”
(obecnie Jedwab Polski Sp. z o.o.), w których
pielgrzymi zaopatrzyli się w liczne wyroby
jedwabne. Po obiedzie udaliśmy się do Warszawy na zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego. Obejrzeliśmy tam film pt.
„Miasto ruin”, ukazujący Warszawę zniszczoną po Powstaniu. Następnie oprowadziliśmy
naszych gości po ulicach Warszawy i Starym
Mieście. Celem naszej wędrówki było Ogólnodiecezjalne Spotkanie Młodych na Placu

Piłsudskiego, gdzie odbyły się koncerty m.in.
Piotra Rubika, Zbigniewa Wodeckiego oraz
Grupy Shalom.
W Dniu Pielgrzymowania odwiedziliśmy
pobliskie sanktuaria. Najpierw pojechaliśmy
do Niepokalanowa, gdzie poznaliśmy historię życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Zwiedziliśmy również budynki Ochotniczej
Straży Pożarnej tworzonej przez braci franciszkanów, w których znajdują się zabytkowe
Papamobile Jana Pawła II. Z Niepokalanowa
udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej
Świętorodzinnej w Miedniewicach. O godzinie 12.00 wzięliśmy udział w Mszy Świętej,
a następnie wysłuchaliśmy historii sanktuarium i obejrzeliśmy zabytkową zakrystię.
Ostatnim punktem wycieczki był pałac Radziwiłłów w Nieborowie i otaczające go ogrody.
Dzień zakończyliśmy Adoracją Najświętszego
Sakramentu w łączności duchowej z całą Polską. Po polsku, hiszpańsku i angielsku wznosiliśmy prośby i wezwania do Boga oraz wychwalaliśmy Go radosnym śpiewem.
Dzień czwarty rozpoczęliśmy na stadionie
Milanu Milanówek. Pielgrzymi wraz z wolontariuszami, rodzinami z dziećmi i parafia-

nami aktywnie spędzili czas w ramach Dnia
Sportu. Różne dyscypliny i zabawy integracyjno-sportowe przyniosły nam wiele radości i śmiechu. Główną atrakcją był mecz piłki
nożnej – jedni grali, drudzy kibicowali, a jeszcze inni grali w siatkówkę. Po południu pojechaliśmy do Wilanowa na Diecezjalne Spotkanie Młodych, Mszę Świętą i Uwielbienie
przed Świątynią Opatrzności Bożej. Weszliśmy do Świątyni przez Bramę Miłosierdzia
i w specjalnie przygotowanych pojemnikach
złożyliśmy zawierzenie Opatrzności Bożej. Po
wyjściu mieliśmy możliwość obejrzenia Warszawy z wysokości kopuły.
W niedzielę goście mieli okazję spędzić
więcej czasu z rodzinami, u których mieszkali. Przed południem wszyscy zgromadzili
się na Eucharystii kończącej Dni w Diecezjach, po której zjedli świąteczny obiad
w rodzinach. Wieczorem spotkaliśmy się
na rodzinnym pikniku z  grillem przy parafii.
Goście z Meksyku przygotowali przedstawienie o objawieniu Matki Bożej z Guadalupe. Następnie, przebrani w piękne stroje,
zaprezentowali nam swoje tańce narodowe.
Odtańczyliśmy wspólnie poloneza, a także
wiele innych tańców. Szczególną atrakcją
było rozbijanie kolorowej piniaty wykonanej przez wolontariuszy. Zabawa trwała do
późnej nocy.
Pielgrzymi opuścili Milanówek w poniedziałek 25 lipca w godzinach porannych
i południowych. Rodziny z wielkim smutkiem pożegnały gości na stacji w Milanówku,
a wolontariusze towarzyszyli pielgrzymom aż
do drzwi pociągu jadącego do Krakowa. Uściskom, łzom, wspólnym zdjęciom i okrzykom
pożegnalnym nie było końca. Mamy nadzieję, że spotkamy się już niedługo w Krakowie!
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Światowych Dni
Młodzieży podczas Dni w Diecezjach w Milanówku. W szczególności dziękujemy władzom samorządowym, księżom, rodzinom,
wolontariuszom oraz wszystkim, którzy
wspierali nas swoją modlitwą, obecnością
i pomocą.
Magdalena Filipek
Agnieszka Piliszek
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Lato w mieście
W trakcie dwutygodniowych półkolonii, organizowanych przez
Milanowskie Centrum Kultury, w lipcu i sierpniu, dzieci w wieku 6-12
lat miały okazję ciekawie i aktywnie spędzić letni okres. Każdy dzień
niósł za sobą wiele atrakcji, a uczestnicy mogli skorzystać z propozycji
łączących naukę i zabawę.

W

tegorocznych półkoloniach wzięło
udział ponad 100 osób z Milanówka.
Półkolonie odbyły się w Szkole Podstawowej
nr 2 i w Zespole Szkół Gminnych nr 1.
Dzieci miały zapewnioną opiekę pedagogiczna i medyczną od godziny 7:30 do
17:00. W tym czasie uczestniczyły w różnych
warsztatach rozwijających umiejętności artystyczne. Były warsztaty z rękodzieła, eko-plastyka, zajęcia ceramiczne, malarstwa na
jedwabiu, warsztaty muzyczne metodą Batii
Strauss oraz ciekawe zajęcia ogrodnicze,
taneczne i sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty chemiczne. Mali
„chemicy” pod czujnym okiem opiekunów
wykonywali eksperymenty i doświadczenia.
Do szkół, gdzie odbywały się półkolonie,
przyjeżdżał ze swoimi spektaklami Teatr Fantazja. Podczas obu turnusów, półkoloniści
chodzili do Biblioteki Miejskiej, gdzie oprócz
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warsztatów plastyczno-literackich duże
emocje wzbudziły zajęcia z robotyki i drukarka 3D. Nie zabrakło aktywności fizycznej.
Uczestnicy mieli okazję nauczyć się podstaw
łucznictwa, a znane i lubiane zabawy „podwórkowe”, takie jak dwa ognie, zbijak czy
przeciąganie liny odbywały się na terenie
Baseny Miejskiego, Orlika i boisk szkolnych.
Podczas każdego turnusu odbyły się dwie
wycieczki. Dzieci odwiedziły Rodzinny Park
Tematyczny „Magiczne Ogrody” w Trzcinkach koła Janowca oraz Warszawskie ZOO,
gdzie wzięły udział w lekcjach edukacyjnych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział i mamy nadzieję, że wakacje upłynęły
Wam kreatywnie i w pełni energii oraz nowych pomysłów wrócicie do szkoły!
Koordynator Artystyczny
Milanowskie Centrum Kultury
Edyta Budziewska

Lato

w Bibliotece
Wakacje w Bibliotece nie są nudne.
Przekonały się o tym dzieci podczas
zajęć organizowanych w ramach
Lata w Mieście w Lokalnym Centrum
Kompetencji i Oddziale dla Dzieci.

O

ferta podczas tegorocznych wakacji
była różnorodna. W programie znalazły się zajęcia komputerowe – z programowania robotów Finch w języku Scratch,
warsztaty z drukowania 3D., plastyczne,
literackie, quizy, rebusy, łamigłówki, gry
planszowe i wiele innych zabaw integracyjnych. Każdego dnia półkolonii dzieci
w atrakcyjny sposób poznawały otaczający
świat, a przede wszystkim dobrze się bawiły. Oprócz zajęć w ramach półkolonii organizowane były warsztaty międzypokoleniowe,
w których to najmłodsi uczyli swoich rodziców i dziadków korzystania z nowych technologii. Z pomocą robotów Finch poznawali
podstawy programowania, a przede wszystkim uczyli się myśleć logicznie i kreatywnie,
znakomicie się przy tym bawiąc.
Koordynator Projektu LCK
Katarzyna Czajkowska

Harcerskie wakacje w „Kokotku”
Jak co roku zuchy i harcerze z hufca Milanówek podsumowując pracę śródroczną gromad i drużyn, wyjechali na
harcerską akcję letnią. Na miejsce naszej przygody wybraliśmy malowniczy zakątek Polski, jakim są okolice Parku
Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, niedaleko Tarnowskich Gór.

O

kolica zachęcała do licznych wędrówek i wycieczek. Przepłynęliśmy
w łodziach Sztolnię Czarnego Pstrąga, która jest częścią zabytkowej Kopalni
Srebra w Tarnowskich Górach. Harcerze
wędrowali po okolicznych łąkach i lasach,
gdzie pod okiem leśniczego poznawali endemiczne chronione rośliny oraz zobaczyli
zatopiony w rzece Mała Panew pień czarnego dębu, który przeleżał w wodzie 9 tyś lat.
Była to wspaniała lekcja ekologii w terenie.
Wielką atrakcją dla zuchów i harcerzy były
warsztaty przyrodniczo – ekologiczne prowadzone przez leśniczego, a także warsztaty
ekologiczno-artystyczne z siana prowadzone
przez „Rękodzieło Ludowe". Okazało się, że
każdy, zarówno mały jak i duży, potrafi własnoręcznie wykonać zabawkę – zwierzątko,
czy dekorację z siana.
Zuchy z Gromad: „Gwiezdne Tygrysy"
i „Karmazynowe Aniołki" mieszkały w budynku i domkach kempingowych znajdujących się wśród okazałego starodrzewu.
Harcerze ze Szczepów nr 1 i nr 2 sami pobudowali swoje domy o zielonych progach,
czyli namioty. Podczas licznych zajęć i zabaw,
zuchy i harcerze poznawali tajniki przyrody,
podziwiali piękno lasów i łąk. Uczyli się po-

ruszania w terenie, jak zbudować szałas oraz
dbali o kondycję fizyczną. Najmłodsi uczyli
sie, jak uprawiać jadalne rośliny oraz podczas gier logiczno-strategicznych, wprawiali
się w ekonomii. Odbywały się też zajęcia ze
„śmieciosztuki”, podczas których zuchy zbudowały średniowieczny zamek oraz malowały podróże kosmiczne swoich marzeń. Liczne
quizy i konkursy pozwoliły utrwalić zdobytą
wiedzę. Wspaniale bawiliśmy sie podczas
Festiwalu piosenki i małych form teatralnych
oraz spartakiad na wesoło. Nie zabrakło także biegów harcerskich, marszów na orientację, warsztatów z samarytanki, terenoznawstwa, pionierki, symboliki i struktury. Każdy
zuch i harcerz mógł kontynuować zdobywanie stopni oraz sprawności. We współpracy
z Komendą Powiatową w Lublińcu, Policjanci
przeprowadzili dla naszej młodzieży atrakcyjne i fachowe warsztaty profilaktyczne.
Podczas zabaw i sportów na basenie, liczna grupa uczestników zdobyła sprawność
pływaka. Wieczorami, przy ogniskach śpiewaliśmy, pląsaliśmy oraz snuliśmy opowieści
i legendy związane z historią Polski.
Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta,
jakie otrzymaliśmy w ramach konkursu na
realizację zadania publicznego, na zagospo-

darowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
z naszego miasta mogliśmy uatrakcyjnić program i zapewnić wyjazd dzieciom z rodzin
o niskich dochodach.
Dziękuję całej kadrze instruktorskiej, która jako wolontariusze, zawsze z uśmiechem
na ustach pracowała, „tryskała" pomysłami
i przede wszystkich odpowiedzialnie opiekowała się uczestnikami. Dziękuję wspaniałym zuchom i harcerzom z naszego hufca za
uśmiech dziecka i postawę harcerską, a rodzicom dziękuję za tak wspaniałe dzieci.
Do zobaczenia wkrótce na szlaku harcerskiej przygody.
Komendantka Hufca Milanówek
hm. Monika Piekut

Wakacje z Toto Animo
Wspólny wypoczynek letni dla młodzieży
z autyzmem to już tradycja. Fundacja Toto
Animo od 2011 roku, w lipcu dzięki wsparciu
samorządów przygotowuje zajęcia specjalnie dopasowane do potrzeb tej grupy. Od
początku w naszych działaniach wspiera nas
Miasto Milanówek. W tym roku zajęcia odbywały się w Regułach. Trwały od 27 czerwca do 15 lipca. W ciągu tych trzech tygodni
oprócz spacerów, zajęć sportowych, plastycznych i kulinarnych, które są stałymi elementami naszych spotkań zorganizowaliśmy
kilka wycieczek. Nasza młodzież obejrzała
między innymi wystawę Tytanica w Pałacu
Kultury, zwiedziła Warszawskie ZOO i korzystała z uroków basenów Termalnych w Mszczonowie. Byliśmy dwukrotnie w kinie i na
kręglach. Ważnym wydarzeniem tegorocznych warsztatów była wizyta Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych
Pana Krzysztofa Michałkiewicza. Wspólnie

zjedzony obiad miał choć trochę przybliżyć
codzienne problemy osób z autyzmem i ich
rodzin rządzącym. Po zakończeniu stacjonarnych warsztatów młodzież wyjechała na
10 dniowy obóz do Sielpi Wielkiej.
Jak zawsze pragniemy serdecznie podziękować Miastu Milanówek za wsparcie naszych działań.
Zarząd Fundacji Toto Animo
Osoby z autyzmem i ich rodziny
Zatrudnieni wychowawcy i wolontariusze
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Lato w mieście

na terenie
basenu miejskiego
T

egoroczne wakacje wielu młodych i tych
trochę starszych mieszkańców Milanówka
spędziło na basenie miejskim. Mimo, iż basen
z przyczyn złego stanu technicznego niecki,
nie został napełniony wodą, to na terenie rekreacyjnym, który znajduje się przy basenie,
stanęły kurtyny wodne i została zorganizowana plaża z leżakami i zabawkami dla najmłodszych. Byli tacy, którzy wypoczywali przy oczku
wodnym z książką w ręku oraz ci, którzy woleli
aktywniejszą formę spędzania czasu i grali na
boisku mobilnym w piłkę lub korzystali z boisk
do siatkówki plażowej. Dzieci miały zorganizowane różne aktywności, w tym gry i zabawy
zręcznościowe, mogły także poszaleć na dużych zabawkach dmuchanych rozstawianych
przez animatorów. Była kometka, różne gry,
a w każdą niedzielę teatrzyki dla najmłod-

szych, które przez całe wakacje cieszyły się
niesłabnącą popularnością. Starsi mogli skorzystać z kina na leżaku, które co sobotę gościło na terenie rekreacyjnym przy basenie.
Warto wspomnieć, iż basen odwiedzali także
koloniści obu turnusów biorąc udział w różnych aktywnościach. Wielu mieszkańców korzystało także z oferty gastronomicznej i chętnie bawiło się przy muzyce.
Na terenie basenu 2 sierpnia, odbyła się
także duża plenerowa impreza muzyczno-historyczna pod hasłem „Zośkowiec w Milanówku”. To wydarzenie przyciągnęło wielu
mieszkańców i co warto podkreślić, udowodniło, że ten teren bardzo dobrze spełnia funkcję miejsca koncertowego w mieście.
Milanowskie Centrum Kultury
Michał Słowiński

W hołdzie poległym w
W niedzielę 14 sierpnia upamiętniliśmy, jak co rok, rocznicę tragicznych wydarzeń rozegranych
10 sierpnia 1944 r. w Lasku Pondra. Od trzech lat rangę uroczystości podnosi obecność gości
z Sierakowa w Wielkopolsce, z udziałem siostrzeńców jednego z zamordowanych – Jana
Garsteckiego, ale też i seniorów, którzy w wyniku szeroko zakrojonej i przeprowadzonej przez
niemieckich okupantów w grudniu 1939 roku akcji wysiedleń znaleźli się na terenie wielu miast
i wsi Generalnej Guberni, w tym też i w Milanówku, spędzając tu okres okupacji.

T
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radycyjnie obchody rozpoczęły się Mszą św., koncelebrowaną przez ks. prałata Zbigniewa
Szysza – kapelana Środowiska „Mielizna” AK, po czym nastąpiło złożenie
kwiatów na miejscowym cmentarzu
na grobie poległych w magazynie
broni żołnierzy Armii Krajowej. Główna część uroczystości, z udziałem
żołnierzy AK, kombatantów, przedstawicieli władz miasta i powiatu,
harcerzy, delegacji OSP Milanówek,
partnerów i sponsorów oraz wspomnianej grupy Sierakowian, miała
miejsce przed pomnikiem przy ul.
Wojska Polskiego, upamiętniającym
miejsce tragedii sprzed 72 lat, gdzie

do czasu przeprowadzenia ekshumacji pod koniec 1945 r. spoczywały
także w prowizorycznej mogile ciała
zamordowanych. Po złożeniu kwiatów, podniosłych dźwiękach „Modlitwy obozowej” i wystąpieniach
okolicznościowych solistki Agnieszka Wójcik i Magdalena Komosa,
przygotowane przez Dariusza Biernackiego, zapewniły uczestnikom
prawdziwą ucztę duchową i chwile
wzruszeń, wykonując utwory: „Mój
serdeczny kraj” muz. Fryderyk Chopin, „Ave Maria” Michała Lorenza,
„Taki kraj” Jana Pietrzaka, „Ojczyzno ma” Stefana Ceberka oraz „Być
może” Anny German.

Dalsza część uroczystości, wzorem ubiegłego roku, odbyła się
wgościnnych progach willi „Księżanka”, niektórym bardziej znanej jako
„Truskawkowe Przedszkole”. Na
początku obejrzeliśmy film pt. „Tragedia w Lasku Pondra” autorstwa
Mariusza Koszuty. Po posiłku, którego zorganizowanie było możliwie
dzięki życzliwości naszych sponsorów, atmosfera przybrała formę już
w pełni rodzinną. Wspólny śpiew
piosenek powstańczych połączył
pokolenia. Siła dźwięków i słów
wypełniła salę, do czego wydatnie
przyczyniły się głosy naszej Capelli
Milanoviensis, kilkorga członków

Olimpiada Przedszkolaka 2016
Jedną z najważniejszych i najbardziej naturalnych potrzeb dziecka jest ruch, rozwój przez gry, zabawy oraz
rywalizację sportową. Dlatego też Przedszkole Nr 1 wraz z Działem Sportu Milanowskiego Centrum Kultury parę lat
temu zapoczątkowało organizację corocznej Olimpiady Przedszkolaka.

C

zwartą edycję zawodów tradycyjnie rozpoczęła Dyrektor Przedszkola – pani Dorota
Malarska oraz pan Włodzimierz Filipiak.
Do konkurencji sportowych zgłosiło się blisko
300 przedszkolaków. Było bardzo gorąco. To zasługa nie tylko temperatury i pięknego słońca,
ale również emocji związanych z rywalizacją.
Konkurencje sportowe oceniane były w trzech
kategoriach wiekowych. Dzieci miały do pokonania 12 konkurencji o różnym stopniu zaawansowania. Były to m.in. rzut do celu, piłka ręczna,
równoważnia czy kręgle. Dzieci brały udział z
wielką radością, zaangażowaniem oraz wolą
zwycięstwa. Rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie dopingowali żywiołowo.
W tym roku, tak jak w roku ubiegłym, Olimpiadzie towarzyszyły występy dzieci. Z okazji

Dnia Ojca dla tatusiów przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Imprezę uświetniły także występy taneczne wywołując głośne
owacje. Zwycięzcy Olimpiady otrzymali piękne
„złote” Puchary, które wręczyła Pani Burmistrz
Wiesława Kwiatkowska.
Zwyciężyli w poszczególnych kategoriach
wiekowych:

3 – latki

nN
 ikola Barnowska
n F ranek Arak

4 – latki

nA
 nia Perzyńska
n Igor Grajewski

nM
 ichał Cyngot
Wysiłki wszystkich pozostałych dzieciaków
zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami, które z wielkim uznaniem i dużym sprytem zawiesiła na szyjach przedszkolaków
pani Burmistrz. Przedszkolaki dostały również
pluszowe wiewiórki nazwane przez niektóre
dzieci Pieszczoszkiem.
Kolejna udana edycja Olimpiady za nami,
a wszyscy już czekają na następną. Mamy
nadzieję, że nasza Olimpiada przyczyni się do
zaszczepienia w dzieciach zdrowych nawyków
do uprawiania sportu na całe życie.

5 – 6 – latki

nM
 ałgosia Prus

magazynie broni
chóru z Sierakowa, a przede wszystkim akompaniament na pianinie w wykonaniu seniora naszych gości - pana Ludwika Hoffmanna.
Warto zaznaczyć, że pierwsze rozdziały jego
kilkudziesięcioletniej przygody z muzyką zostały zapisane właśnie w Milanówku, za sprawą
najpierw prywatnych lekcji gry na fortepianie
u pani Danielskiej, a= następnie szlifowania
formy u mistrza Feliksa Dzierżanowskiego
w orkiestrze pracowników Stacji Jedwabniczej,
w której grało też kilkoro dzieci osób zatrudnionych w CDSJ.
Mamy nadzieję, że atmosfera milanowskiej
uroczystości i samego spotkania, jak również
sobotniej wycieczki po Brwinowie, Podkowie
Leśnej, Żółwinie i Stawisku, w której miałam
przyjemność towarzyszyć naszym gościom,
pozostanie na długo w ich i naszej pamięci.
Obserwując zapał i konsekwencję w działaniach p. Jarosława Łożyńskiego, organizatora
wypraw Sierakowian do Milanówka, mówimy – do zobaczenia za rok! A może wcześniej
w Sierakowie?
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Maria Smoleń

Monika Mróz
Wicedyrektor Przedszkola Nr 1

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
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Freestyle motocross
Rafał Biały wygrał zawody freestyle motocross podczas lipcowej
imprezy FMX SHOW OTWOCK 2016. Jest to największa impreza
tego typu w Polsce.

R

afał pochodzi z Milanówka i jest czołowym zawodnikiem mistrzostw Polski
w tej niezwykle widowiskowej dyscyplinie.
Był nagrodzony przez miasto Milanówek
za wyniki w sporcie, a jego pokaz mieliśmy
okazję oglądać w zeszłym roku podczas Dnia
Sportu w Milanówku.
Kilka słów od Rafała:
"Na zawodach stawiła się cała Polska scena riderów. Mnie impreza kosztowała bardzo dużo stresu i wysiłku przez to, że kilka
dni wcześniej podczas treningu nabawiłem
się bardzo niewygodnej kontuzji pachwiny.
Finalnie przejazdy wyszły mi tak jak zaplanowałem i można było odetchnąć z ulgą po

całym dniu. Zawody zakończyłem na pierwszym miejscu. Drugie i trzecie miejsce zajęli
moi koledzy z teamu- Bartek Ogłaza i Marcin
Łukaszczyk. Mega dzień, mega klimat, a tymczasem pora wracać do treningów i kolejnych wyjazdów."
Poczynania zawodnika można śledzić na
jego stronie facebook.com/RafalBialyFmx
Instagram/RafalBialyFmx
Rafałowi życzymy samych sukcesów i trzymamy za niego kciuki!
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

Młodzież i dzieci Klubu Sportowego
Milan na obozach sportowych
W

miesiącu sierpniu młodzi zawodnicy
Milanu Milanówek przygotowywali
się do nowego sezonu na piłkarskich obozach szkoleniowych. W dwóch wyjazdowych turach, ponad setka naszych piłkarzy
z roczników 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 i 2008, dwa razy dzienne trenowała na
obiektach Stadionu Śląskiego w Chorzowie
i korzystała z bazy noclegowej oraz atrakcji
Parku Śląskiego. Chłopcy wraz z trenerami
byli na meczach naszej Ekstraklasy, oglądając
spotkania Ruchu Chorzów i Piasta Gliwice.
Organizatorem obozów był KS Milan.
Klub Sportowy Milan
Marek Dziewicki
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Amatorskie turnieje
na milanowskich kortach
11 czerwca na kortach MCK odbył się turniej deblowy.
9 par zostało podzielonych na 3 grupy z których wyłonione
zostały najlepsze drużyny do gry o zwycięstwo.

Wyniki turnieju:
l
l
l
l

1m-ce Bujak Paweł / Rusak Łukasz
2 m-ce Kalisz Maciej / Kabat Jacek
3 m-ce Borczyk Andrzej / Cybulski Marek

4 m-ce Nadstawny Artur / Minkowski Tomasz


2 lipca rozegrany został turniej singla panów. Z rozgrywek grupowych do najlepszej czwórki awansowali: Karol
Markiewicz, Piotr Kucharski, Łukasz Tobrucki i Marek Filipek. Po zaciętych grach półfinałowych przyszedł czas na
finał, w którym P. Kucharski pokonał Ł. Tobruckiego 6:4.

Wyniki turnieju:
l
l
l
l

1 m-ce Piotr Kucharski
2 m-ce Łukasz Tobrucki
3 m-ce Karol Markiewicz
4 m-ce Marek Filipek

Dziękujemy za pomoc w organizacji turniejów panu
Maćkowi Latoszkowi.
Włodzimierz Filipiak, kierownik ds. sportu

Dział Sportu MCK zaprasza:
SEKCJA SIATKÓWKI dla dzieci:
czwartek, godz. 17:00-18:30 –
zajęcia dla szkół gimnazjalnych,
piątek, godz. 16:00-17:30 – dla
szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się
w ZSG nr 1, ul. Królewska 69
SEKCJA STRZELECKA
wtorek, piątek godz. 17:00
–19:00 – Strzelnica MCK,
ul. Piasta 12. Zbigniew Kubek
SEKCJA ŁUCZNICZA zajęcia dla
dzieci. Zapisy i szczegóły
w Dziale Sportu MCK
i na www.mckmilanowek.pl.
SEKCJA NORDIC WALKING
sobota godz. 10:00 – MCK,
ul. Kościelna 3
Mariola Borowska

SEKCJA WSPINACZKOWA
piątek godz. 14:30. Zajęcia w ZSG
nr 1, ul. Królewska 69
Grzegorz Gawryszewski
SEKCJA SZACHOWA
sobota godz. 9:20 –11:20
– MCK, ul. Kościelna 3
Jarosław Kowalewski
SEKCJA MINI TENISA
Zajęcia Mini Tenisa dla dzieci
w wieku od 5 do 10 lat.
Hala Sportowa Nr 2,
ul. Królewska 69
grupa I – sobota: godz. 9:00, Hala Sportowa Nr 1, ul. Żabie Oczko 1,
grupa I – sobota godz. 10:30,
grupa II – sobota godz. 11:30
prowadzone przez instruktorów tenisa

SEKCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Spotkania według kalendarza
sekcji. Adam Matusiak
SEKCJA BRYDŻOWA dla dorosłych, piątek godz. 19:00
– świetlica GSM osiedla Jedwabnik, ul. Brzozowa 7.
Włodzimierz Rutkowski
SEKCJA SCRABBLE
Każda środa, godz. 16:45-20:00,
kawiarnia "L'amour Maison"
Milanówek, ul. Piłsudskiego 33
Rafał Matczak, matriks.milanowek@gmail.com
Bliższe informacje na temat sekcji
sportowych MCK pod numerem
tel. 790 204 254
Kierownik ds. sportu Włodzimierz Filipiak
Zapisy ruszają od 5 września br.
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KALENDARZ WYDARZEŃ
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016
27.08., godz. 9:00 n Turniej Piłkarski Drużyn Amatorskich na boisku Orlik n Szczegóły Dział Sportu MCK
28.08., godz. 10:00 n O
 twarte Mistrzostwa Milanówka w Siatkówce Plażowej na terenie basenu miejskiego
n Zapisy przyjmowane będą do momentu rozpoczęcia turnieju lub pod numerem
tel. 790 204 254 – dział Sportu MCK

28.08., godz.19:00 n Koncert letniej Filharmonii DROMENCA – muzyka cygańska, Plac za Pomnikiem Bohaterów
vis a vis kościoła św. Jadwigi Śląskiej n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl

1.09., godz. 17:15 n 7 7. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. Pokaz filmu „Zakazane piosenki"

za pomnikiem Bohaterów n Szczegóły na www.milanowek.pl i na www.mckmilanowek.pl

2.09., godz.19:00 n P
 rzedwojenny film pt. „Dziewczyna szuka miłości” w ramach STAREGO KINA
w L’amour MAISON n Szczegóły na www.by-lam.pl/kultura lub na fb

2.09., godz. 9:00 n P
 otańcówka u Strażaków n OSP, ul. Warszawska 18. Szczegóły na:
www.mckmilanowek.pl i www.milanowek.pl

3.09., godz. 10:00 n V Memoriał im Grzegorza Axentowicza. Turniej tenisa ziemnego dzieci i młodzieży szkoły
tenisa Drajw i sekcji MCK n Szczegóły Dział Sportu MCK i na www.mckmilanowek.pl

3-4.09. n Ś więto Miasta – Lata 20. i 30. n 3 września ulica Warszawska, 4 września korty ziemne
przy ulicy Krakowskiej. Szczegóły na www.mckmilanowek.pl i www.milanowek.pl

4.09., godz.12:30 n Obchody 105 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku n Szczegóły na
www.milanowek.pl

4.09., godz. 15:00 n I I Milanowski Wimbledon n Szczegóły Dział Sportu MCK i na www.mckmilanowek.pl
od 5.09. n Zapisy na zajęcia i warszaty MCK n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl
9.09, godz. 19:00 n P
 rzedwojenny film pt. „Ludzie Wisły” w ramach STAREGO KINA w L’amour MAISON
n Szczegóły na www.by-lam.pl/kultura lub na fb. WSTĘP WOLNY!

10.09. godz. 10:00 n P
 iknik ekologiczny n SUW ul. Kościuszki 116. Szczegóły na:
www.mpwik-milanowek.pl i www.milanowek.pl

10.09., godz.10:30 n Otwarte Wojewódzkie Zawody Wrotkarskie. Tor Wrotkarski ul. Wójtowska, ZS nr 2
n Szczegóły Dział Sportu MCK i na www.mckmilanowek.pl

11-18.09. n O
 twarte Mistrzostwa Milanówka i Powiatu Grodziskiego w Tenisie Ziemnym
n Szczegóły Dział Sportu MCK i na www.mckmilanowek.pl

17.09., godz. 9:00 n T
 argi Dobrego Smaku n Skwer przed pocztą
17-18.09. n Europejskie Dni Dziedzictwa „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie, arcydzieła,
pomniki”. 18 września Festyn Parafialny w Parafii Matki Bożej Bolesnej n Szczegóły
na www.mckmilanowek.pl i www.milanowek.pl

24.09., godz. 10:30 n T
 erenowe wyścigi rowerowe „Od przedszkola do seniora” na stadionie
miejskim n Szczegóły Dział Sportu MCK i na www.mckmilanowek.pl

24.09., godz. 19:00 n Spektakl – „Hava nagila” wykonawca: T-Art n Turczynek zabytkowy. Szczegóły na
www.mckmilanowek.pl i www.milanowek.pl

1.10., godz. 9:00 n T
 argi Dobrego Smaku n Skwer przed pocztą
1 i 2.10., godz.17:00 n „ Alicja w krainie czarów” – spektakl dla dorosłych! wykonawca: T-Art - Turczynek
zabytkowy n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl i www.milanowek.pl

15.10., godz. 9:00 n T
 argi Dobrego Smaku n Skwer przed pocztą
22.10., godz.10:00 n Turniej siatkarskich jedynek i dwójek dla dzieci z Milanówka na hali miejskiej nr 1
n Szczegóły Dział Sportu MCK i na www.mckmilanowek.pl

29.10., godz. 9:00 n T
 argi Dobrego Smaku n Skwer przed pocztą
Legenda

Seniorzy

Dorośli

Kobiety

Młodzież

Rodzina

Modzież i dzieci

Dzieci

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

GODZINY OTWARCIA URZĘDU
MIASTA ORAZ JEDNOSTEK MIASTA

Serdecznie podziękowania
dla pani Doroty Rakoczy Dyrektora milanowskiej
placówki ALIOR BANK S.A. za wsparcie i pomoc
w organizacji konkursu literackiego „Słowa i Słówka dla
Milanówka”, za wiarę w nasze działania już od samego
zamysłu, aż do realizacji.
Dziękujemy
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
oraz organizatorzy:
Dorota Malarska, Ewelina Pawłowska,
Mira Opalińska, Katarzyna Wąsińska-Jano.

Kradzież rynien

W

nocy z 3 na 4 sierpnia br. z budynku Urzędu Miasta Milanówka przy
ulicy Kościuszki 45 dokonano kradzieży
12 mb rynien miedzianych wraz z kolankami i zaczepami o łącznej wartości
2365 zł. O zdarzeniu poinformowana została Straż Miejska oraz Komisariat Policji
w Milanówku, którzy od razu przystąpili
do działań mających na celu znalezienie
sprawcy. W dniu 4 sierpnia br. został wy-

typowany, a następnie zatrzymany przez
Policję sprawca przedmiotowej kradzieży.
Okazał się nim mieszkaniec Milanówka,
który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Dalsze postępowanie
w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji
w Milanówku pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Grodzisku Maz.
Sekretarz Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski

Urząd Miasta Budynek A ul. Kościuszki 45
tel. 22 758 30 61/62, email: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00
wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00, kasa 9.00–14.00
Urząd Miasta Budynek B ul. Kościuszki 45
tel. 22 758 30 61/62, email: miasto@milanowek.plpon.
10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C ul. Spacerowa 4
tel. 22 758 30 61/62, email: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt. 8.00–15.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 1, ul. Królewska 69
tel. 22 758 35 24, email: szkola@zsg1milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul Literacka 20
tel. 22 758 34 85, email: szkola.nr2@neostrada.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 3, ul. Żabie Oczko 1
el. 22 758 34 60, email: zsg3@tlen.pl, pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Fiderkiewicza 43
tel. 22 758 35 92, email: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
tel. 22 755 81 13, email: biblioteka.milanowek@gmail.com
pon. 12.00–20.00, wt.-pt. 10.00–18.00
śr. 12.00–18.00, czw. 11.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
tel. 22 758 39 60,email: sekretariat@ckipmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41
tel. 22 724 97 92, email: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89
email: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, tel. 22 724 80 45
tel. alarmowy 986, email: straz_miejska@milanowek.pl
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SP. z o.o. , ul. Spacerowa 4
tel. 22 729 04 33; 22 758 30 61 wew. 218
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00
Punktu Informacyjno Konsultacyjnego
dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. ul. Kościuszki 58
tel. 22 724 94 69 email: profilaktyka@ops.milanowek.pl
pn.-pt. 14.00–16.00

.

I Ty mozesz pomóc potrzebujacym!
,
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
Wydawca:
Urząd Miasta Milanówka
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Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza na

3-4 wrzeœnia 2016
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