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Co z Radą Seniorów?

U

chwałą z dnia 22 grudnia 2015 r.
nr 114/XV/15 Rada Miasta Milanówka, po raz pierwszy w historii naszego Miasta powołała do życia Radę Seniorów
Miasta Milanówka. Aby jednak w pełni ogłosić rozpoczęcie działań Rady Seniorów trzeba
poczekać na weryfikację wymagań formalnych związanych z kontrolą prawidłowości
ich wydania.
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym
nakładają na Burmistrza obowiązek przekazania uchwały do Wojewody Mazowieckiego, który to w ramach obowiązków nadzorczych nad działalnością gminy sprawdza

zgodność z prawem podjętej uchwały. Organ
ten, jeżeli stwierdzi sprzeczność uchwały
z obowiązującymi przepisami, może w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, stwierdzić
nieważność tego aktu w całości lub w części.
Dopóki wiec nie upłynął termin do zbadania
legalności uchwały przez Wojewodę Mazowieckiego, należało wstrzymać prace nad
milanowską Radą Seniorów.
Obecnie mogę Państwa poinformować,
że Wojewoda Mazowiecki nie stwierdził
sprzeczności uchwały w sprawie powołania
Rady Seniorów z obowiązującymi przepisami.
Nadchodzi więc czas, aby rozpocząć przygoto-

wania do wyborów członków tego gremium.
Już na przełomie lutego i marca chcielibyśmy
rozpocząć procedurę naboru kandydatów na
członków Rady Seniorów. Nabór taki ogłasza
Burmistrz w formie zarządzenia, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez
publikację na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, w lokalnej prasie oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu. Proszę więc wypatrywać
ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i zapraszamy
do zgłaszania kandydatur do udziału w reprezentacji milanowskich seniorów.
Sekretarz Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski

Projektowanie kanalizacji
w północnej części Milanówka
Proces opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w północnej części
Miasta zbliża się do końca. Zakresem projektu objęte są ulice:
n Kwiatowa
n Kraszewskiego
n Wąska
nW
 ojska Polskiego
(odc. od ronda do ul. Kwiatowej).
Po zakończeniu procesu projektowania
rozpoczniemy prace budowlane tak, aby móc
przyłączyć posesje z tego terenu do kanalizacji
sanitarnej jeszcze przed końcem 2016 roku.
W ramach opracowanej dokumentacji
technicznej zostanie ujęte odgałęzienie sieci
kanalizacyjnej do granic poszczególnych posesji. Zależało nam na tym, by zlokalizować te
odgałęzienia w sposób najbardziej satysfakcjonujący dla naszych Mieszkańców. Dlatego
przedstawiciel wykonawcy odwiedził wielu
z Państwa, żeby uzgodnić lokalizację wspomnianego odgałęzienia, a tym, których nie
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było w tym czasie w domu pozostawiono
w skrzynce na listy arkusz uzgodnienia.
Będziemy zobowiązani za przekazanie
informacji zwrotnej do 4 marca br.
z uzgodnionym przebiegiem trasy
odgałęzienia bezpośrednio do
projektanta, bądź o dostarczenie
jej do Urzędu Miasta Milanówka
przy ul. Spacerowej 4 w godzinach pracy Urzędu.

Zastępca
Burmistrza Miasta
Milanówka
Łukasz Stępień
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Sprawozdanie z pracy

Burmistrza
Miasta Milanówka
GRUDZIEŃ-STYCZEŃ-LUTY
Spotkałam się z przedstawicielami firmy,
która zakupiła teren po MIFAM SA. Goście
przedstawili mi akt notarialny, z którego wynika nabycie tego terenu przez firmę Podamat Sp. z o.o. w dniu 1.12.2015 r. Ponadto
wyrazili chęć uczestnictwa w Komisji Praworządności, Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Milanówka w celu
przedstawienia Radzie swoich planów związanych z nabytym terenem. Prezentacja nastąpi na marcowej Komisji Rady Miasta.
Z okazji dnia Pracownika Socjalnego
odwiedziłam Ośrodek Pomocy Społecznej
i wręczyłam nagrody pracownikom i kierownikowi OPS.
Wzięłam udział w kolejnym spotkaniu
w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
w którym udział wziął również przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Omówiliśmy problem terenów zalewowych rzeki Rokitnicy określonych w obecnie
obowiązujących dokumentach. Nie ma możliwości uznania przygotowanych przez nas
nowych map przy uzgadnianiu aktualizacji
Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego miasta Milanówka, który
obecnie jest w opracowaniu. Możliwe jest
natomiast uzgadnianie warunków zabudowy
w indywidualnych przypadkach, wykorzystując posiadane dokumenty stworzone w ramach PTO. Argumenty te będą zawsze brane
pod uwagę, jeśli wykazany zostanie dostateczny dowód. KZGW planuje aktualizację
map Rokitnicy dopiero około 2019 roku.
Wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów odebrałam wyróżnienie dla Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów (Brwinów – jako Lider
PTO), w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla rozwoju” zorganizowanym przez Związek Miast Polskich
i partnerów (Związek Powiatów Polskich,
Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski
Związek Władz Lokalnych i Regionalnych).
Zorganizowałam Wigilię Miejską dla
Mieszkańców Milanówka.
Spotkałam się w sprawie umowy o współpracy partnerskiej Fundacji 4YOUth oraz Gminy Milanówek w ramach realizacji projektu
pt. TRY: Transition Youth współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Erasmus+ Akcja2. Współpraca na
rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe.

Wspólnie z Panem Leszkiem Janasikiem
omówiliśmy kwestie organizacyjne kwietniowego Biegu STO-nogi. Termin biegu planowany jest na 17 kwietnia br. Wszystkich
mieszkańców zapraszamy do kibicowania,
a chętnych do biegu.
W związku z zamiarem zgłoszenia nieruchomości Turczynek do programu Ministerstwa Rozwoju, rozpoczęłam przygotowania
do złożenia aplikacji. Nabór dotyczy potencjalnych projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) planowanych do realizacji przez podmioty publiczne. Ministerstwo
Rozwoju planuje udzielić wsparcia wybranej
grupie projektów w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór
partnera.
Na styczniowej Sesji Rady Miasta Milanówka procedowana była uchwała: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej
w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek oraz podjęcia działań zmierzających do przygotowania
realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania
nieruchomości położonej w Milanówku przy
ul. Brwinowskiej 2 w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego. Rada Miasta wprowadziła swoją poprawkę i przyjęła uchwałę
zezwalającą na podjęcie działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania nieruchomości
położonej w Milanówku, przy ul. Brwinowskiej 2 w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego bez wycofywania uchwały
o wyrażeniu zgody na sprzedaż. Przyjęcie tej
uchwały daje nam szersze możliwości ratowania niszczejących zabytków. Nie można
już dłużej czekać i zastanawiać się czy ktoś
to kupi. Nadszedł już czas na podjęcie konkretnych działań, a formuła PPP wydaje się
być w tym wypadku dobrym rozwiązaniem.
Wymaga to oczywiście wcześniejszego przygotowania koncepcji zagospodarowania
nieruchomości oraz określenia warunków
współpracy z podmiotem prywatnym. Przy
odpowiednio sformułowanych oczekiwaniach Gminy, wykorzystanie nieruchomości
może odbyć się z korzyścią dla obu stron,
a przede wszystkim może zachować wpływ
samorządu na losy obiektu w dłuższej perspektywie czasowej.
Wraz z Zastępcą Burmistrza oraz Sekretarzem Miasta, a także z Dyrektorem Przed-

szkola nr 1 w Milanówku oraz Kierownikiem
Referatu Oświaty miałam przyjemność wręczyć dyplom i pogratulować awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Pani Marzenie Grad, Nauczycielce z Przedszkola nr 1.
Odbyłam spotkanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu
omówienia problemów Milanówka odnośnie jego kompetencji. Przedstawiłam główny przedmiot rozważań – budynek „Teatru
Letniego” wyłączony z użytkowania przez
nadzór budowlany. Konserwator zapewnił,
że wyrazi zgodę na rozbiórkę tego budynku
i zachęcił do ogłoszenia konkursu architektonicznego na budowę nowego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu, który
planuję ogłosić w najbliższym czasie. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny będzie
obejmował zagospodarowanie całej działki,
na której obecnie znajdują się budynki MCK,
wraz z kortami, z uwzględnieniem konieczności pozostawienia zabytkowego budynku
przy wjeździe od strony ul. Kościelnej.
Z inicjatywy przedstawicieli organizacji
pozarządowych odbyłam spotkanie poświęcone ponownemu zorganizowaniu Milanowskiego Biennale Malarstwa na Jedwabiu.
Wstępny podział zadań i termin zostały ustalone. Kolejne spotkania będą odbywały się
pod przewodnictwem dyr. MCK. Planowana
kolejna edycja to wiosna 2017 roku. Aby impreza była na odpowiednim poziomie i zyskała rangę co najmniej krajową, konieczne
jest rozpoczęcie przygotowań już teraz.
Wzięłam udział w spotkaniu Noworocznym w Internacie dla Niewidomych w Laskach, gdzie Milanówek gości wraz z prezentami od licznych sponsorów od wielu lat.
Do mojego gabinetu zaprosiłam przedstawicieli Teatru Wędrówka z Litwy, goszczących na zaproszenie Stowarzyszenia T-art.
Współpraca milanowskiego stowarzyszenia
z litewskim teatrem została dofinansowana
przez gminę Milanówek.
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Wraz z wykonawcą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka zaplanowałam
przeprowadzenie ankiety oraz poprowadzenie warsztatów urbanistycznych z mieszkańcami, podczas których zostaną określone:
podstawowe problemy przestrzenne miasta,
opisane główne funkcje, określony preferowany układ komunikacyjny oraz wskazanie
lokalizacji przestrzeni publicznej w mieście.
Rozpoczęły się przygotowania do przyjęcia w Polsce pielgrzymów planujących pobyt
u nas podczas Światowych Dni Młodzieży.
W Milanówku będziemy gościć około 400
pielgrzymów z zagranicy, w dniach 20-25 lipca 2016 r. Będą oni mieszkać w prywatnych
domach mieszkańców, którzy wyrazili chęć
ich przyjęcia. Rodziny udzielające gościny zapewnią pielgrzymom nocleg i śniadanie. Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz
zorganizował spotkanie poświęcone temu
wydarzeniu dla Archidiecezji Warszawskiej.
W spotkaniu tym uczestniczyłam w towarzystwie obu Proboszczów parafii Milanówka
i Przewodniczącej Rady Miasta. Pobyt młodych ludzi w Milanówku, w tygodniu poprzedzającym Krakowskie wydarzenia, będzie
stanowił duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne. Organizację pobytu pielgrzymów
w naszym kraju oparto głównie na samorządach, tak więc czeka nas dużo pracy i bardzo
liczę na zaangażowanie się wolontariuszy,
abyśmy mogli we właściwy sposób przyjąć
gości. Bardziej szczegółowe informacje będę
Państwu przekazywać na bieżąco.

DZIAŁANIA BURMISTRZA
MIASTA MILANÓWKA
1. Wybrane zarządzenia Burmistrza
miasta Milanówka w sprawie:
a) powołania Komisji Przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania z wolnej
ręki „Zamówienie uzupełniające do umowy
nr 272/394/OŚZ/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Milanówek”;
b) powołania Komisji Przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania uzupełniającego w trybie przetargu z wolnej ręki na
„Zamówienie uzupełniające do umowy nr
W/163/ORG/163/15 z dnia 25 marca 2015 r.
na zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych”;
c) ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na
realizację II zadania publicznego w 2016 r.
(z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży);
d) powołania Komisji Przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania przetargowego, na „Budowę sieci wodociągowej, sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy
pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej
w ulicy Lazurowej w Milanówku”;
e) powołania Komisji Przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania przetargowego ZP.271/2/GNPP/16, na „Świadczenie usług
prawniczych polegających na wykonywaniu
zastępstwa procesowego przed sądami, try-

bunałami lub innymi organami orzekającymi
oraz doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach wynikających
z działalności ZGKiM w Milanówku”;
f) powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego
na „Zamówienie uzupełniające do umowy nr
W/163/ORG/163/15 z dnia 25 marca 2015 r.
na Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych”;
g) powołania Komisji Przetargowej w celu
przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Sprzątanie budynku poczekalni PKP
przy ul. Warszawskiej 32 A w Milanówku”.

Informacje z zakresu przeprowadzonych przetargów i zamówień

1. Zatwierdzone postępowania o zamówienia publiczne w trybie z wolnej ręki:

– „Zamówienie uzupełniające do umowy nr
272/394/OŚZ/13 z dnia 19.12.2013r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek”.

2. Zatwierdzone postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego:
– Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Miasta Milanówka w 2016 r. Umowę podpisano
z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczy;
– Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek. Umowę
podpisano z firmą EKO-HETMAN SP. Z O.O.

Niedługo czeka nas remont przejścia podziemnego
pod torami PKP i budowa nowego budynku poczekalni
W latach 2017-2018 planowane jest zamknięcie torów PKP na linii 447, tzn: Grodzisk Maz. – Warszawa Włochy.
W tym czasie wyremontowane zostanie przejście podziemne pod torami PKP, peron, schody na perony i z tunelu na
miasto po obu stronach wraz z dostosowaniem przejścia do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania.

D

nia 22 grudnia 2015 r. rozpoczęłam rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
których przedmiotem jest potrzeba zawarcia
porozumienia PKP PLK z Burmistrzem Miasta
odnośnie poczynionych wcześniej zobowiązań przez Gminę. W związku z realizacją inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej Warszawa
Włochy – Grodzisk Mazowiecki”, w ramach
której budowane będzie przejście podziemne
w km 26,080 linii kolejowej nr 447 w obszarze przystanku osobowego Milanówek.
W 2013 roku Gmina na własny koszt zleciła zaprojektowanie nowego budynku dworca
z uwzględnieniem klatki schodowej prowadzącej do tunelu od strony ul. Warszawskiej,
jednocześnie zobowiązała się wobec PKP
PLK przebudować budynek poczekalni od
strony ul. Warszawskiej wraz z klatką schodową i windą w celu połączenia z przejściem
podziemnym przebudowanym przez PLK. Ze
względu na bezpośrednie połączenie, oba
obiekty powinny być oddane do użytkowania równocześnie. Gmina w ramach swojej
inwestycji, na własny koszt uzyskała pozwolenie na budowę niezbędne dla realizacjiprzebudowy budynku poczekalni. W związku
z poczynionymi wcześniej zobowiązaniami
4

powinnam podpisać porozumienie, w którym Gmina Milanówek zobowiąże się do:
l dotrzymania terminów i zakresu realizacji inwestycji w wymaganym dla inwestycji terminie;
l pokrycia kosztów przebudowy poczekalni obejmującej swym zakresem przebudowę klatki schodowej łączącej budynek
z przejściem podziemnym wraz z dostosowaniem jej do obsługi osób z ograniczoną
możliwością poruszania;
l zgłoszenia do użytkowania w uzgodnieniu z PLK.
Istotą sprawy jest planowanie pogłębienia przejścia podziemnego przez PKP
PLK o ok. 0,5 m, co powoduje konieczność
przebudowy obecnie funkcjonujących klatek schodowych. Przygotowany dla miasta
projekt przewiduje zwężenie schodów łączących wyjście z tunelu na ul. Warszawską
do 1,90 m. Realizacja tak wąskich schodów
spowodowałoby znaczne niedogodności dla
korzystających z tunelu, jako podstawowej
trasy komunikacji dla obu części miasta.
Zamierzam zatem zlecić przeprojektowanie
schodów, aby zachować dotychczasową ich
szerokość 4 m.

Przejście podziemne, oraz pozostałe
klatki (wyjście na peron i na ul. Krakowską)
będą remontowane przez PKP PLK i na ich
koszt w ramach realizowanego projektu. Na
wniosek Milanówka poczekalnia od strony
ul. Warszawskiej została z tego projektu rzeczowo i finansowo wyłączona, biorąc na siebie projektowanie, wykonanie i finansowanie
tej części inwestycji.
Prace wykonywane będą w ramach modernizacji PKP PLK linii kolejowej na trasie Grodzisk Maz. – Warszawa Włochy. Będzie wiązało się to z całkowitym wyłączeniem przejścia
podziemnego na kilka miesięcy i najprawdopodobniej z zatrzymaniem ruchu pociągów.
Jednocześnie trwają przygotowania do zabezpieczenia transportu zastępczego. Monitorując przygotowania prac PLK do realizacji
tej inwestycji, jako burmistrz Milanówka zabiegam o jak najlepszą organizację transportu
zastępczego w tym czasie. O wszystkich poczynaniach będę Państwa informować na bieżąco.
Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie
przetrwać ten trudny okres i wierzę, że po
remoncie będzie tylko lepiej.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Wynagrodzenie Burmistrza
Dobrą i często stosowaną przez pracodawców praktyką jest przyznawanie nowozatrudnionemu pracownikowi początkowego wynagrodzenia niższego niż pracownicy, którzy to samo stanowisko piastują dłuższy czas. Nowy pracownik dostaje kredyt zaufania, aby wykazać się i pokazać jak pracuje.

W

ynagrodzenie jest bowiem narzędziem, które motywuje do dalszej
pracy. Mimo to, spotykanym choć rzadko
praktykowanym działaniem jest ustanawianie wysokiego wynagrodzenia już na
początku pracy, bez możliwości poznania
zaangażowania i wywiązywania się z powierzonych zadań.
9 grudnia 2014 roku podczas ślubowania
na Burmistrza Miasta Milanówka poprosiłam o przyznanie mi przez Radę Miasta
wynagrodzenia w wysokości 80% najwyższej możliwej pensji na zajmowanym stanowisku. Rada Miasta przychyliła się do
mojej prośby, choć nie ukrywano zdziwienia. Wiedziałam, że pierwszy rok pracy na
stanowisku Burmistrza, to będzie czas na
analizowanie zastanej sytuacji, reorganizację i usystematyzowanie pracy na nowo.
Wiedziałam, że będę musiała się wykazać
i sprostać oczekiwaniom. Wiele osób spodziewało się, że w okresie pierwszego roku
pracy dokonam rzeczy, których nie udało
się zrobić w ostatnich latach np., że wyremontuję wszystkie drogi, pozbędę się długów Miasta oraz odremontuję Turczynek
i Walerię. Tymczasem pomijając fakt, że

choć i tak wiele w tym zakresie w ostatnim
roku się zadziało, to muszę zaznaczyć, że po
odziedziczeniu wieloletniej pracy, trzeba
najpierw „posprzątać biurko i poukładać
dokumenty”, żeby wziąć się za nowe realizacje.
Na bazie tego doświadczenia wprowadziłam nowe zasady pracy, aby ułatwiać, a nie
utrudniać realizację kolejnych inwestycji,
a zwieńczeniem było przygotowanie budżetu Miasta na 2016 rok, który starałam się
stworzyć w sposób czytelny i przejrzysty dla
każdego. Dlatego tym bardziej przyjemnie
jest czytać wniosek grupy radnych wniesiony na ostatniej sesji, gdzie w uzasadnieniu
zostało napisane: „Rok pracy na stanowisku
Burmistrza Miasta Milanówka wyraźnie pokazał, że Pani Wiesława Kwiatkowska posiada umiejętności w organizacji i zarządzaniu
Miastem. Swoją ciężką pracą i determinacją
stale dąży do współudziału zarówno mieszkańców, jak i podmiotów spoza sektora publicznego. W związku z ogromnym zaangażowaniem i bardzo dobrym wykonywaniem
zadań Burmistrza przez Panią Wiesławę
Kwiatkowską, Rada Miasta Milanówka postanawia ustalić nowe wynagrodzenie Bur-

mistrza na kwotę 11.340 zł”. Jest to kwota
brutto, netto otrzymuję 8.550 zł.
Kolejne lata będą równie pracowite, ale
praca będzie już bardziej usystematyzowana, zatem też i bardziej produktywna. Do tej
pory moja praca była może mniej widoczna
dla mieszkańców, bo skupiłam się na porządkach wewnątrz, po to aby sprawniej przejść
do działań bardziej widocznych i odczuwalnych na zewnątrz Urzędu. Z dużą satysfakcją
podsumowałam pierwszy rok mojej pracy na
stanowisku Burmistrza. Przede mną nowe
wyzwania i ogrom pracy: odbudowa budynku Milanowskiego Centrum Kultury, remont
poczekalni PKP i oczywiście budowa wodociągów, kanalizacji i odwodnienia w Mieście.
Cieszę się, że większość mieszkańców i radnych doceniła moją dotychczasową pracę,
i że zaproponowano podniesienie mojego
wynagrodzenia. Oznacza to, że spełniam
oczekiwania na jakie Państwo liczyli, a ja
zapewniam, że moje dalsze działania będą
równie efektywne jak do tej pory, choć poprzeczkę stawiam sobie naprawdę wysoko.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Czy wydanie pozytywnej decyzji

jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia budowy?
W postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę dokonuje się oceny projektu
budowlanego pod względem warunków zabudowy i możliwości zagospodarowania terenu.
Oznacza to, że przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwany dalej planem miejscowym),
a w przypadku jego braku uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

C

zy wydanie pozytywnej decyzji jest
równoznaczne z możliwością rozpoczęcia budowy? Inwestor otrzymuje decyzję
o warunkach zabudowy albo o lokalizacji
inwestycji celu publicznego nawet wtedy, jeżeli nie jest właścicielem danego terenu, na
którym planuje realizację danej inwestycji.
Inaczej jest już w przypadku pozwolenia na
budowę. Wtedy inwestor musi przedstawić
prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane, na którym planowana jest realizacja danej inwestycji. Zatem w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego również w sprawie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
Inwestor musi porozumieć się z właścicielem
w kwestii korzystania z jego terenu. Dopiero
po otrzymaniu formalnej zgody może przedłożyć stosowne dokumenty do wydania pozwolenia na budowę.

Od czego zależy, która z tych decyzji
zostanie wydana? Zgodnie z art. 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym („UPZP”) z inwestycją celu
publicznego mamy do czynienia wówczas,
gdy są to działania o znaczeniu lokalnym
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym,
wojewódzkim i krajowym), a także krajowym
(obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu
na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Przykładem może być operator sieci telefonii komórkowej, który zgłasza się do gminy,
w celu ustalenia czy może wybudować stację
bazową telefonii komórkowej (wraz z wieżą
antenową) w wybranej przez siebie lokalizacji, która może stanowić również prywatną

własność. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 880) popularnie nazwaną megaustawą,
w planie miejscowym, nie można ustanawiać
zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania
nie mogą uniemożliwiać realizacji tego typu
inwestycji, jeżeli ta jest zgodna z przepisami
odrębnymi.
Gmina w celu zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej powinna
umożliwić dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, a zatem, jeżeli planowana inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami odrębnymi,
powinna wydać decyzję o ustaleniu lokalizacji
takiej inwestycji, tym bardziej jeżeli nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Rola konsultacji społecznych
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Co to są konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne można rozumieć
dwojako. To przede wszystkim narzędzie
prowadzenia dialogu społecznego przedstawicieli władzy ze społeczeństwem w celu
poznania jego opinii, jak również pewien
proces mający określony czas, miejsce i cel.
Pojęcie partycypacji obywatelskiej wiąże
się z przekonaniem, że w demokratycznym
społeczeństwie publiczne zaangażowanie
obywateli nie ogranicza się tylko do udziału w wyborach. Mają oni wiele możliwości
wyrażania swoich poglądów i korzystania
z przysługujących im praw.
Inicjowanie ich ma być elementem działania nowoczesnej administracji, a nie komunikowaniem decyzji już podjętych.

Nowe Studium dla Milanówka jako
narzędzie „nowej jakości” dla realizacji polityki przestrzennej
Pod koniec poprzedniej kadencji Rada
Miasta zdecydowała o przystąpieniu do sporządzania „nowego” Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej Studium lub SUiKZP). Decyzja ta
głównie podyktowana była tym, że obecnie
obowiązujące Studium nie zawiera wszystkich uwarunkowań i ustaleń przewidzianych
dla tego aktu obecnie obowiązującymi przepisami lub wymaga ich uaktualnienia. Rada

Miasta stwierdziła, że tylko „kompleksowa
zmiana dokumentu wraz z określeniem aktualnych kierunków rozwoju i dostosowanie
ich do ustaleń zawartych w dokumentach
ponadlokalnych takich jak plan zagospodarowania województwa mazowieckiego pozwoli
na prowadzenie racjonalnej i spójnej polityki
przestrzennej w mieście”.
Studium dotyka wszystkich kwestii realizowanych w przestrzeni miasta: gospodarki
nieruchomościami, problematyki obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, gospodarki mieszkaniowej, problematyki rewitalizacji, rozwiązań komunikacyjnych i wielu innych. Dlatego dokument ten można określić
mianem „konstytucji przestrzennej miasta”.
Studium jest dokumentem strategicznym, całościowym, mającym na celu spójne ukierunkowanie polityki przestrzennej gminy. Samorząd nie rozstrzyga o sposobie jej wdrożenia
wprost w tym dokumencie, w praktyce bowiem jego ustalenie następuje w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Z reguły kluczowym elementem rozstrzyganym w Studium jest wyznaczenie terenów
zabudowy, m.in. poprzez wskazanie ich przeznaczenia, rezerw pod zabudowę mieszkaniową, obszarów zabudowy usługowej czy
terenów chronionych. Są to rozstrzygnięcia
decydujące o możliwości prowadzenia różnych polityk miejskich.

Współdecydujemy
o losach Milanówka

T

en rok zapowiada się naprawdę bardzo
aktywnie. Planujemy przeprowadzić szereg konsultacji, które nie mogą odbyć się bez
udziału Mieszkańców, gdyż dotyczyć będą
istotnych zagadnień dla przyszłości naszego
miasta. Jeżeli do tej pory mieli Państwo poczucie, że wszystko dzieje się poza Wami, w tym
roku wiele się może zmienić, a wszystko zależeć będzie od aktywności i chęci uczestnictwa
w zbliżających się wydarzeniach.

Jakie to będą wydarzenia?
Zaczniemy od określenia zasad konsultacji
społecznych w Milanówku. Forma nie zostanie jednak Państwu narzucona, ale zasady
stworzymy wspólnie na warsztatach „Konsultacje z zasadami”, które poprowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE.
Warsztaty odbędą się 29 i 30 marca o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej UM przy ulicy
Spacerowej 4.
Następnie Budżet Obywatelski, czyli
Mieszkańcy decydują o tym jak zainwestować 300 000 zł z budżetu miasta. Działania
będą dwuetapowe: w pierwszym etapie
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Mieszkańcy składają swoje propozycje i projekty jak można zagospodarować tę kwotę,
a w drugim etapie Mieszkańcy wybierają w powszechnym głosowaniu te, które
chcą aby zostały zrealizowane. Zachęcamy
wszystkich do nadsyłania swoich pomysłów.
Szczegóły jak to zrobić pojawią się już wkrótce na stronie miasta w zakładce Mieszkańcy,
a także będziemy informować na Facebooku
oraz na plakatach informacyjnych. W zeszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonaliśmy plac zabaw przy ZSG nr 1,
uzupełniliśmy siłownię plenerową o dwa
nowe przyrządy do ćwiczeń oraz rozbudowaliśmy plac zabaw na osiedlu TBS.
Kolejnym istotnym wydarzeniem będą
Warsztaty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Tutaj też zaangażowanie mieszkańców
odbędzie się dwuetapowo: na ulice wyjdą
przedstawiciele firmy wykonującej na zlecenie Miasta Studium w celu przeprowadzenia z Mieszkańcami ankiety dotyczącej
głównych ich potrzeb w kwestii lokalizacji
wybranych stref w mieście. W drugim eta-

Studium a konsultacje zróbmy, czyli
„miasto na warsztaty”
Bardzo istotną rolą jest aktywne uczestnictwo wszystkich, a zawłaszcza mieszkańców naszego miasta w procedurze sporządzania SUiKZP, nie tylko tej wymaganej
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dlatego też wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców, jak również umożliwiając im wspólne decydowanie o ważnych
sprawach w mieście, już teraz zachęcam do
wzięcia udziału, w planowanej wstępnie na
marzec ankiecie oraz w „warsztatach urbanistycznych” planowanych w kwietniu, które przewidują m.in. wspólne zapoznanie się
z problematyką tworzenia takich dokumentów, zasad procedury planistycznej i w ogóle urbanizacji, a przede wszystkim wspólne
projektowanie dokumentu Studium, które pozwoli określić priorytetowe potrzeby
mieszkańców Miasta. Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł poczuć, chociaż przez
chwilę, jak wiele różnych istotnych kwestii
i wyzwań stoi do pogodzenia ze sobą i jaka
to nie łatwa rola stoi przed samorządem.
Szczegóły dotyczące planowanych „warsztatów urbanistycznych” będą udostępnione
mieszkańcom w późniejszym terminie.
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Anna Fabisiak

pie zaprosimy Mieszkańców na warsztaty,
na których w grupach kilkuosobowych spróbujemy wyznaczyć na mapie najważniejsze
strefy Miasta i kierunki jego rozwoju.
Przypominam, że trwa konkurs na nazwę nowego parku. Po zebraniu wszystkich
propozycji, Mieszkańcy będą mogli wybrać
ostateczną nazwę parku. Poza tym na stronie miasta regularnie pojawiają się konsultacje społeczne dotyczące bieżących spraw,
dodatkowo jesteśmy w trakcie ukończenia
procedury utworzenia Rady Seniorów, jesteśmy również otwarci na inicjatywę ze strony
Młodzieży, która podejmie się działań doradczych lub założy Radę Młodzieży. Zachęcamy
do współpracy i zaangażowania Mieszkańców w organizację wydarzeń miejskich jak
np. Festiwal Otwarte Ogrody, Dzień Sportu
czy Święto Miasta.
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców
w każdym wieku do czynnego udziału w życiu Miasta. Wspólnie możemy przywrócić
Miasto jego Mieszkańcom i zbudować silną
więź społeczną. Wspólne działania to także
nowe znajomości i przyjaźnie, pomysły na
wspólne spędzanie wolnego czasu bez potrzeby opuszczania granic Milanówka.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

Projekt

Turystyczny Milanówka
D

obiegła końca rzeczowa realizacja projektu
pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej”. Przedsięwzięcie, które z sukcesem zrealizowane zostało w 2015 r.
obejmowało:
n Zagospodarowanie terenu „Amfiteatru”
przy ulicy Fiderkiewicza w sposób umożliwiający odpoczynek, atrakcyjne spędzanie czasu
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
naukę przez zabawę, aktywizację sportowo –
rekreacyjną. W parku zostały wykonane: piaskowy fort z elementami placu zabaw oraz
wiklinowym labiryntem, oświetlenie, zestaw
trzech zjeżdżalni, urządzenia sprawnościowe
oraz instalacje do ćwiczeń kalistenicznych,
siłownia napowietrzna, altana do ćwiczeń
statycznych, skrzynie do uprawy warzyw
i ziół, zestaw do tenisa stołowego oraz stoły
szachowe i piknikowe;
n Opracowanie map i przewodników szlaku turystycznego: „Spacer po Milanówku
– Wille Milanowskie” oraz oznakowanie
atrakcji turystycznych poprzez montaż tablic informacyjnych;
n Stworzenie aplikacji na telefon – mobilnego przewodnika turystyczno – edukacyjnego z wdrożonym systemem powiadomień,
aplikacja do pobrania za darmo na stronie
www.kierunek.milanowek.pl;

n S tworzenie Lokalnego Przewodnika Turystyczno-Historycznego – serwisu internetowego dedykowanego dla mieszkańców oraz gości Milanówka, zapraszamy na
www.kierunek.milanowek.pl;
n Opracowanie folderu prezentującego historię i atrakcje turystyczne Milanówka oraz zawierającego informacje przydatne z punktu
widzenia turysty;
n Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta Milanówka, świadczącego usługi informacyjne oraz dysponującego
materiałami wytworzonymi w ramach projektu.
W marcu br. zmieni swoją lokalizację i zostanie
ulokowane w Centrum
Miasta w Galerii Matulka w budynku poczty.
Realizacja projektu, oprócz zwiększenia atrakcyjności oferty turystycznej
Milanówka, przyczyniła się w szczególności do podniesienia jakości i dostępności infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Aktywny wypoczynek,
czy spędzanie wolnego czasu w przyjaznym, ekologicznym otoczeniu jest
teraz łatwiejsze.

Projekt
„Zwiększenie atrakcyjności
i konkurencyjności
Gminy Milanówek
poprzez poszerzenie
oferty
turystycznej” został zrealizowany
przy
wsparciu w kwocie
745 008,69 zł (wartość
całkowita:
1 624 346,01 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Inspektor ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych w Referacie
Technicznej Obsługi Miasta
Aleksandra Żuraw

Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji „Milanówek”, dzięki której
będą Państwo na bieżąco ze wszystkimi
wydarzeniami w mieście!
www.kierunek.milanowek.pl

POBIERZ APLIKACJĘ

Zmiany w systemie
N

gospodarowania odpadami

a wstępie pragnę wyjaśnić, dlaczego
informacja o zmianach w systemie gospodarowania odpadami trafiła do Państwa
dopiero w styczniu br. wraz z nowym harmonogramem odbioru odpadów. Ze względu na
długą procedurę przetargową i możliwość
wpłynięcia odwołania zapadły decyzje, że na
okres 3 miesięcy zostanie zawarta umowa
uzupełniająca, na starych zasadach. Jednakże udało się wyłonić Wykonawcę wcześniej
niż zakładano, umowa została podpisana i obowiązuje od lutego, a z nią również
nowe zasady w odbiorze odpadów. Podstawę do zmian stanowi przyjęta w październiku 2015 r. uchwała Rady Miasta w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Milanówek, który wszedł
w życie w styczniu 2016 r. Obecnie obowiązujące zasady gospodarowania odpadami
w naszym mieście zostały dostarczone do
Państwa wraz z harmonogramem i znajdziecie je również w niniejszym Biuletynie. W lutym zamieściliśmy również na stronie miasta, w konsultacjach społecznych informacje
o kosztach jakie Gmina ponosi na system.
Każdy mieszkaniec może złożyć swoją opinię
w tej sprawie.

Co wpływa na wysokość stawki za odbiór
odpadów?
Przede wszystkim ceny jakie zaoferowała
firma wyłoniona w drodze przetargu, tu należy dodać, że na koszty z przetargu składa
się odbiór i zagospodarowanie odpadów,
ilości i rodzaje odpadów oraz częstotliwość
odbioru, ale są to również koszty administracyjne, koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
czy edukacji ekologicznej.
Śmieci odbierane będą w pojemnikach na
odpady, których podstawową zasadą doboru
jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej
nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości. Nie ma ograniczenia co do pojemności pojemnika, wobec czego informujemy, że firma
opróżni zarówno pojemnik o pojemności 120l
jak również 240l czy 1100l itp. Ważne żeby
pojemnik był na kółkach i posiadał uchwyt,
o którym piszemy powyżej. Informujemy również, że kolorystyka pojemnika jest dowolna.
Wyposażenie w pojemnik dotyczy tylko tych
nieruchomości, które do tej pory wystawiały
pozostałe odpady w czarnych workach.

Czy w naszym mieście stawka jest wysoka?
Dla porównania przedstawiamy jak sytuacja wygląda w sąsiednich Gminach.
1. Gmina Brwinów: opłata wynosi 9,40 zł
za selektywną zbiórkę odpadów, jednakże
systemem objętych jest ok. 25 tys mieszkańców, ponadto wprowadzone są ograniczenia
w odbiorze odpadów zielonych do 2 worków
na posesję, gruz odbierany jest tylko po wypełnieniu oświadczenia, że jest to odpad z remontu przeprowadzonego samodzielnie.
2. Podkowa Leśna: liczy niecałe 4 tys.
mieszkańców, tu mieszkańcy płacą 15 zł za
selektywną zbiórkę odpadów.
Jak widać, stawki w gminach są zróżnicowane, gdyż każda gmina ma inny charakter,
specyfikę, inną liczbę mieszkańców czy też zupełnie inne ilości odpadów wytwarzanych na
swoim terenie.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, Urzędu Miasta, kontakt tel.
758 30 61 wew. 214, 221.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
Emilia Misiak
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Kanalizacja

– dlaczego warto się przyłączać?
Milanówek wkroczył w decydującą fazę realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa
systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Realizacja prac
budowlanych dobiega końca zatem należy
zintensyfikować działania zmierzające do osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego.
Pozytywne rozliczenie projektu wymaga
od Miasta udokumentowania przyłączenia
do nowo powstałej infrastruktury sanitarnej
określonej liczby naszych Mieszkańców. Szereg
działań prowadzonych wspólnie przez Urząd
Miasta, Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (MPWiK) oraz
Straż Miejską, a także gotowość do współpracy
ze strony naszych Mieszkańców sprawiły, że
tempo przyrostu liczby przyłączanych posesji
w ostatnich tygodniach istotnie wzrosło – jesteśmy Państwu za to bardzo wdzięczni.
Dla pełnego sukcesu projektu konieczne jest
przyłączenie jeszcze wielu naszych Mieszkańców. Nie wszyscy Milanowianie dostrzegają
korzyści płynące z korzystania z kanalizacji sanitarnej, a jest ich wiele:
1. do najważniejszych należy bezsprzecznie
zaliczyć korzyści finansowe wynikające z różnic
pomiędzy kosztem wywozu 1m3 ścieków przez
wóz asenizacyjny wynoszącym w Milanówku

ok. 18 zł, a kosztem zrzutu takiej ilości nieczystości do kanalizacji – w świetle obowiązujących taryf kwota ta wraz z dopłatą miejską
wynosi 6,46 zł (z VAT). Przyjmując zgodnie
z dotychczasowymi obserwacjami, że jedna
osoba miesięcznie zużywa średnio ok. 3m3
ścieków to z tytułu zmiany formy utylizacji
nieczystości może oszczędzić ok. 35 zł/miesiąc, oszczędności roczne to dla jednej osoby
ok. 415 zł, natomiast dla czteroosobowej rodziny to blisko 1 700 zł, które pozostaje w domowym budżecie;
2. nie bez znaczenia jest również fakt, że
przyłączenie do kanalizacji wpływa na komfort codziennego funkcjonowania. Z chwilą
przyłączenia, za zapewnienie ciągłości usług
odpowiada MPWiK – nie trzeba już pilnować,
by szambo się nie przelało; aby na czas wezwać fachowca, który odbierze ścieki;
3. natomiast dla nas wszystkich ogromną
korzyścią jest niezaprzeczalna poprawa stanu środowiska naturalnego. Przyłączenie do
kanalizacji wiąże się z likwidacją zbiornika
septycznego i ograniczeniem ryzyka infiltracji
ścieków do gleby i wód gruntowych.

Zapraszamy osoby fizyczne (nie prowadzące
działalności gospodarczej) oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Milanówka do pilnego składania
zgłoszeń posiadanych ilości wyrobów zawierających azbest w celu sfinansowania ich demontażu,
odbioru i unieszkodliwienia. Opisany zakres prac
zostanie sfinansowany w 100%, w tym ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (85%) i Urzędu Miasta Milanówka (15%). Dofinansowanie
nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów
związanych z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych lub elewacji. W przypadku braku otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW przedsięwzięcie nie będzie realizowane.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej do
18 marca 2016 r. Na adres email: srodowisko@milanowek.pl, pocztą tradycyjną bądź dostarczenie
do Urzędu Miasta, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą
liczy się data wpływu do Urzędu.
Kartę zgłoszeniową można pobrać w referacie
ochrony środowiska i gospodarki zielenią oraz na
stronie miasta w zakładce Mieszkańcy->Środowisko->Aktualności->„Karta zgłoszeniowa”.
Szczegółowe informacje mogą państwo uzyskać
w Urzędzie Miasta Milanówka, w REFERACIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ZIELENIĄ, ul. Spacerowa 4, tel. (22) 758 30 61 wew. 202.
Inspektor ds. Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych w Referacie
Technicznej Obsługi Miasta
Aleksandra Żuraw
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Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Jedyne, co trzeba zrobić, by wykonać obowiązek (z chwilą budowy kanalizacji w ulicy

Demontaż
i odbiór azbestu

właściciel posesji jest zobligowany do budowy
przyłączy – mówi o tym ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach) to zgłosić
się do MPWiK w celu rozpoczęcia procedury. MPWiK ma już w swojej ofercie zarówno
projektowanie jak i budowę przykanalików
konkurencyjnie w stosunku do wykonawców
rynkowych – na korzyść MPWiK przemawia
ponadto fakt, że oferuje kompleksową obsługę przyłączanych posesji: od zgłoszenia chęci
przyłączenia, przez projektowanie i budowę,
aż do umowy na odbiór ścieków. W celu bliższego zapoznania się z możliwościami realizacji przyłączy można szukać informacji w siedzibie MPWiK w Milanówku, ul. Spacerowa 4
w poniedziałki od 8:00 do 18:00, a od wtorku
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

p.o. Kierownika Referatu
Technicznej Obsługi Miasta
Adam Adamczyk

Przypominamy o ważnych
terminach podatkowych
Szanowni Mieszkańcy przypominamy,
że w marcu mijają ważne terminy podatkowe dla osób fizycznych:
Z dniem 15 marca 2016 r. (wtorek)
mija termin:
n I raty podatku od nieruchomości
– pokój nr 11
n I raty podatku rolnego i leśnego
– pokój nr 11
n I raty opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – pokój nr 10
Z dniem 31 marca 2016 r. (czwartek)
mija termin:
n opłaty rocznej z tytułu wieczystego
użytkowania – pokój nr 11
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą: Visa,
Visa Elektron, VPay, MasterCard, Debit
MasterCard, MasterCard Electonic, Maestro) lub na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski Oddział 1 w Milanówku

95 1020 1026 0000 1002 0263 4905

Kasa czynna:
Poniedziałek 10:00–17:00
Wtorek-Czwartek 9:00–15:00
Piątek 9:00–14:00
(przerwa: codziennie 12:00–12:30)
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz z tytułu wieczystego użytkowania należy dokonywać bez
wezwania.
Informujemy, iż właściciele nieruchomości dokonujący wpłat z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy, powinni
dokonywać ww. wpłat na indywidualny
numer konta przypisany do danego właściciela (podatnika).
Informacja o indywidualnym numerze konta będzie dostarczona Mieszkańcom wraz z decyzjami podatkowymi
na 2016 r.
Referat Budżetowo-Finansowy
Urząd Miasta Milanówka

SAMORZĄD
Jak co roku tradycyjnie w styczniu, tym
razem w sobotę 30.01.2016 r. w sali
katechetycznej parafii św. Jadwigi
Śląskiej odbyło się spotkanie Żołnierzy AK
Środowiska „Mielizna”, zorganizowane przez
Hufiec ZHP im. Janusza Kusocińskiego,
Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej,
przy współpracy z Zarządem Środowiska
„Mielizna” ŚZŻ AK i Urzędem Miasta.

Spotkanie opłatkowe

Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska
,,Mielizna” – Milanówek
Środowisko ,,Mielizna” reprezentowane było
przez Przewodniczącego Andrzeja Szolca oraz
członków Środowiska AK „Mielizna”. Gronu
zebranych towarzyszył kapelan ,,Mielizny” Ks.
Prałat Zbigniew Szysz, jak również Proboszcz
Parafii Św. Jadwigi Ks. Stanisław Golba.
Władze miasta reprezentowali: wiceburmistrz Łukasz Stępień, Przewodnicząca Rady
Miasta Małgorzata Trębińska, Bożena Osiadacz wiceprzewodnicząca Rady Miasta, jednocześnie reprezentująca Hufiec ZHP Milanówek oraz radni: Hanna Młynarska, Elżbieta
Kubek i Jarosław Paćko. W spotkaniu uczestniczyli także: radny Powiatu Grodziskiego
Mirosław Paciorek, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej Marianna
Frej, przedstawicielka Integracyjnej Szkoły
Podstawowej im. gen. bryg. A. E. Fieldorfa,
członkowie redakcji „Jadwiżanka” Daniela
Abramczuk, Zbigniew Nowacki, a także Beata

Starzyńska, Maria Smoleń i Mariusz Koszuta
– miłośnicy historii Milanówka. Na spotkanie
przybył również Honorowy Obywatel Milanówka, członek ŚZŻ AK Ryszard Witkowski
wraz z córką Grażyną. Spotkanie przygotowali instruktorzy Hufca ZHP Milanówek,
a zarazem przedstawiciele Stowarzyszenia
Przyjaciół Armii Krajowej: hm Izabela Stach
i pwd Sonia Stach, hm Krzysztof Wiącek, hm
Bożena Osiadacz, hm Monika Piekut, hm Dariusz Kopeć, phm Piotr Kowalczyk. W trakcie
spotkania Przewodniczący ŚZŻ AK Andrzej
Szolc poinformował o podjętej uchwale Zarządu rozwiązującej Środowisko ,,Mielizna”
ze względu na stan zdrowia nielicznych już
jego członków. Wszystkich obecnych na spotkaniu wzruszyła, a zarazem zmartwiła ta
decyzja. Po modlitwie i błogosławieństwie
ks. kapelan we wzniosłych słowach złożył podziękowanie żołnierzom AK za ofiarną służbę

Bogu, Ojczyźnie
i Człowiekowi.
Prezes Środowiska „Mielizna”
p. Andrzej Szolc
otrzymał z rąk komendantki hufca hm Moniki Piekut medal „Przyjaciołom Harcerze”.
Andrzej Szolc pożegnał sztandar "Mielizny",
który decyzją Zarządu Środowiska zostanie
przekazany do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie znajdzie swoje miejsce wśród
innych Sztandarów Armii Krajowej. Podczas
spotkania z naszymi milanowskimi Kolumbami czuło się, że hasło: Bóg Honor Ojczyzna
nadal jest żywe wśród obecnych. O odchodzącym pokoleniu milanowskich Kolumbów
i pięknej historii Milanówka powinniśmy pamiętać i my, obecni mieszkańcy.
Radna Miasta Milanówka
Elżbieta Kubek

Milanówek składa hołd
mjr. Józefowi Szerwińskiemu

Związki Milanówka z wojną obronną Polski w 1939 roku są powszechnie znane,
tu przebywali przedstawiciele Rządu Londyńskiego na Kraj, tu działał doskonale
rozwinięty nasłuch Radia Londyn, tu zorganizowano szeroko działający ruch oporu
i tu, w Milanówku, mieszkało wielu bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego.
Jednym z nich był mjr Józef Szerwiński, który
w 1939 roku został skierowany na wybrzeże,
aby objąć stanowisko szefa sztabu Lądowej
Obrony Wybrzeża Morskiego, a zwłaszcza
Kępy Oksywskiej, która obok Westerplatte
i Helu stała się symbolem obrony polskiego wybrzeża. Mówi się o niej, że to „Polskie
Termopile”. Podczas 110 stoczonych walk,
polscy żołnierze dali dowód bezgranicznego
bohaterstwa, niezwykłej odwagi i poświęcenia, walczyli do końca, pokonani liczebną
i militarną przewagą Niemców.
Mjr Józef Szerwiński mieszkał w Milanówku,
w domu przy ul. Grabowej 5. Z tego domu wyjechał, aby spełnić swój żołnierski obowiązek.
24 kwietnia 2016 roku na ogrodzeniu
wspomnianego domu, zostanie odsłonięta

tablica upamiętniająca bohaterskiego oficera Wojska Polskiego.
Znaczącą rolę w upamiętnieniu mjr. J. Szerwińskiego odegrał Ks. prałat Antoni Kopacz,
proboszcz parafii w Polanicy Zdroju.
W swej książce „Obrona Kępy Oksywskiej”
opisuje bohaterstwo obrońców polskiego
morza we wrześniu 1939 roku. Jednym z nich
był milanowianin mjr J. Szerwiński.
Mjr Józef Szerwiński zmarł w Polanicy
Zdroju 12.02.1952 roku, gdzie przebywał na
kuracji po przebytym zawale serca i tam został pochowany.
Kluczową rolę w tej sprawie odegrał Pan
Janusz Kornacki, mieszkaniec Milanówka,
który składając wniosek o wmurowanie tablicy upamiętniającej postać zasłużonego

dla kraju Polaka, przyczynił się jednoznacznie do wzbogacenia historii naszego miasta
i utrwalenia pamięci o jego znamienitych
mieszkańcach.
Wniosek został przyjęty przez władze miasta z życzliwym zainteresowaniem i decyzją
burmistrza miasta Pani Wiesławy Kwiatkowskiej został ustalony termin uroczystości na
24.04.2016 r.
Przewodniczący Komisji Kultury RMM
Włodzimierz Starościak
9

SAMORZĄD

XV sesja VII kadencji
Rady Miasta Milanówka
– 22 grudnia 2015 r.
Na sesji podjęto
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 103/XV/15 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015 – 2021, którą radni przyjęli
w głosowaniu 12-za, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 104/XV/15 w sprawie zmian
budżetu miasta Milanówka na 2015 rok, którą
radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 2-przeciw,
1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 105/XV/15 w sprawie
zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka
z dnia 22 października 2015 r. Nr 83/XIII/15
w sprawie określenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości na 2016 r.,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za,
1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 106/XV/15 w sprawie, określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 107/XV/15 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, którą radni
przyjęli w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymujący, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 108/XV/15 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym, którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 2-wstrzymujące,
1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 109/XV/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016 - 2024, którą radni
przyjęli w głosowaniu 10-za, 2-przeciw,
2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 110/XV/15 w sprawie budżetu miasta Milanówka na 2016 rok, którą
radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 1-przeciw, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 111/XV/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za;
 Uchwała Nr 112/XV/15 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016 – 2020”, którą radni
przyjęli w głosowaniu 15-za;
 Uchwała Nr 113/XV/15 w sprawie przystąpienia Gminy Milanówek jako partnera
do Projektu „Budowa i rozbudowa systemu
wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi”,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za;
 Uchwała Nr 114/XV/15 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka
oraz nadania jej Statutu, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 115/XV/15 w sprawie planu
i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej, którą
radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-wstrzymujące, 2- niegłosujące;

Na Sesji Radni złożyli następujące interpelacje i wnioski:
Radna Ewa Galińska złożyła interpelacje w sprawie:
n zainstalowania trzech progów spowalniają-

cych na ulicy Literackiej i na ulicy Krakowskiej;
n wyznaczenia trzech miejsc parkingowych
dla osób niepełnosprawnych (przy Poczcie
Polskiej ul. Warszawska oraz przy przychodniach BIOVENA i AWEMED);
n zmodernizowania oświetlenia na chodniku ulicy Krakowskiej pod wiaduktem;
n zlikwidowania miejsc zalewowych, które
tworzą się po opadach deszczu (ulica Kościuszki przy ulicy Górnoleśnej, ulica Słowackiego przy ulicy Kościelnej, ulica Kościuszki
przy ulicy Krakowskiej).

Przewodnicząca Rady Małgorzata Trębińska
złożyła wniosek w sprawie zakupienia kontenera na makulaturę do parafii św. Jadwigi.
Radna Janina Moława złożyła dwa wnioski
o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w Referacie Technicznej Obsługi
Miasta.
Radny Krzysztof Wiśniewski złożył wniosek
o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w Referacie Technicznej Obsługi
Miasta.

Między Sesjami Radni złożyli następujące interpelacje i wnioski:
Przewodnicząca Rady Małgorzata
Trębińska w dniu 5 stycznia 2016 r.
w sprawie:
n przedstawienia informacji na jakim etapie są
prace w celu wyłonienia inwestora w ramach
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na terenie
Turczynka sportowego;
n wykaz archiwaliów i muzealiów dotyczących
jedwabnictwa w Milanówku ze zbiorów Zofii
Żuławskiej przekazanych miastu oraz zdigitalizowanie całości zbioru w celu umieszczenia
w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku;
n przedstawienia informacji dotyczącej upa-

miętnienia Feliksa Dzierżanowskiego.

Radna Janina Moława w dniu 5 stycznia
2016 r. w sprawie przeprowadzenia przez
Komisję Rewizyjną kontroli zamówień publicznych zakończonych w roku 2015.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek
„B” – tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15.

Treści uchwał dostępne są na stronie
bip.milanowek.pl. Biuro Rady Miasta
Milanówka
Małgorzata Kurdek
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lenia zawodowego nauczycieli na 2016 r.,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za,
1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 122/XVI/16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu
11-za, 1-przeciw, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 123XVI/16 w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 124/XVI/16 w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej,
którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za,
1-wstrzymujący, 1- niegłosujący.

Na Sesji Radni złożyli następujące
interpelacje i wnioski:

XVI Sesja VII Kadencji
Rady Miasta Milanówka
– 28 stycznia 2016 r.

Radna Anna Haber złożyła wniosek w sprawie: przeprowadzenia analizy organizacji
ruchu na ulicy Grudowskiej.
Radny Krzysztof Wiśniewski złożył wniosek
o podjęcie prac mających na celu utwardzenie nawierzchni ulicy Łąkowej.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek „B”
– tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15.
Treści uchwał dostępne są na stronie
bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

Spotkania

z Mieszkańcami

W

Na sesji podjęto
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 116/XVI/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2016 – 2024, którą radni
przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-przeciw;
 Uchwała Nr 117/XVI/16 w sprawie
zmian budżetu miasta Milanówka na 2016
rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za,
1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 118/XVI/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej
umowy nabycia przez Gminę Milanówek
prawa własności części nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14-za, 1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 119/XVI/16 w sprawie
podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia zago-

spodarowania nieruchomości położonej
w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2 w ramach partnerstwa publiczno prywatnego,
którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za,
4-wstrzymujące;
 Uchwała Nr 120/XVI/16 w sprawie
zmiany uchwały Nr 102/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie Programu współpracy Miasta
Milanówka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 1-wstrzymujący;
 Uchwała Nr 121/XVI/16 w sprawie
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za
kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskona-

listopadzie ubiegłego roku odbył
się cykl pięciu spotkań Burmistrza
Miasta Milanówka z Mieszkańcami. Po
przeanalizowaniu zadanych pytań i powtarzających się tematów postanowiliśmy, że w ostatnim tygodniu kwietnia
zorganizujemy 2 spotkania. Pierwsze
z nich będzie dedykowane Mieszkańcom północnej strony miasta i zostanie
zorganizowane w Hali Sportowej przy
ZSG Nr 3 przy ulicy Żabie Oczko 1, natomiast drugie spotkanie poświęcone
zostanie południowej części miasta
i zorganizowane zostanie w Hali Sportowej przy ZSG Nr 1 przy ulicy Królewskiej
69. Dokładne dni i godziny obydwu
spotkań zostaną podane na plakatach
informacyjnych oraz na stronie miasta
www.milanowek.pl.
Serdecznie zapraszam!

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Budowa pomiaru hurtowej ilości ścieków

przez Gminę Milanówek
Problem odprowadzania ścieków komunalnych z miasta
Milanówka do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim
ma swoją długą historię. Od blisko dwóch lat ZWiK
Grodzisk Maz. Sp. z o.o. nie mógł zapewnić skutecznego
ich pomiaru, a podejmowane próby nie dawały
oczekiwanych efektów.

N

ad zabezpieczeniem interesów miasta
Milanówka w tym zakresie czuwał zespół kierowany przez Prezesa MPWiK Sp.
z o.o. w Milanówku – Sebastiana Budziszewskiego. Kolejne proponowane przez ZWiK
rozwiązania spotykały się z negatywną oceną
tego zespołu, gdyż ich wprowadzenie mogłoby powtórzyć problem pomiaru.
Jednym z kluczowych problemów jest to,
iż od ilości ścieków z terenu Milanówka odejmowane są ilości ścieków z Gminy Brwinów
i Podkowa Leśna, które łącznie wpływają do
oczyszczalni w Grodzisku Maz. Ciężar tych
błędów dotychczas obciążał Gminę Milanówek. Zatem ani Gmina Milanówek ani MPWiK
nie mogły zgodzić się na dalszy taki stan rzeczy ponieważ wpływa to bezpośrednio na taryfy dla mieszkańców naszego miasta.
Wobec powyższego Burmistrz Milanówka
Wiesława Kwiatkowska wraz z Prezesem Sebastianem Budziszewskim doszli do wniosku,
że wyjściem z tej sytuacji będzie wykonanie
własnego pomiaru przez Gminę Milanówek.

Rozpoczęło to długotrwały i trudny proces
negocjacji w celu zakupu gruntu, na którym
mógłby zostać technicznie zlokalizowany
ten pomiar. Wymagało to również podjęcia stanowczych rozmów ze ZWiK Sp. z o.o.
Zakończeniem negocjacji jest podpisany
w dniu 8 stycznia 2016 r. protokół pomiędzy Burmistrzami Miast Milanówka i Grodziska Mazowieckiego oraz MPWiK i ZWiK
o wykonaniu rozwiązania pomiarowego do
rozliczeń ilości ścieków przez Gminę Milanówek. W zawartym protokole ustalone zostało
również zmniejszenie ryczałtu ilości ścieków
fakturowanych przez ZWiK dla Gminy Milanówek z 50 000 m3 miesięcznie do 40 000 m3,
a także zapewniono, że Gmina Milanówek
wybuduje, zamontuje i uruchomi własny
przepływomierz elektromagnetyczny do dnia
30.09.2016 r., który będzie uznawaną przez
ZWiK podstawą rozliczeń między stronami
z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków.
Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o.
Sebastian Budziszewski

Zanim będzie za późno
Jednym z obowiązków gminy jest prowadzenie Punktu
Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych
i ich Rodzin. Jak wiele jednak osób zdecyduje się na skorzystanie z oferty dla uzależnionych?
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny działa nie tylko, żeby pomagać uzależnionym,
ale przede wszystkim, żeby nie dopuścić
do pojawienia się tego problemu. To miejsce przeznaczone jest dla osób w kryzysie,
które nie potrafią poradzić sobie z trudną sytuacją, silnym stresem związanym z problemami rodzinnymi, czy utratą pracy. Zamiast
uciekać w alkohol lub, co coraz częstsze alkohol, narkotyki czy hazard warto skorzystać
z oferty Punktu.
W dobrych warunkach, spokojnej atmosferze, można podzielić się swoimi problemami, wspólnie poszukać rozwiązania. Już
sama rozmowa przynosi ulgę, a ktoś niezaangażowany w sprawę często może zauważyć rozwiązania, które zostały przez samego
zainteresowanego przeoczone. Wsparcia
poza pracownikami pierwszego kontaktu
udzielają terapeuci uzależnień, psycholog
pomagający osobom doznającym przemo12

cy i znajdującym się w kryzysie. Można skorzystać także ze wsparcia prawnika. Pomocy udzielamy także dzieciom. Jeśli jest taka
potrzeba pomagamy napisać pismo, kierujemy do odpowiedniej instytucji. Jeżeli okazuje się, że sytuacja jest poważna, że ktoś
jest uzależniony, kierujemy do odpowiedniej placówki, dobranej do potrzeb i możliwości szukającego pomocy człowieka.
Najczęściej kończy się na kilku wizytach,
poradach, rozwiązaniu części problemów
i uruchomieniu procesów rozwiązywania
tych, które wymagają większego wysiłku
i co za tym idzie czasu. Ważne jednak jest
jak najszybsze rozwiązywanie własnych
problemów, w czym pomoże Punkt Konsultacyjno – Informacyjny działający w Milanówku przy ulicy Kościuszki 58.
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Uzależnień
Wojciech Wanat

Kontrola
utrzymania

czystości i porządku
na posesji
Komendant Straży Miejskiej informuje, że od dnia 8 lutego 2016
roku funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolują prywatne posesje
na terenie miasta Milanówka pod
względem utrzymania czystości i porządku. Podczas kontroli właściciele
posesji powinni okazać funkcjonariuszom Straży Miejskiej umowę oraz
potwierdzenie wywozu odpadów
ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, deklarację na wywóz odpadów
stałych oraz kontrolowana będzie
posesja pod względem utrzymania
czystości i porządku.
Komendant Straży Miejskiej
w Milanówku
Bohdan Okniński

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

Biblioteka – miejsce,
gdzie nikt się nie nudzi
Od lutego 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.
Klub gier planszowych – rozwija
kreatywne i strategiczne myślenie.
Zapraszamy dzieci i młodzież w każdym wieku do uczestniczenia w zajęciach. Spotykamy się w każdy piątek
od godz. 16.30
Bajki niezapominajki – głośne
czytanie dla dzieci, najmłodszych
czytelników (od 4 do 7 lat) zapraszamy w każdy wtorek od godz. 16.30
na wspólne zajęcia plastyczno-ruchowe połączone z bajko-terapią.
Kursy językowe i specjalistyczne
– Chcesz uczyć się języka angielskiego lub francuskiego, szybkiego
czytania lub lepszego zapamięty-

wania? Zapraszamy na
bezpłatny kurs e-learningowy do naszej Biblioteki.
DKK – Dyskusyjny
Klub Książki- zapraszamy
wielbicieli słowa pisanego, ale też i mówionego.
Będziemy
rozmawiać
o książkach poważnych
i „lżejszej” literaturze.
Spotkania organizowane
są raz w miesiącu. W ramach DKK spotykać się
również będziemy z autorami książek.

Kursy komputerowe – zapraszamy
wszystkie osoby po 60 roku życia, które chcą
się nauczyć korzystać z nowych technologii.
Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki
o godz. 10.00.
Spotkania z pasjami – wirtualne spotkania z osobami znanymi z telewizji, specjalistami oraz ludźmi realizującymi swoje pasje.
Zapraszamy w każdy poniedziałek o godz.
12.00.
Porady prawne – celem nowego projektu
biblioteki jest pomoc w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego. Porad udziela
p. Izabela Wąż.
Dokładne terminy zajęć będą zamieszczane w Bibliotece, na stronie Internetowej
www.biblioteka-milanowek.pl oraz profilu
Facebook.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Milanówku
Ewelina Pawłowska

Ś R O D O W I S KO

Sąsiedzie nie pal
odpadów w piecu!
Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla i pozbywania się
odpadów przez niektórych mieszańców naszego miasta jest spalanie śmieci w domowych piecach lub ogniskach. Procesowi temu towarzyszy emisja
zanieczyszczeń, które pozostają w najbliższym otoczeniu, ziemi i wodach
gruntowych. W konsekwencji oddychamy zanieczyszczonym powietrzem
i spożywamy skażone potrawy, a toksyczny wpływ na nasze zdrowie może
objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach w postaci wielu chorób. Spalając
śmieci, płacimy własnym zdrowiem! Trujemy siebie, sąsiadów, dzieci, a tym
samym skazujemy je na alergię, astmę, choroby górnych dróg oddechowych.
Nie zdajemy sobie również sprawy z zagrożenia pożarowego. Podczas spalania śmieci w domowych piecach, w przewodach kominowych osadza się tzw.
sadza mokra. Jej nadmiar może doprowadzić nawet do pożaru całego domu.
Prawo ochrony środowiska (ustawa w oparciu o art. 379.2.) uprawnia Straż
Miejską do wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli
pieców grzewczych w domach jednorodzinnych oraz do pobrania do badań
próbki popiołu. W przypadku potwierdzenia spalania odpadów może grozić
grzywna od 20 do 500 zł.
Komendant Straży Miejskiej w Milanówku
Bohdan Okniński

Witaj wiosno,
witajcie kleszcze!

Na przedwiośniu i wczesną wiosną obserwujemy największą inwazję kleszczy. Coraz więcej z nich jest zarażonych i kiedy
znajdą się na skórze naszego pupila, mogą zarazić go babeszjozą. Leżące pod kroplówkami psiaki to częsty widok w przychodniach weterynaryjnych. Dlatego przypominamy, jeśli kochacie
Państwo swojego psa i nie lubicie tracić pieniędzy, zabezpieczcie
go przed kleszczami. Babeszia to bardzo niebezpieczna choroba, która szybko niszczy narządy wewnętrzne i szybko może
doprowadzić do śmierci. Nawet jeśli nie znaleźliście kleszcza na
swoim psie, a pies nagle stracił całą energię i apetyt, leży lub
snuje się osowiały – jak najszybciej pokażcie go lekarzowi – to
może być babeszjoza. Nie ma środka, który w 100% chroni przed
kleszczami, ale te istniejące znacznie obniżają ryzyko. Wg lekarzy
większość psów z babeszią to te, których opiekunowie zlekceważyli ten obowiązek. Mamy do wyboru trzy metody: krople,
które wciera się psu w skórę między łopatkami – działają około
miesiąca, obróżka – pies nosi ją stale, najlepsze z nich działają
do 8 miesięcy i są odporne na wilgoć i wodę; oraz lek doustny –
działa do 3 miesięcy, wg opinii lekarzy obecnie najskuteczniejszy.
Warto przed zakupem skonsultować się z lekarzem weterynarii
lub inną osobą kompetentną.
Zakup tych środków to oczywiście jest pewien wydatek,
zwłaszcza gdy macie Państwo kilka psiaków do zabezpieczenia,
ale proszę pamiętać, że leczenie babeszjozy kosztuje kilka lub
nawet kilkanaście razy więcej i nie zawsze kończy się sukcesem.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Milanówku
Elżbieta Bazgier
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Ferie w Milanówku
Tegoroczna akcja „Zima
w mieście” została przeprowadzona w ZSG nr 3 oraz ZSG
nr 1. Podczas dwóch tygodni,
od godziny 7.30 do 17.00
dzieci miały zapewnioną opiekę pedagogiczną i medyczną,
mogły brać udział w zajęciach
artystycznych i sportowych.

M

ilanowskie Centrum Kultury wraz
z dyrektorami szkół przygotowało
program różnych wydarzeń, warsztatów i zajęć. Całość programu feryjnego
nastawiona była na ruch, rozwój artystyczny
dzieci i dobrą zabawę.
Ferie rozpoczęły się Balem Karnawałowym
dla dzieci, który zorganizowaliśmy w ZSG nr 3
przy ul. Żabie Oczko 1. Dzieci w strojach karnawałowych, przebrane za ulubione postacie
bajkowe tańczyły oraz brały udział w ciekawych konkurencjach. Animatorzy Sceny Juno
z Lublina wprowadzili świetną, karnawałową
atmosferę, angażując do zabawy zarówno
dzieci jak i rodziców.

Podczas zimowego wypoczynku dzieci
mogły rozwijać swoje zainteresowania oraz
rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach: ceramicznych, malarstwa na jedwabiu,
plastycznych, wokalnych, tanecznych, a także
podczas wspólnego muzykowania i zajęciach
muzyczno-ruchowych. W akcję „Zima w Mieście” włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna
oraz Straż Miejska z zajęciami profilaktycznymi. Biblioteka przygotowała na każdy dzień
ciekawe spotkania literacko-plastyczne oraz
wycieczki do swojej siedziby, gdzie dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach komputerowych
oraz zobaczyć jakie możliwości daje drukarka
3D. Codziennie w ramach „Kina dla dziecia-

ków” można było obejrzeć bajki animowane –
hity z ostatnich lat. Nie zabrakło również zajęć
i gier sportowych. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty łucznictwa, wrotkarskie,
zajęcia mini-tenisa, szachowe oraz ścianka
wspinaczkowa czy zajęcia na Strzelnicy Miejskiej. W pierwszym tygodniu odbyły się wyjazdy dzieci do Warszawy na Lodowisko Stegny.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
udział i mamy nadzieję, że ferie upłynęły
Wam kreatywnie i pełni energii oraz nowych
pomysłów wróciliście do szkoły!
Koordynator Artystyczny
Milanowskie Centrum Kultury
Edyta Budziewska

Forum dla rodziców sześciolatków
Od nowego roku szkolnego 2016/2017
dzieci sześcioletnie mogą, ale nie muszą
jeszcze iść do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Decyzja należy do rodziców. Stajecie
Państwo przed dylematem: co dla Waszego
dziecka będzie najlepsze? Czynnikami wpływającymi na Państwa decyzje będą wszelkie
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informacje związane z diagnozą gotowości
do nauki Waszego dziecka, doświadczenia
innych rodziców i nauczycieli oraz przygotowanie szkół.
Chcąc ułatwić Państwu dokonanie racjonalnego wyboru: teraz czy za rok wraz
z dyrektorami szkół i przedszkola zaprasza-

my Państwa na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się w poniedziałek, 7 marca
2016 r. o godz. 17 00 w Przedszkolu Nr 1
w Milanówku, przy ul. Fiderkiewicza 43.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Harcerska zima
na Harendzie
My harcerze nie wiemy, co oznacza nuda. W tym roku
znowu odwiedziliśmy naszą kochaną Harendę, gdzie za
oknem zawsze białe stoki, gotowe do przyjęcia naszych
amatorskich zjazdów na nartach i snowboardzie.

G

dy wkładamy na nogi łyżwy, tafla
lodowiska zamienia się w parkiet.
Pędzimy, kręcimy piruety i podziwiamy wznoszące się nad nami piękne szczyty
Tatr. Gdy pod nogami poczujemy twardy
grunt, rozpoczynamy swoje wędrówki po
górskich szczytach i dolinach. Za naszym domem - stok, wyciągi narciarskie i lodowisko
– miejsca naszych szaleństw, a w domu u naszej wspaniałej gospodyni: ciepło, rodzinna
atmosfera i przepyszne jedzenie. Czas spędzony na zimowisku wykorzystaliśmy maksymalnie. Wszyscy sprawdzili się w sportach
zimowych, a najlepsi zdobyli wyróżnienia.
Na stoku szusowali narciarze i snowboardziści, a na lodowisku wytrawni i początkujący
łyżwiarze. Oczywiście podziwialiśmy uroki
Zakopanego – zimowej stolicy Polski. Urokliwe Krupówki z małymi sklepikami, pełnymi
góralskich pamiątek, Gubałówka i ten „Śpiący” Giewont górujący nad nami, skocznia
jeszcze ciepła od międzynarodowych skoków
narciarskich i ciekawe muzea przybliżające
nam życie ludzi i zwierząt w Tatrach. Pomimo kapryśnej pogody zimowisko obfitowało
w liczne atrakcje. Podczas spacerów po okolicy poznawaliśmy folklor i góralskie zwyczaje. Wędrując podziwialiśmy monumentalne
piękno Tatr i słuchaliśmy legend ludowych.

Szczególnie podobała nam się: „Skąd się
wziął Mnich nad Morskim Okiem”. Wieczorami oddawaliśmy się zabawom i quizom,
śpiewaliśmy, sprawdzaliśmy swoją wiedzę
w konkursach, ćwiczyliśmy się w kalamburach, wymyślaliśmy własne teleturnieje. Nie
zabrakło też śpiewu i kiełbasek przy ognisku.
Zima pozostała niestety w górach. Po wyjeździe zostały zdjęcia, wspomnienia, i ciągła
chęć przeżycia wspaniałej harcerskiej przygody. Już dziś brakuje śmiechu i radości, jakie
towarzyszyły nam w czasie twórczych, wspólnych wieczorów. Harcerze tworzą wspierającą się wzajemnie, jedną harcerską rodzinę,
starsi pomagając młodszym wykazali się
dużą odpowiedzialnością. Kadrę Zimowiska
stanowili instruktorzy hufca ZHP Milanówek,
którym dziękuję za fachowość, pomysły i jak
zawsze, gotowość do wędrówek. Dzięki dofinansowaniu, jakie uzyskaliśmy startując do
konkursu organizowanego przez Urząd Miasta, mogliśmy zwiększyć atrakcyjność programu oraz dofinansować uczestnikom wyjazd.
Dziękuję wszystkim harcerzom za wspaniałą
postawę i wspólną zabawę, a rodzicom za
wspaniałe, dzielne dzieciaki. Do zobaczenia
na harcerskim szlaku.
Komendantka zimowiska
hm. Bożena „Marzena” Osiadacz
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Edukacja finansowa
w „Jedynce”
W styczniu uczniowie klas 3 gimnazjum w Zespole Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku wzięli udział w cyklu zajęć edukacyjnych
o finansach. W ramach projektu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL” przeprowadzili je wolontariusze, bankowcy p. Krzysztof Giska i p. Maciej Kotarba.
Projekt BAKCYL, przygotowany przez
Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie na rzecz podniesienia poziomu
wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Dzięki udziałowi w projekcie najstarsi
uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się jakie
są podstawowe zasady prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych; omówili znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną
z systematycznego oszczędzania oraz tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw.

czarną godzinę. Wolontariusze przekazali
uczniom wskazówki na temat świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego
na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń
płynących z różnych produktów finansowych. Wszyscy uczestnicy zajęć dowiedzieli
się przede wszystkim dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie. Wielu
uczniów wykazało się doskonałą orientacją w temacie różnych produktów finansowych, które mogą pomóc zrealizować cele
życiowe i plany na różnych etapach życia.

Niektórzy już samodzielnie korzystają z kart
debetowych. Mamy nadzieję, że zajęcia
przeprowadzone w atrakcyjny, ciekawy sposób wprowadziły uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać
dla siebie odpowiednie usługi finansowe na
starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje
potrzeby na przyszłość.
Wicedyrektor ZSG1
Magdalena Wardzińska

Kolejna odsłona jubileuszu
15 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 to dzień zerwania kolejnej kartki z kalendarza obchodów 80-lecia istnienia.
Tym razem treścią tej kartki była aukcja
prac plastycznych dzieci i dorosłych uświetniona popisami artystycznymi uczniów oraz
ekspozycją artystycznych wytworów przygotowanych przez dzieci. Korytarze wypełniły
się pięknymi, kolorowymi dziełami, a sala
gimnastyczna, która w niczym nie przypominała pola sportowych zmagań, stała się miejscem niecodziennych wrażeń i wspaniałej
zabawy. Łaskawa aura sprawiła, że przyszło
nam witać gości w przepięknej zimowej scenerii i cały wieczór stał się bajkowy.
Świętowanie rozpoczęła pani dyrektor
powitaniem licznie przybyłych gości. Zasiadający na sali zostali wprowadzeni w tajniki
wieczoru i „oddani pod władanie” osób prowadzących, P. Marioli Borowskiej nauczycielki wf i absolwentki Szkoły, P. Artura Niedzińskiego – wiceprzewodniczącego Rady
Rodziców oraz P. Daniela Klonowskiego – nauczyciela wf i absolwenta Szkoły.
Pan Daniel przejął rolę konferansjera, ze
swadą i humorem prezentował małych artystów, zaś Pani Mariola wespół z Panem Arturem, wykazując się niemałym wyczuciem
i doświadczeniem, poprowadzili aukcję.
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Nasza szkoła ma swoje początki w latach
30-tych XX wieku, więc przywołaliśmy tamten okres sentymentalnymi piosenkami „Powróćmy jak za dawnych lat” oraz „Ach, jak
przyjemnie”. Wędrując przez kolejne dziesięciolecia doświadczaliśmy niezwykłych
doznań wraz z różnorodnością wystąpień.
Wspólnie mogliśmy wrzucić „grosik do grającej szafy”, posmakować „Czekolady”, krzyknąć: „Ada, to nie wypada” i zatańczyć z „Zimnym draniem” czy też poczuć się wyjątkowo,
słysząc „Ach, śpij kochanie”.
Dla wytrawnych uszu popłynęły dźwięki pianina, skrzypiec, fletu, gitary i klarnetu.
Wybornie bawiliśmy się przy interpretacji tekstów z kabaretu „Dudek”, Jana Brzechwy i Józefa Kraszewskiego. Wreszcie dotarliśmy do
energetycznych pokazów tanecznych, w tym
przebojowej choreografii z szarfami w wykonaniu młodych gentelmanów z klasy 5. Całość
doprawili magnetycznym układem tanecznym nasi absolwenci z „Teatru ognia”.
Intensywne emocje towarzyszyły licytacjom 30 wystawionych prac. Znalazły się
wśród nich te z pasją wykonane przez dzieci
(obrazy, rysunki, ręcznie zdobione świeczniki

i talerzyki, szyszki, figurki, torby), jak i pieczołowicie wypracowane i podarowane przez
dorosłych (obrazy, szkolne tarcze, komplety
zdobionych naczyń, skrzyń i zegarów). Warto także wspomnieć o pracach zbiorowych:
piernikowej choince; abstrakcyjnym obrazie
przygotowanym przez rodzinę Oleszczuk; glinianej rzeźbie „Na jagody”, której pomysłodawczynią była Pani Agnieszka Śniadewicz-Świca, a wykonawcami uczniowie klasy 2,
jedwabnej chuście namalowanej z zapałem
przez nauczycieli pod kierunkiem P. Barbary
Matuszewskiej-Berg. Każde arcydzieło znalazło nabywcę, było „cegiełką” składającą się
na zebraną kwotę 8.070,00 zł.
Zaangażowanie uczniów na scenie, ekscytujące licytacje, smaczny poczęstunek – dzieło Rady Rodziców sprawiły, że wieczór był
długi. Nie mogło być inaczej – wszak 80 lat
milanowskiej „Dwójki” zasługuje na szczególną oprawę i nieprzeciętne względy.
Za godne pozazdroszczenia wzruszenia,
zaangażowanie i towarzyszenie nam w tym
wybornym dniu serdecznie dziękujemy, przypominając, że to nie koniec jubileuszowych
uroczystości.
Szkoła Podstawowa Nr 2
Beata Woźniak, Marianna Frej

K U LT U R A
24 stycznia 2016 r. w Świetlicy
Straży Pożarnej odbyło się „Spotkanie z teatrem i muzyką”. Grupa
teatralna i wokalna Milanowskiego
Centrum Kultury pod kierownictwem Dariusza Biernackiego
podjęła się inscenizacji jednego
z najzabawniejszych czeskich dramatów „Igraszek z diabłem” Jana
Drdy i stworzyła żywiołową, pełną
dobrodusznego humoru komedię,
pokazując jak z pasją i zaangażowaniem można bawić się teatrem.

Spotkanie z teatrem i muzyką
W
ybór sztuki to strzał w dziesiątkę, bo
kto z nas nie chciałby na własne oczy
zobaczyć jak wygląda piekło i przekonać się
czy z tym ogniem piekielnym to tylko „babskie gadanie”.
Ku radości reżysera i młodych artystów
sala świetlicy straży pożarnej wypełniła się po
brzegi publicznością oglądającą z zachwytem
przygody Marcina Kabata. Młodzi aktorzy
wspaniale przedstawili „piekielnie” dowcipną, pełną baśniowych motywów komedię,
w której postacie realne i fantastyczne toczą
bój o ludzkie dusze. Rzeczywistość miesza się
z fikcją, niewinność z pokusą, grzech z nawróceniem. Mimo iż bohaterowie byli wyraźnie

podzieleni na tych dobrych i złych, to nawet
czarty budziły szczerą sympatię.
Przedstawienie teatralne nie sprowadzało
się tylko do gry aktorskiej,równie ważna była
oprawa muzyczna przygotowana przez młodzież z warsztatów wokalnych prowadzonych
także przez Dariusza Biernackiego. Spektakl,
jak mówili wychodzący ze spotkania widzowie, na długo pozostanie w ich pamięci.
Czekamy zatem na kolejną sztukę w wykonaniu młodych artystów z sekcji wokalno
– teatralnej działającej przy Milanowskim
Centrum Kultury.
Milanowskie Centrum Kultury
Emilia Zadykowicz

„W moim magicznym domu
wszystko się zdarzyć może…”
6 lutego br. w Galerii Matulka odbył się wernisaż wystawy
Katarzyny Borkowskiej „W moim magicznym domu
wszystko się zdarzyć może…”.

T

ak jak w tytule wystawy – „wszystko
zdarzyć się może…” – tematyka spina
w jedną całość różnorodność twórczości, począwszy od prac studyjnych przez
martwe natury, po prace powstałe z wewnętrznej potrzeby odzwierciedlania
przemyśleń dotyczących natury, będące
poszukiwaniem siebie oraz poszukiwaniem własnego wyrazu, zamykającego
się w grze przepięknych barw i spiralnych
kształtów. Warto zwrócić uwagę na ptaki
pojawiające się w pracach. Często pojawiający się dudek, używany jest przez
autorkę jako jej symboliczny podpis. Ptak
ten związany jest bowiem z miejscem zamieszkania Katarzyny Borkowskiej.
W niektórych pracach można dostrzec
echa twórczości wielkich mistrzów, jak
na przykład Gustawa Klimta. Nie zabrakło
również prac lekkich, z poczuciem humoru, takich jak seria kocich „Mroków” oraz

obrazów z serii „Domki” będących
oddechem autorki od trudniejszych,
cięższych prac. Na wystawie zaprezentowano również jedną fotografię pt.
„Codzienność” z roku 1997. Na zdjęciu
widnieje zwykła igła z nicią, symbolizująca nasze zwyczajne życie. Artystka
zaprezentowała także bardzo oryginalną biżuterię wykonaną z bawełnianego sznurka.
Wystawę można oglądać do 8 marca 2016 r. w Galerii Matulka (budynek
poczty).
Większość prac można obejrzeć
również na https://www.facebook.
com/Dyndalki
Milanowskie Centrum Kultury
Emilia Zadykowicz
17

K U LT U R A

Nieznana historia

w Wirtualnym Muzeum
Jedwabnictwa Milanowskiego
Serdecznie Państwa zapraszamy do
obejrzenia wystawy wirtualnej poświęconej dokonaniom Stanisławy i Henryka
Witaczków w czasie wojny. Wystarczy
wejść na stronę www.muzeumjedwabnictwa.pl – zakładka Wystawy.

S

towarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego przedstawia tam nieznane wielu
osobom fakty z życia twórców polskiego jedwabnictwa. Razem z Bartkiem Krupą uzupełniliśmy
historyczną wystawę o Stanisławie i Henryku Witaczkach o lata wojenne aż do roku 1948 r.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czego
dokonało rodzeństwo Witaczków w tym okresie.
Uratowali wiele młodych osób poprzez zatrudnienie w fabryce i zapewnianie im fikcyjnych kart pracy.
Wspomagali materialnie i organizacyjnie nauczycieli uczących na „tajnych kompletach”.
W laboratorium fabrycznym Zakładów Jedwabniczych, za zgodą Witaczków żołnierze AK
produkowali piorunian rtęci potrzebny do produkcji granatów.
Przez 3 miesiące rodzeństwo Witaczków
utrzymywało na swój koszt grupę ponad 500
osieroconych, chorych dzieci i pracowników Sierocińca ks. Baudouina.
W pobliskim Żółwinie, w swoim domu udzielili
schronienia wielu uciekinierom z Warszawy po
Powstaniu Warszawskim.
Wystawa obejmująca kolejny okres jest
w przygotowaniu.
Bardzo prosimy wszystkich, którzy mogliby
uzupełnić fakty fotograficznie, dokumentacyjnie czy w formie wspomnień, relacji o kontakt
tel. 513 359 718.
Twórzmy razem NASZĄ historię o ludziach,
którzy na każdym etapie swojego życia czynili
dobro.
Stowarzyszenie Muzeum
Jedwabnictwa Milanowskiego
Ewa Noińska
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WIRTUALNE
muzeumjedwabnictwa.pl
Zapraszamy
do zwiedzania
wszędzie tam,
gdzie Państwu
jest wygodnie.
Wystarczy
smartfon
lub komputer
i dostęp

MUZEUM

do Internetu.

JEDWABNICTWA

ZAŁOŻYCIEL:
STOWARZYSZENIE

MUZEUM JEDWABNICTWA
MILANOWSKIEGO

+ 48 791 90 91 91
www.stowarzyszeniemjm.pl

MILANOWSKIEGO

PARTNERZY:

K U LT U R A

Litewski teatr w Milanówku!
Teatr Wędrówka przyjechał z Niemieża. Tym samym Porozumienie
o partnerstwie, jakie podpisaliśmy
w lutym ubiegłego roku z Domem
Kultury Polskiej w Wilnie, nabrało
realnego wymiaru.

D

ramat Karola Wojtyły „Brat naszego
Boga” to historia oparta na losach
Adama Chmielowskiego – malarza,
powstańca styczniowego, franciszkanina,
brata Alberta. Spektakl rozpoczął film przypominający postać świętego.
Tematyka sztuki, której akcja toczy się między bogactwem i nędzą, zmusza do pytań
o moralną kondycję świata, słuszność systemów politycznych, budujących społeczne
sytuacje, ale też do tych bardziej osobistych
– o własną odpowiedzialność; sugeruje niejako rachunek sumienia: jak ja reaguję na to,
co dzieje się blisko? Co dostrzegam, a czego
wygodniej nie widzieć?
Przekonująca gra aktorska, bez grama
sztucznej afektacji, potęgowała wrażenie
uczestnictwa w czymś, co nie dzieje się tylko
na scenie. Film na koniec – już współczesny
obraz skrajności – dopełnił to odczucie.
Wielką siłą Wędrówki jest autentyczność
przekazu. Żeby widz nie pozostał obojętnym,
aktorzy muszą być wiarygodni. Zapewnia im
to warsztat, ale też głęboka wrażliwość. Akto-

rzy Wędrówki pokazali, że mają jedno i drugie.
Sztukę reżyserowała p. Bożena Bieleninik,
wielopokoleniowy zespół działa przy Gimnazjum św. R. Kalinowskiego. W spektaklu wystąpił również starosta gminy!
Wszystko działo się 23.01 w Przedszkolu
nr 1 – ogromne podziękowania dla p. Doroty
Malarskiej i jej kadry za niezwykłą życzliwość.
Do południa nasi goście wędrowali po Milanówku, poznając jego historię i najpiękniejsze miejsca. Zapewnił im to p. Włodzimierz

Starościak, który drugi raz zajął się naszymi
zagranicznymi gośćmi. Spotkaliśmy się też
z p. Burmistrz – było prawdziwie serdecznie.
Ten etap projektu „Milanówek – Wilno:
różne miejsca, wspólna kultura” współfinansowany był ze środków przyznanych przez
Burmistrza Milanówka, przy współpracy
z DKP w Wilnie, MCK i Przedszkolem nr 1.
Stowarzyszenie T-Art
Iwona Dornarowicz

WYDARZENIA

Przeżyjmy to jeszcze raz…
Z

ima w tym roku okazała się dość kapryśna.
Nie było białych Świąt Bożego Narodzenia,
ale przynajmniej Wigilii Miejskiej zorganizowanej
przez Burmistrza Miasta Milanówka towarzyszyła ciepła atmosfera. Świąteczny kiermasz, klimatyczne utwory w tle i jasełka w wykonaniu milanowskich dzieci i młodzieży wprawiły wszystkich
w wyjątkowy nastrój. Wspólna wieczerza sprawiła, że niezależnie od wieku, poglądów czy statusu społecznego każdy ma potrzebę spotkać się
i beztrosko porozmawiać z bliskimi, znajomymi,
a także nieznajomymi. Atmosferę współtworzyło
świąteczne oświetlenie, które w tym roku oprócz
standardowych oświetleń na drzewie wzbogacone zostało o 4-ro metrową bombkę, renifera
z saniami na dachu PKP, czy aniołka na terenie
nowego parku. Na latarniach przy skwerkach pojawiły się także koronki z mieniącymi się lampkami. To wszystko po to, aby wprawić mieszkańców
w świąteczny nastrój i podkreślić klimat miasta
– ogrodu. W tak wyjątkowej atmosferze zakończyliśmy 2015 rok. Naładowani pozytywną energią, usatysfakcjonowani wyjątkowymi chwilami
jakie dostarczyły nam wydarzenia minionego
roku, stajemy przed kolejnymi wyzwaniami, które wierzymy, że również przyniosą wiele radości
mieszkańcom Milanówka.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

A przed nami...
Festiwal Otwarte Ogrody odbędzie się
w Milanówku już po raz 11. W tym
roku mieszkańcy otworzą swoje prywatne ogrody w dniach 10-12 czerwca
br. Serdecznie wszystkich zapraszamy
do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
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SPORT
23 stycznia rozegrane
zostały Mistrzostwa szkół
w piłce nożnej dziewcząt.
Rywalizacja toczyła się na
hali sportowej przy ZSG
nr 1. Tego dnia okazało się,
że gospodarze zgarniają
tzw. „całą pulę”. „Jedynka”
została tryumfatorem
w obu kategoriach.
1

Mistrzostwa szkół

w piłce nożnej dziewcząt
WYNIKI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Lp.

Grupa

Punkty

Miejsce

1

Gimnazjum nr 3

3

II

2

Gimnazjum nr 1

6

I

3

Społeczne
Gimnazjum

0

III

2

3

Pkt

Skład
mistrzowskiej
drużyny:

Bramki Miejsce

Gimnazjum Gimnazjum Społeczne
nr 3
nr 1
Gimnazjum

Grupa
Gimnazjum nr 3

1

0-1

Gimnazjum nr 1

2

1-0

Społeczne
Gimnazjum

3

0-3

0-1

3

3

3-1

II

1

6

2-0

I

0

0-4

III

Martyna Brzezińska,
Wiktoria Lipińska,
Maja Urbanek,
Katarzyna Włodarska,
Ewelina Brzezińska,
Katarzyna Kuczyńska,
Weronika Dudek,
Klaudia Suchecka.

Trener:
Iwona Błeszyńska.

Rozgrywki Szkół Podstawowych
W tej kategorii do turnieju przystąpiły dwie reprezentacje. Gospodynie turnieju z ZSG nr 1
i dziewczynki ze SP nr 2. Rozegrane zostały dwa mecze i jak się można było spodziewać
bardzo wyrównane.
Pierwszy zakończył się wynikiem 2-1
dla „Jedynki”, a drugi 1-0 dla „Dwójki”.
O wszystkim miały zdecydować rzuty
karne, i tu zdecydowanie wyróżniającą
zawodniczką okazała się Gabrysia Jastrzębska – bramkarka ze ZSG Nr 1 obroniła wszystkie rzuty karne. Mistrzostwo
dla reprezentacji „Jedynki”.
Skład mistrzowskiej drużyny: Gabrysia Jastrzębska, Ania Kwiatkowska, Alicja Musiał, Kasia Jakoniuk, Anastazja
Zawadzka, Marianna Kowalczyk, Sara
Adamczyk, trener: Iwona Błeszyńska.
Jednym z kibiców na mistrzostwach
był Sekretarz naszego miasta Pan Maciej
Jastrzębski, który wręczył wraz z Włodzimierzem Filipiakiem – kierownikiem ds.
sportu, medale, puchary i nagrody rzeczowe wszystkim piłkarkom.
Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

Program 500+
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na terenie Gminy Milanówek
będzie jednostką właściwą do składania
i rozpatrywania wniosków w ramach
Programu Rodzina 500 plus.Nabór wniosków nastąpi najprawdopodobniej od
kwietnia 2016 r.
W dniu 17.02.2016 r. Prezydent RP
podpisał ustawę, w związku z powyższym

20

o dalszej procedurze związanej z realizacją ustawy będziemy informować Państwa w najbliższym czasie na stronie
internetowej Ośrodka www.milanowek.
naszops.pl i Urzędu Miasta Milanówka
www.milanowek.pl
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Ciesielska

SPORT

Biegamy bez wytchnienia,
czyli zbliża się

IV Bieg

STO-nogi Milanówek
Czas biegnie nieubłaganie, nie wiadomo kiedy przebiegliśmy kolejne kilometry od III Biegu
STO-nogi. W tym czasie sporo się wydarzyło, część z nas zakończyła Koronę Maratonów
Polskich, zorganizowaliśmy dwa kameralne biegi: III Bieg od Źródeł Utraty (38 km)
oraz III Noc STO-nogi (bieg trzygodzinny po ciemku w Muzeum im. Iwaszkiewiczów).
Wystartowaliśmy w wielu zawodach na terenie całej Polski, zorganizowaliśmy punkty
żywieniowe dla biegaczy w czasie Chudego Wawrzyńca (bieg górski na 50 i 80 km)
oraz na trasie Krwawej Pętli (bieg w formule „bike and run” 250 km).

W

tym okresie liczba osób biegających
w Milanówku i okolicach systematycznie rosła. Wychodząc z domu o świcie
czy też późnym wieczorem, spotykamy wielu ludzi zaczynających swoją przygodę z tym
sportem jak i „starych” znajomych. Miłym
akcentem jest to, że zawsze, nawet jeśli
kogoś nie znamy, pozdrawiamy się mijając.
Pozytywna energia jest w każdym z nas…
W grudniu zaczęliśmy przygotowania do
IV Biegu STO-nogi Milanówek.

Oto kilka informacji w pigułce:
Data: 17.04.2016 (niedziela),
godzina 11.00
Trasa: bez zmian – ul. Fiderkiewicza
i ul. Warszawską (miała być zmiana trasy spowodowana remontami, ale prace
rozpoczną się dopiero w drugiej połowie roku). Trasa posiada atest Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.

Sędziowanie: nad przebiegiem zawodów będzie czuwała delegacja PZLA, a pomiaru czasu dokona firma STS-timing.
Zapisy: elektroniczne od 15.02.2016
– www.sto-nogi.pl.
Zawody posiadają rangę Mistrzostw
Polski w kategoriach: Pilotów i Personelu
Pokładowego oraz Mistrzostw Polski Geografów.
Nie zabraknie również, oprócz kategorii wiekowych, cieszącej się coraz większą popularnością, kategorii Najszybszy
Mieszkaniec Milanówka. Oczywiście będzie kategoria Nogi STO-nogi.
Tradycyjnie po biegu na 10 km odbędzie
się Mila Milanowska (bieg na 1600 m).

Nowości w STO-nodze:

n dekoracja w pięknie wyremontowanym Parku „Amfiteatr” (popularnie
zwanym dołkiem)

n nagrody specjalne za ustanowienie
nowego rekordu trasy
n zwiększona liczba zawodników do 480
no
 dlotowy medal i praktyczna pamiątka-niespodzianka dla każdego uczestnika
Organizator: Samodzielne Koło Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Milanówku
Współorganizatorzy: Milanowskie Centrum Kultury oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 STO w Milanówku
Zawody zostały objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Milanówka.
Uwaga! Zapraszamy serdecznie wszystkich do pomocy! W tym roku nad sprawnym przebiegiem zawodów będzie czuwało około 120 wolontariuszy. Zgłoszenia
drogą elektroniczną można wysłać korzystając ze specjalnego formularza na naszej
stronie: www.sto-nogi.pl.
Leszek Janasik
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SPORT

Turniej Tańca
23 stycznia br. odbył się Turniej Tańca Sportowego o Puchar Miasta Milanówka, który
zakończył się ogromnym sukcesem.

W

Partnerski mecz

w Lidzbarku Warmińskim

15

lutego br. w Lidzbarku Warmińskim, Mieście
Partnerskim, odbyło się uroczyste otwarcie hali
sportowej. Jednym z punktów imprezy był mix w tenisie
ziemnym, w którym wzięli udział również przedstawiciele Milanówka. Po meczu wygranym przez gospodarzy,
zawodnicy wymienili się uściskiem dłoni oraz drobnymi
upominkami. W imieniu Pani Burmistrz pogratulowaliśmy
wybudowania wspaniałego obiektu i życzyliśmy wielu
sportowych emocji na nowej hali.
Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

fot Szkoła Tańca Flash

szystkie dzieci szczęśliwe, rodzice dumni- tak najszybciej można
podsumować imprezę. W turnieju wzięło udział blisko 300 dzieci,
które prezentowało nabyte umiejętności z takich tańców jak: Disco,
Cha-cha, Samba, Walc angielski, Quick step, Jive, Walc wiedeński. Rozdano 30 Pucharów drużynowych, 18 statuetek za wyróżnienie i prawie
300 medali, które współfinansowane były przez Dział Sportu Milanowskiego Centrum Kultury. Każde dziecko było bowiem nagradzane przede
wszystkim za chęci i trud włożony w przygotowania. Dzieci reprezentowały różne poziomy zaawansowania, trenując w ostatnim roku lub
w czasie długoletniego stażu tanecznego pod skrzydłami instruktorów
ze Szkoły Tańca FLASH. Turnieje tego typu są doskonałą zachętą do
aktywnego spędzania wypoczynku, zbliżają rodziców z dziećmi, a także
konsolidują miejscową społeczność.
Dziękuję Pani Burmistrz Miasta Milanówka Wiesławie Kwiatkowskiej
za objęcie patronatem naszego turnieju oraz Dyrekcji i całej obsłudze
ZSG nr 1 za pomoc w organizacji.
Kolejne turnieje już wkrótce. Gorąco zapraszamy!
Łukasz Kosiński

Dział Sportu MCK zaprasza:
SEKCJA SIATKÓWKI dla dzieci
Czwartek, godz. 17.00-18.30
– zajęcia dla klas Gimnazjum
Piątek, godz. 16.00-17.30
– zajęcia dla klas Szkoły Podstawowej
Zespół Szkół Gminnych nr 1
ul. Królewska 69
SEKCJA STRZELECKA
wtorek, piątek godz. 17.00
–19.00 – Strzelnica MCK,
ul. Piasta 12. Zbigniew Kubek
SEKCJA ŁUCZNICZA
Zajęcia dla dzieci.
sobota godz. 12.30 – Zajęcia
w ZSG nr 3, ul. Żabie Oczko 1
Instruktorzy łucznictwa.
SEKCJA NORDIC WALKING
sobota godz. 10.00 – MCK,
ul. Kościelna 3
Mariola Borowska
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SEKCJA WSPINACZKOWA
piątek godz. 14.30. Zajęcia
w ZSG nr 1, ul. Królewska 69
Grzegorz Gawryszewski
SEKCJA SZACHOWA
sobota godz. 9.20 –11.20
– MCK, ul. Kościelna 3
Jarosław Kowalewski
SEKCJA MINI TENISA
Zajęcia Mini Tenisa
dla dzieci w wieku
od 5 do 10 lat.
Hala Sportowa Nr 2,
ul. Królewska 69
grupa I
Sobota: godz. 9.00
Hala Sportowa Nr 1, ul. Żabie Oczko 1
grupa I – sobota godz. 10.30
grupa II – sobota godz. 11.30
prowadzone przez instruktorów tenisa

SEKCJA TURYSTYKI ROWEROWEJ
Spotkania według kalendarza
sekcji na stronie obok.
Adam Matusiak
SEKCJA BRYDŻOWA
dla dorosłych
piątek godz. 19.00
– świetlica GSM osiedla
Jedwabnik, ul. Brzozowa 7
Włodzimierz Rutkowski
Bliższe informacje na temat sekcji sportowych MCK pod numerem tel. 790 204 254
Kierownik ds. sportu
Włodzimierz Filipiak
Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

KALENDARZ WYDARZEŃ
MARZEC / KWIECIEŃ
01-03-2016, godz. 18:00 n Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych n Uroczysta msza św. Kościół św. Jadwigi Śląskiej
02-03-2016, godz. 17:00 n R
 eligie świata, Religijność Japończyków – konieczność czy wygoda? n MU3W.
Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
04-03-2016, godz. 17:00 n Spotkanie muzyczne. Muzyka jaką lubimy n MU3W. Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
07-03-2016, godz. 17:00 n Forum dla rodziców sześciolatków n Przedszkole Nr 1 w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 43
11-03-2016, godz. 17:00 n Spotkania geograficzne. Dni, na które czekamy n MU3W. Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
11-03-2016, godz. 20:00 n Blues

Koncert. Normal: 19 zł, VIP: 29 zł n L'amour Maison, ul. Piłsudskiego 33,
Rezerwacja: 22 881 82 85 lub mail: lam@by-LAM.pl
12-03-2016, godz. 10:00-18:00 n Targi Kobiece Inspiracje n Przedszkole nr 1 ul. Fiderkiewicza 43
12-03-2016, godz. 20:00 n Koncert Marcina Wyrostka n Hala miejska, ul. Żabie Oczko 1
16-03-2016, godz. 17:00 n Medycyna. Rola geriatrii i gerontologii w opiece pielęgniarskiej n MU3W.
Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
18-03-2016 n Muzyczna Strefa Młodych, warsztaty, koncerty n MCK. Szczegóły na: http://www.mckmilanowek.pl/
18-03-2016, godz. 17:00 n Salonik Literacki ONE&MY Stanisław Górka n MU3W |Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
19-03-2016, godz. 17:00 n Wernisaż wystawy w Galerii Matulka n MCK. Szczegóły na: http://www.mckmilanowek.pl/
22-03-2016, godz. 17:00 n Spotkania wielkanocne n MU3W. Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
28-03-2016
n Wielkanocny Koncert Kameralny n MCK. Szczegóły na: http://www.mckmilanowek.pl/
1 tydz. kwietnia
n Spotkania z Mieszkańcami n Szczegóły na: http://milanowek.pl/
06-04-201, godz. 17:00 n K
 ultura. Sami o sobie i inni o nas – wizerunek Polaków w kulturze
n MU3W. Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
08-04-2016, godz. 17:00 n Religie Świata. Żydzi n MU3W. Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
13-04-2016, godz. 17:00 n Religie świata. Szlak tolerancji wyznaniowej n MU3W. Wycieczka po Warszawie
14-04-2016
n U
 roczysta Msza Św. Za Ojczyznę n Kościół św. Jadwigi Śląskiej.
Szczegóły w ogłoszeniach parafialnych oraz w Jadwiżance
15-04-2016, godz. 17:00 n Spotkanie z kosmetologiem n MU3W. Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
16-04-2016, godz. 18:00 n Wernisaż wystawy w Galerii Matulka n MCK. Szczegóły na: http://www.mckmilanowek.pl/
16-04-2016
n S
 pektakl Teatru Fijewskich n Sala konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4.
Szczegóły w „Jadwiżance”
16-04/23-04-2016
n Warsztaty pod hasłem: „Młodzież w działaniu” n Organizator: Milanowskie Centrum Kultury
17-04-2016, godz. 12:30 n U
 roczysta Msza św. Jubileuszowa z okazji Chrztu Polski n Kościół św. Jadwigi Śląskiej
17-04-201, godz. 14:30 n Spotkanie z czytelnikami „Jadwiżanki” n Sala konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4.
20-04-2016, godz. 17:00 n H
 istoria sztuki. Tadeusz Kantor. Twórca i tworzywo n MU3W.
Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
22-04-2016, godz. 17:00 n S
 potkania geograficzne. Arabowie – ludzie pustyni n MU3W.
Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
23-04-2016, godz. 13:00 n Piknik Ekologiczny n Szczegóły na: http://milanowek.pl/
23-04-2016
n Letni Biathlon w ramach 80-lecia szkoły Organizator SP nr 2, ul. Literacka 20
24-04-2016
n O
 dsłonięcie tablicy upamietniającej mjr. Szerwińskiego n Szczegóły: www.milanowek.pl
24-04-2016
n K
 oncert Mamiko Ueyama – Scriabin, Rachmaninow, Glinka n MCK.
Szczegóły na: http://www.mckmilanowek.pl/
27-04-2016, godz. 8:30 n Ordery, wizyta w Zamku n MU3W. Wycieczka do Warszawy
29-04-2016
n Wykład/prelekcja „Zmiany na wiosnę” n MCK. Szczegóły na: http://www.mckmilanowek.pl/
29-04-2016, godz. 17:00 n
 Salonik Literacki. Julian Tuwim, historia polskiego kabaretu lat 30
n MU3W. Sala konferencyjna, ul. Spacerowa 4
każda niedziela, godz. 12:30 n
 L'amour Maison | Bajkowe Poranki dla dzieci WSTĘP WOLNY
n Organizator: MCK Miejsce: L'amour Maison (Stare Kino), ul. Piłsudskiego 33
każdy czwartek, godz. 19:00 n L'amour Maison. Seanse Filmowe w Starym Kinie WSTĘP WOLNY”
n Organizator: MCK Miejsce: L'amour Maison (Stare Kino), ul. Piłsudskiego 33
każdy piątek, godz. 16:30 n Klub gier planszowych n Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
każdy wtorek, godz. 16:30 n Bajki niezapominajki n Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
każdy wtorek, godz. 13:00 n M
 amanówek-wtorkowe spotkania dla mam i maluchów n Organizator: Milanowski
Klub Mam, Miejsce: L'amour Maison (Stare Kino), ul. Piłsudskiego 33
każdy wtorek i piątek, godz. 10:00 n Kursy Komputerowe n Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4
pierwsza sobota miesiąca, godz. 10:00-13:00 n
 Wyprzedaż Garażowa n Organizator: Milanowski Klub Mam,
Miejsce: ZSG nr 1 ul. Królewska 69
Legenda

Seniorzy

Dorośli

Kobiety

Młodzież

Rodzina

Modzież i dzieci

Dzieci

Mamy i maluchy
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komunalne
makulatura, plastik, szkło

Rodzaj odpadu
4, 18
4, 18

Luty

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

Luty
5, 19
5, 19

Luty
8, 22
8, 22
Luty
5, 19
5, 19

Marzec
Kwiecień
3, 17, 24, 31
7, 14, 28
3, 17, 24, 31
7, 14, 28

Marzec
4, 18, 25
4, 18, 25

Marzec
7, 14, 21, 29
7, 14, 21, 29
Marzec
4, 18, 25
4, 18, 25

kwiecień
1, 8, 15, 29
1, 8, 15, 29

kwiecień
4, 11, 18
4, 11, 18
kwiecień
1, 8, 15, 29
1, 8, 15, 29

Maj
12, 23
12, 23

Maj
13, 27
13, 27

Maj
2, 16, 30
2, 16, 30
Maj
13, 27
13, 27

Czerwiec
9, 23
9, 23

Czerwiec
10, 24
10, 24

Czerwiec
13, 27
13, 27
Czerwiec
10, 24
10, 24

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

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

Lipiec
7, 21
7, 21

Lipiec
8, 22
8, 22

Sierpień
4, 18
4, 18

Sierpień
5, 19
5, 19

Wrzesień
1, 15 ,29
1, 15 ,29

Wrzesień
2, 16, 30
2, 16, 30

Październik Listopad Grudzień
13, 27
10, 24
8, 15, 22, 29
13, 27
10, 24
8, 15, 22, 29

Październik Listopad Grudzień
14, 28
7, 25
9, 16, 23, 30
14, 28
7, 25
9, 16, 23, 30

Lipiec
13, 27
11, 25

Sierpień
5, 19
5, 19

Sierpień
8, 22
8, 22

Wrzesień
2, 16, 30
2, 16, 30

Październik
14, 28
14, 28

Wrzesień Październik
5, 19
3, 17, 31
5, 19
3, 17, 31

Listopad
7, 25
7, 25

Listopad
14, 28
14, 28

Grudzień
9, 16, 23, 30
9, 16, 23, 30

Grudzień
12, 19, 27
12, 19, 27

Zmieszane odpady komunalne

żółty

Papier, tworzywa sztuczne, metale, tetra-pak

biały

Szkło

brązowy

Bioodpady (trawa, liście, pocięte
gałęzie i krzewy)

Odpady gromadzone są w:

UWAGA, NOWE ZASADY GROMADZENIA ODPADÓW !!

pojemnik,
(zapewnia właściciel posesji)

– odbiór tych odpadów należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego, pod nr tel. (22) 729 98 8, 729 98 99
lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl – każde zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres, ilość oraz rodzaj odpadu, w celu uzgodnienia terminu odbioru bezpośrednio z posesji.
W ramach wystawki nie będą odbierane: papa, eternit, okna, odpady samochodowe, świetlówki.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego, pod nr tel. (22) 729 98 98, 729 98
99 lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów – odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, gruz, odpady budowlane
i rozbiórkowe, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło.
Punkt ten znajduje się w Milanówku, róg ulic Turczynek i Wiatracznej, godz. pracy: wtorek i czwartek 10:00 – 18:00,
sob 10:00 – 15:00.
Odpady w Punkcie można oddać po uprzednim okazaniu przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, prośby należy kierować do Punktu Informacyjno–Reklamacyjnego: tel.: 22 729
98 98, 729 98 99, fax: 22 729 90 80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl. Punkt Informacyjno-Reklamacyjny czynny jest od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00

Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów.
Odpady będą odbierane z altan śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Odpady komunalne – będą odbierane wyłącznie z pojemników, zgodnie z podanym harmonogramem. Pojemnik
zapewnia właściciel posesji we własnym zakresie. Pojemnik musi spełniać polską normę i być przystosowany do
opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Nieruchomość należy wyposażyć w pojemnik do końca marca
2016 r., poprzez zakup w sklepach ogrodniczych lub wydzierżawić w firmach świadczących tego rodzaju usługi.
Odpady zmieszane do tego czasu będą odbierane w dowolnych czarnych workach. Uwaga: Firma nie uzupełnia już
czarnych, opisanych worków.
Odpady segregowane – odbiór w workach, zg. z podanym harmonogramem. Worki mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów.
Odpady ulegające biodegradacji (ogrodowe i zielone) – odbiór w okresie 1.04 – 31.10 – zgodnie z podanym harmonogramem, max 4 worki o pojemności 120 l z jednej posesji. Worki mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany
pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów
Dodatkowy odbiór liści bezpośrednio sprzed posesji odbędzie się w terminach:
9 kwietnia i 26 listopada – rejony: 1–5; 				
16 kwietnia i 3 grudnia – rejony: 6–10
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu AGD i RTV – trzy razy w roku w terminach: 17 marca,
14 lipca, 13 października
Wystawka przed posesję. Odbiór tych odpadów należy zgłosić najpóźniej do 3 dni przed planowanym dniem odbioru
do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego, pod nr tel. (22) 729-98-98, 729-98-99 lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl
– każde zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, adres, ilość oraz rodzaj odpadu.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – dwa razy w roku, max 4 worki 120 litrowe z posesji (masa worka nie może
przekraczać 25 kg)
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REJON 10 obejmuje ulice – 3 maja, 9 maja, Bratnia, Gołębia, Gospodarska nr 44a, 44b, 44c, Kazimierzowska 34a, Końcowa, Nadarzyńska nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c, Marzanny, Modrzewiowa, Niska, Południowa, Rolna,
Świerkowa, Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18

Lipiec
8, 22
8, 22

REJON 8 obejmuje ulice – Akacjowa, Charci Skok, Długa, Fiderkiewicza, Graniczna, Grudowska (Królewska-Warszawska), Inżynierska, Krótka, Krzywa, Leśna, Podwiejska, Polna, Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Sosnowa,
Ślepa, Środkowa, Warszawska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa), Zawąska

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

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

REJON 7
REJON 8
REJON 9
REJON 10

w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA

Luty
10, 24
10, 24

Marzec
9, 16, 23, 30
9, 16, 23, 30

Kwiecień
6, 13, 20
6, 13, 20

Maj
4, 18
4, 18

Czerwiec
1, 15, 29
1, 15, 29

Lipiec
13, 27
13, 27

Sierpień
10, 24
10, 24

Wrzesień Październik
7, 21
5, 19
7, 21
5, 19

Listopad
2, 16, 30
2, 16, 30

Grudzień
14, 21, 28
14, 21, 28

REJON 6

realizowany przez firmę EKO-HETMAN tel. 22 729-98-98, tel. 22 729 98 99 fax 22 729 98 80, biuro@eko-hetman.pl, 05-830 Nadarzyn, ul.Turystyczna 50
UWAGA !!!! WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ od godziny 6.30 rano
Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło
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Luty
9, 23
9, 23

Luty
11, 25
11, 25

Luty
12, 26
12, 26

Luty
3, 17
3, 17

Luty
2, 16
2, 16

Marzec
8,15, 22, 29
8, 15, 22, 29

Kwiecień
5, 12, 19
5, 12, 19

Marzec
kwiecień
10, 17, 24, 31 7, 14, 21
10, 17, 24, 31 7, 14, 21

Marzec
11, 18, 25
11, 18, 25

Marzec
2, 16, 23, 30
2, 16, 23, 30

Kwiecień
1, 8, 15, 22
1, 8, 15, 22

Kwiecień
6, 13, 27
6, 13, 27

Marzec
Kwiecień
1, 15, 22, 29 5, 12, 26
1, 15, 22, 29 5, 12, 26

Maj
2, 17, 31
2, 17, 31

Maj
5, 19
5, 19

Maj
6, 20
6, 20

Maj
11, 25
11, 25

Maj
10, 24
10, 24

Czerwiec
14, 28
14, 28

Czerwiec
2, 16, 30
2, 16, 30

Czerwiec
3, 17
3, 17

Czerwiec
8, 22
8, 22

Czerwiec
7, 21
7, 21

Lipiec
12, 26
12, 26

Lipiec
14, 28
14, 28

Lipiec
1, 15, 29
1, 15, 29

Lipiec
6, 20
6, 20

Lipiec
5, 19
5, 19

Sierpień
9, 23
9, 23

Sierpień
11, 25
11, 25

Sierpień
12, 26
12, 26

Sierpień
3, 17, 31
3, 17, 31

Sierpień
2, 16, 30
2, 16, 30

Wrzesień Październik
6, 20
4, 18, 31
6, 20
4, 18, 31

Wrzesień Październik
8, 22
6, 20
8, 22
6, 20

Wrzesień Październik
9, 23
7, 21
9, 23
7, 21

Wrzesień Październik
14, 28
12, 26
14, 28
12, 26

Listopad
15 ,29
15 ,29

Listopad
3, 17
3, 17

Listopad
4, 18
4, 18

Listopad
9, 23
9, 23

Wrzesień Październik Listopad
13, 27
11, 25
8, 22
13, 27
11, 25
8, 22

Grudzień
13, 20 ,27
13, 20 ,27

Grudzień
1, 15, 22, 29
1, 15, 22, 29

Grudzień
2, 16, 23, 30
2, 16, 23, 30

Grudzień
7, 14, 21, 28
7, 14, 21, 28

Grudzień
6, 13, 20, 27
6, 13, 20, 27

REJON 6 obejmuje ulice – Chabrów, Dembowskiej, Gen. A. E. Fieldorfa, Por. St. Hellera, Królewska, Książenicka, Łączna, Łąkowa, Niezapominajki, Nowowiejska, Okrzei, Ptasia, Rososzańska, Sarnia, Staszica (Królewska Kady), Stokrotki, Wysoka, Wysockiego, Zielna

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

REJON 5 obejmuje ulice – Bagnista, Bliska, Brwinowska (Kazimierzowska - Wiatraczna), Brzozowa, Dębowa, Działkowa, Grabowa, Jedwabna, Jesionowa, Jeżynowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Konwaliowa, Na Skraju, Na Uboczu, Nowowiejska nr 35, 35a, Magnolii, Morwowa, Okólna, Piłsudskiego, Podkowiańska, Poleska, Poziomkowa, Próżna, Radosna, ks. Skargi, Smoleńskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sokorskiej B., Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia, Warszawska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska Maz.), Wiatraczna (Podkowiańska-Wierzbowa), Wierzbowa

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

REJON 4 obejmuje ulice – REJON 4 obejmuje ulice - Dworcowa, Kaprys, Krakowska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego (Kościuszki- Piasta), Leśny Ślad (Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała, Orzeszkowej, Piasta,
Podgórna (Kościuszki-Wspólna), Sienkiewicza, Wiejska, Wójtowska, Wspólna, Zaciszna

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

REJON 3 obejmuje ulice – Czubińska, Falęcka, Gospodarska, Jemiołuszek, Jerzyków, Klonowa, Leśny Ślad (Podleśna- Lasek Olszowy), Leszczynowa, Lipowa, Marzeń, Myśliwiecka, Naddawki, Ogrodowa, Olszowa, Owocowa, Parkingowa,
Podleśna, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj, Sadowa, Słowików, Sołecka, Sowia, Topolowa, Trębacka, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wrzosowa, Wschodnia, Wylot, Zakątek, Załamana, Zielona Żytnia, Źródlana

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

REJON 2 obejmuje ulice – Brzuzka A., Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kościelna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów PKP), Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt), Krasińskiego (Kościuszki-Wojska Polskiego), Królowej Jadwigi, Krucza,
Mickiewicza, Nowa, Okopy Górne, Pasieczna, Plantowa, Rzeczna, Słowackiego, Smoleńskiego (od PKP do Kościelnej), Spacerowa, Spółdzielcza, Starodęby, Stawy, Wielki Kąt, Witkowskiej F., Wojska Polskiego (Ludna-Zamenhoffa), Wronia,
Zachodnia, Zamenhofa, Żabie Oczko

Rodzaj odpadu
komunalne
makulatura, plastik, szkło

REJON 1 obejmuje ulice – Barwna, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Dzierżanowskiego, Gombrowicza, Górnoleśna, Grodeckiego, Kolorowa, Kościuszki (od Krasińskiego w kierunku Falęcina), Kraszewskiego, Kwiatowa,
Lasockiego, Lawendowa, Ledóchowskiej U., Macierzanki, Mała, Moniuszki, Norwida C.K., Obwodu AK Bażant, Parkowa, Partyzantów, Pewna, Piaski, Piaskowa, Podgórna (Kościuszki - W. Polskiego), Północna, Pusta, Reymonta, Skromna,
Sobieskiego, Spokojna, Szarych Szeregów, Teligi L., Tuwima, Wąska, Wigury, Wojska Polskiego (Ludna-Kwiatowa), Żukowska, Żwirki.

REJON 1
REJON 2
REJON 3
REJON 4
REJON 5
REJON 6

INFORMACJE

Punkt Informacji Turystycznej w Milanówku
1 marca rusza Punkt Informacji Turystycznej w Milanówku. Punkt będzie zlokalizowany w budynku Poczty Polskiej, przy
ul. Piłsudskiego 30, w działającej obecnie
galerii „Matulka”. Odwiedzający go będą
mogli otrzymać m.in. mapę Milanówka, folder z informacjami o potencjale turystycz-

nym Milanówka i ważnymi informacjami
z punktu widzenia turysty, a także przewodnik w postaci kart po willach milanowskich
do wykorzystywania podczas spaceru po
szlaku. Wycieczki po uprzednim zgłoszeniu
woli odbycia konkretnej trasy, oprowadzone
zostaną przez pracownika Punktu po naszym

Ostatnie pożegnanie
Heleny Krajewskiej

20 stycznia br. podczas mszy żałobnej w Kościele Św. Jadwigi pożegnaliśmy Panią Helenę Krajewską, kobietę którą
zapamiętamy jako człowieka oddanego drugiemu człowiekowi. Lekarka i patriotka zawsze zaangażowana w sprawy
ludzi i miasta. Inicjatorka działań na rzecz szerzenia pamięci
Wielkich Polaków. Pomysłodawczyni m.in. tablicy upamiętniającej pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. W 2010 roku
Uchwałą Rady Miasta Milanówka została odznaczona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Milanówka. Jej postawa
i zaangażowanie niech pozostaną w naszej pamięci i staną się
dla niejednego wzorem do naśladowania.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

GODZINY OTWARCIA
URZĘDU MIASTA
ORAZ JEDNOSTEK MIASTA
Urząd Miasta Budynek A, ul. Kościuszki 45
tel. 22 758 30 61 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, pon. 10.00–19.00,
wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00

W dniu 13 stycznia 2016 r., w wieku 95 lat zmarła

Helena Krajewska

– lekarz, zawsze oddany człowiekowi,
– odznaczona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Milanówka.

Rodzinie zmarłej wyrazy współczucia
składają

Burmistrz Miasta Milanówka, Wiesława Kwiatkowska,
Przewodnicząca Rady Miasta, Małgorzata Trębińska,
Radni oraz pracownicy Urzędu Miasta Milanówka.

.

I Ty mozesz pomóc potrzebuja, cym!

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

Wszystkim ludziom dobrej woli z góry serdecznie

DZIĘKUJEMY

70%

Produkt certyfikowany
przez PEFC

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

/

www.pefc.org

Adres redakcji:
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 224
e-mail: biuletyn@milanowek.pl
www.milanowek.pl
Redaktor naczelny:
Daria Gągała
Wydawca:
Urząd Miasta Milanówka
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Skład: Ling Brett
Al. Spacerowa 104
05-825 Książenice
Druk:
db PRINT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nakład: 6500 egz.

mieście po kilku trasach. Trasy dostępne
są na stronie http://www.kierunek.milanowek.pl/.
Punkt Informacji Turystycznej będzie
czynny 6 dni w tygodniu, oprócz poniedziałku, w następujących godzinach:
Wtorek
12.00 – 18.00
Środa
12.00 – 18.00
Czwartek 12.00 – 18.00
Piątek
12.00 – 18.00
Sobota
9.00 – 14.00
Niedziela
9.00 – 14.00
Zastępca Dyrektora
Milanowskiego Centrum Kultury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Redakcja nie odsyła
niezamówionych artykułów,
a także nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń,
listów i podziękowań.
Za merytoryczną stronę
artykułów oraz nadesłane
zdjęcia odpowiadają autorzy.
Zastrzega się prawo skracania
i redagowania tekstów oraz
zmiany tytułów.

Urząd Miasta Budynek C, ul. Spacerowa 4
tel. 22 758 30 61, 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 , pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul Literacka 20
tel. 22 758 34 85, pon.-pt.8.00–16.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 3,
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60 ,
pon.-pt. 7.45–15.45
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13
pon. 12.00–19.00, wt., pt. 12.00–18.00,
śr., czw. 11.00–16.00
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
tel. 22 758 39 60, pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Fiderkiewicza 41, tel. 22 724 97 92,
pon 8:00–18:00, wt., czw., pt., 8:00–16:00
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Spacerowa 4,
tel. 22 755 81 89, pon. 10.00–18.00,
wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32
tel. 22 724 80 45, tel. alarmowy 986
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
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób
Uzależnionych i ich Rodzin / Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, ul. Kościuszki 58,
tel. 22 724 94 69, pn.-pt. 14.00–16.00

TARGI

– Kobiece Inspiracje
Serdecznie zapraszamy wszystkie Milanowskie Kobiety na Targi-Kobiece Inspiracje.
To wydarzenie organizowane jest przez kobiety i dla kobiet, aby wspólnie się inspirować
i miło spędzić czas. Zapraszamy 12 marca 2016 roku do Przedszkola Nr 1 przy ulicy
Fiderkiewicza 43 w Milanówku w godzinach 10.00–18.30, a następnie o godz. 20.00
zapraszamy na koncert Marcina Wyrostka (akordeonisty, laureata II edycji programu
Mam Talent) do hali sportowej przy ZSG Nr 3 przy ul. Żabie Oczko 1.

Szczegółowy Program:
10.00 Uroczyste otwarcie targów przez Burmistrza Miasta Milanówka i Organizatorów
10.15 Śniadanie „Nakarm duszę i ciało”, Moja energia dbam o nią (Joanna Tadeusiak)
Jak odzyskać dobrą energię.
11.00 – 12.00 Wykład: Jak żyć odważnie i pozostać kobietą (Angela Madejska)
Kameralne spotkanie rozwoju osobistego
12.00 – 13.00 Pokaz Vega pasty (Krzysztof Rytka) oraz pokaz mody (Roksana Szlaska)
13.00 – 14.00 Wykład: Piękno poza rozmiarem (Milka Giemza)
Spotkanie dotyczące kobiecego piękna, które jest niezależne od kształtów i rozmiaru
14.00 – 15.00 Pokaz sushi (Magda Jaskulska) oraz pokaz mody (Roksana Szlaska)
15.00 – 16.00 Gość specjalny Magdalena Zawadzka
16.00 – 17.00 Pokaz sztuki barmańskiej oraz pokaz tańca gejszy
17.00 – 18.00 Opowieści kobiet z różnych stron świata (Mądre z Milanówka)
18.00 Modowe Show Roksana Styl.

Przez cały dzień:

11.00 – 17.00 Warsztaty tańca (Agnieszka Foręc, Paula Ostalska)
10.00 – 18.00 Stoiska wystawiennicze
10.00 – 18.00 Profesjonalna opieka nad dziećmi (Możliwość zostawienia dziecka pod opieką animatora)
10.00 – 18.00 Inspirująca Biblioteka – będzie można skorzystać z mobilnej biblioteki
zawierającej wiele ciekawych pozycji książkowych, audiobookowych i czasopism oraz
wymienić się przeczytanymi książkami
10.00 – 18.00 „Nie bądź bezbronna – obroń się sama”, zapisy na kurs samoobrony
dla kobiet organizowany przez Straż Miejską w Milanówku

Kuchnia na obcasach:

10.00 – 18.00 Pyszna kawa i ciasto – L’amour MAISON
10.00 – 18.00 Wspaniałe sushi – Smart Sushi
10.00 – 18.00 Wykwintna kuchnia – Tortilla Servis

Loteria i konkursy

20.00 Koncert MARCINA WYROSTKA z zespołem
Panie – Wstęp Wolny, Panowie – 20 PLN. Rezerwacja wejściówek i biletów
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 w Milanówku.
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00, tel. 22 758 32 34
Partnerzy Miedialni:
27

TARGI
Kobiece Inspiracje
12.03.2016
godz. 10.00-18.30

PRZEDSZKOLE NR 1 UL.FIDERKIEWICZA 43

KUCHNIA NA OBCASACH
Pyszna kawa i ciasto - L’amour MAISON
Wykwintne jedzenie - Tortilla Servis
Wspania³e sushi - Smart Sushi
pokazy: barmañski, sushi, vega pasty

WYK£ADY - WARSZTATY - POKAZY - MODA - WRÓ¯KA
US£UGI - STOISKA - BIZNES - LOTERIA - KONKURSY
PROFESJONALNA OPIEKA DLA DZIECI

Modowe Show - Roksana Styl
Goœæ specjalny Magdalena Zawadzka
KONCERT

MARCIN WYROSTEK
z zespo³em

Panie
wstêp wolny
panowie 20 PLN

godz. 20:00

Milanowskie Centrum Kultury
tel. 22 758 32 34

laureat II edycji programu MAM TALENT
ZSG nr 3 ul. ¯abie Oczko 1
PATRONAT

rezerwacja wejœciówek i biletów

ORGANIZATORZY

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA
28

Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku

