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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

Na początku lutego, w tajemnicy przed 
opinią publiczną, do Sejmu został złożo-

ny poselski projekt ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy. Przypomnę, że War-
szawa, to miasto oddalone od Milanówka 
o ponad 20 kilometrów, nieporównywalnie 
większe od naszego miasta, silnie zurbanizo-
wane, o przeważającej zabudowie wieloro-
dzinnej. Stolicy państwa należy się szacunek, 
jednak z całym szacunkiem – więcej dzieli Mi-
lanówek od Warszawy, niż z nią łączy. 

Wszystko wskazuje na to, że bez pytania 
nas o zdanie niebawem możemy stać się czę-
ścią tego wielkiego miasta. Zaproponowane 
zmiany ustrojowe mogą odebrać nam nie 
tylko możliwość decydowania o ładzie prze-
strzennym w Milanówku, przesunąć z Gro-
dziska Mazowieckiego do Warszawy decyzje 
o remontach dróg powiatowych (np. Piłsud-
skiego, Kościuszki czy Warszawskiej), ale 
mogą także doprowadzić do tego, że wszyst-
kie postanowienia dotyczące Milanówka za-
padać będą w Warszawie.

Jednak jest to jedynie część procesu zmian 
ustrojowych, szykowanych samorządom przez 

rząd. W mediach mówi się o wprowadzeniu 
kadencyjności burmistrzów. Spowoduje to, 
że my – mieszkańcy po dwóch kadencjach nie 
będziemy mogli wybrać na stanowisko bur-
mistrza osoby, która naszym zdaniem spraw-
dziła się w zarządzaniu Miastem, lecz niestety 
wyczerpała limit czasu ustalony arbitralnie 
przez partię rządzącą. Inną zmianą, o której 
słychać w mediach to ograniczenie prawa do 
wystawiania kandydatów w wyborach samo-
rządowych wyłącznie do partii politycznych. 
Nie mówi się natomiast o takich istotnych 
kwestiach jak finansowanie nowych struktur 
samorządowych.

Burmistrz Miasta Milanówka od samego 
początku stanęła w obronie samorządności 
i tożsamości naszego miasta, wyrażając kate-
goryczny sprzeciw wobec sposobowi wpro-
wadzania zmian i próbie ustawowego przy-
pisania mieszkańców Milanówka i 32 innych 
gmin do miasta stołecznego Warszawy. Sprze-
ciwia się również wprowadzeniu innych zmian 
bez wysłuchania głosu lokalnej społeczności. 
Aby jednak było o czym dyskutować czujemy 
się w obowiązku przedstawić Państwu jak naj-

więcej informacji na ten temat. Dlatego też 
o ewentualnych dalszych działaniach będzie-
my informować Państwa na bieżąco.

Wyrażając swój sprzeciw wobec takiego 
sposobu wprowadzania zmian ustrojowych, 
również Rada Miasta Milanówka na nadzwy-
czajnej XXIX sesji 5 stycznia wyraziła katego-
ryczny sprzeciw i żądanie wycofania projektu 
spod obrad Sejmu (szczegóły na str. 7). 

Zarówno sposób, jak i kierunek zmian 
budzi poważne obawy co do rzeczywistych 
intencji. Czy samorządy w Polsce potrzebują 
zmian ustrojowych? A jeśli tak – to jakich? Czy 
potrzebne jest utworzenie Metropolii War-
szawskiej? To bardzo ważne pytania, które na-
leży publicznie postawić, a następnie próbo-
wać znaleźć na nie odpowiedzi. Nie potrzebne 
nam są jednak takie zmiany, które pozbawiają 
nas tożsamości i prawa do samostanowienia. 
Dyskusja na ten temat powinna zacząć się od 
nowa i bezwzględnie powinna być prowadzo-
na w dialogu z lokalnymi społecznościami. 
Nic o nas bez nas!

Przyszły (?) Sekretarz Dzielnicy Milanówek 
Miasta Stołecznego Warszawy

Maciej Jastrzębski

Czy wyobrażacie sobie Państwo sytuację, w której wysiadając z pociągu na naszym peronie widzicie 
napis „Warszawa-Milanówek”? Czy chcielibyście, aby w całej Polsce zajadano się ze smakiem krówkami 
z Warszawy, a Wasze dzieci zdobywałyby bramki dla klubu „Milan Warszawa”? To nie jest senna mara, to 
niestety perspektywa dla naszego miasta, zafundowana nam przez grupę posłów. 

Samorząd czy SAM(o)RZĄD, czyli 
co dalej z gminą Milanówek

Aby rozpocząć prace budowlane musimy 
 wcześniej wykonać szereg działań nie-

widocznych z punktu widzenia mieszkańca, 
ale niezbędnych do wykonania inwestycji. 
Przede wszystkim musimy posiadać doku-
mentację zezwalającą na wykonanie prac, 
następnie należy opacować dokumenty do 
postępowania przetargowego. Cała proce-
dura trwa nawet kilka miesięcy, dlatego już 
w styczniu przeprowadziliśmy postępowa-
nia przetargowe m.in. na roboty budowla-
ne z projektowaniem wodociągu w drodze 
bocznej od ul. Konopnickiej i w drodze 
bocznej od ul. Wiatracznej; budowę wo-
dociągów w ulicy Promyka i w drodze 
bocznej od ulicy Bagnistej, a także budowę 
odwodnienia w ul. Wysockiego. W naj-
bliższym czasie planujemy  także ogłosić 
kolejne przetargi, na których realizację 
wielu mieszkańców już czeka, są to m.in.  
budowa I etapu Centrum Sportu i Rekre-
acji Grudów. W tym etapie planowana jest 
budowa boiska wielofunkcyjnego, budynku 
zaplecza, parkingu i ogrodzenia. W II etapie 
będą wybudowane trybuny i bieżnie (cała 
wizualizacja na rysunku). Kolejne tegorocz-
ne inwestycje, to: przebudowa ulic Kra-
sińskiego i Północnej, termomodernizacja 
budynku przy ul. Warszawskiej 18a;  prze-

budowa i remont lokali komunalnych; pro-
jektowanie i budowa przyłączy wod.-kan. 
do budynku toalety i wartowni na terenie 
parku „Zielony Dołek”; rozbudowa systemu 
oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 
Milanówka.

Aktualnie trwają prace projektowe do-
tyczące przebudowy ulic: Fiderkiewicza, 

Uroczej oraz Jesionowej, jak również doty-
czące budowy kanalizacji sanitarnej w uli-
cy Dowcip. Jak tylko uzyskamy prawomoc-
ne pozwolenie na budowę przystąpimy do 
prac nad realizacją tych inwestycji jeszcze 
w 2017 roku. 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień

Planowane Inwestycje
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n W ostatnim numerze biuletynu pojawiła się 
informacja o możliwości ubiegania się przez 
mieszkańców o dotację na wymianę pieców 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Niestety 10 lutego 2017 roku konkurs, 
w ramach którego można było ubiegać się 
o dofinansowanie, został zamknięty. Przez 
ten czas do Urzędu zgłosiło się wiele osób 
zainteresowanych wymianą starych pieców 
na nowe, gwarantujących poprawę jakości 
ogrzewania i jednocześnie, co bardzo ważne, 
ograniczających wydzielanie spalin. Chcąc 
wyjść Mieszkańcom na przeciw, po przeana-
lizowaniu możliwości jakie posiada Gmina, 
poszukujemy innych rozwiązań finansowych, 
które zapewnią dopłaty do pieców planowa-
nych przez Mieszkańców do wymiany. O po-
wziętych krokach powiadomimy państwa do 
połowy kwietnia br.
n 3 lutego w Grodzisku Mazowieckim, 6 lu-
tego w Legionowie i 22 lutego w Warszawie 
odbyły się spotkania samorządowców w spra-
wie ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Mila-
nówek jako jedna z pierwszych gmin podjęła 
stanowisko w sprawie proponowanej ustawy. 
Podczas jednego ze spotkań dowiedzieliśmy 
się, że na razie nie będzie procedowana ta 
ustawa. Czyli nasze poruszenie i podjęte dzia-
łania poskutkowały – na razie. Nie oznacza to, 

że nie musimy już walczyć o nasz głos w na-
szych sprawach. Na okres ferii Wojewoda 
Mazowiecki, który podjął pierwsze rozmowy 
z samorządowcami, ogłosił przerwę i zapew-
nił o powrocie do rozmów na początku mar-
ca. O kolejnych działaniach będę Państwa in-
formować na bieżąco. 
n 9 lutego odbyło się spotkanie z dyrekto-
rami szkół i przedszkola w sprawie struktury 
zatrudnienia i analizy wynagrodzeń pracow-
ników obsługi w placówkach oświatowych. 
Zdecydowałam o rozpoczęciu prac nad 
zmianą regulaminu wynagradzania, w celu 
podniesienia płac najmniej zarabiającym 
pracownikom. 
n Od 1 marca br. stanowisko Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 
obejmuje Pani Krystyna Kott, która jest absol-
wentką Uniwersytetu Warszawskiego na kie-
runku Politologii i Nauk społecznych w spe-
cjalności Polityki społecznej oraz Studiów 
podyplomowych z zakresu Organizacji pomo-
cy społecznej, a także Kontroli, Nadzoru i Au-
dytu w Administracji Publicznej. Legitymuje 
się tytułem magistra i pracownika socjalnego. 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie za-
wodowe w pomocy społecznej, w tym rów-
nież na stanowiskach kierowniczych w jed-
nostkach administracji publicznej.

B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

Wybrane działania  
Burmistrza Miasta Milanówka

styczeń–luty

Wspólnie z p.o. Dyrektora ZGKiM Joanną 
Pałubą oraz radnym tego okręgu Witol-
dem Rytwińskim, zorganizowałam 8 lutego 
spotkanie z mieszkańcami tego osiedla, na 
które zaprosiłam również przedstawicieli 
TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. Spotkanie 
pozwoliło mi jeszcze lepiej poznać Państwa 
problemy i niestety potwierdziło liczne sy-
gnały, jakie otrzymywałam od mieszkań-
ców o problemach z  administratorem osie-
dla, chociażby w zakresie zasad wyliczania 
opłat z tytułu korzystania z lokali, a także 
z wyegzekwowaniem regularnego usuwa-
nia nawet podstawowych usterek i awarii. 

Będę również podejmowała kolejne dzia-
łania w celu znaczącej poprawy komfortu 
życia na osiedlu, m.in. zweryfikuję zasad-
ność rozliczania opłat, wystąpię o przed-
stawienie umów z wykonawcami oraz do-
konam sprawdzenia prawidłowości i jakości 
wykonywanych usług na rzecz mieszkań-
ców osiedla.

Podjęłam również wspólnie z p.o. Dyrek-
tora ZGKiM decyzję o umożliwieniu zgłasza-
nia wszelkich nieprawidłowości oraz usterek 
i awarii dodatkowo do ZGKiM w Milanówku, 
który będzie przekazywał zgłoszenia bezpo-
średnio do administracji TBS. Pozwoli to na 
bieżące monitorowanie jakości świadczo-
nych usług oraz będzie jednym z elemen-
tów, który mam nadzieję, doprowadzi do 
szybszej reakcji na zgłoszenia. 

Mieszkańcy zwrócili się do mnie również 
z prośbą o zorganizowanie kolejnych tego 
typu spotkań. Ze swojej strony deklaruję, że 
takie spotkania będą się odbywać. W tym 
miejscu chciałam podziękować Państwu za 
zaangażowanie i chęć pomocy w rozwią-
zaniu problemów osiedla oraz za bardzo 
liczne przybycie i aktywne włączenie się 
w dyskusję. 

Informuję, że zgłoszenia dotyczące uste-
rek i awarii związanych z lokalami miesz-
kalnymi w zasobach TBS dodatkowo mogą 

Państwo dokonywać w Zakładzie Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Spa-
cerowej 4 w godzinach pracy ZGKiM tj.:

Poniedziałek:  10:00-18:00
Wtorek-Piątek: 7:00-15:00
Zgłoszenia mogą być przekazywane oso-

biście, mailowo: 
sekretariat@zgkim-milanowek.pl 
lub telefonicznie pod numerami: 
22 755 81 89 lub  22  755 81 87 wew. 101.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Czas na poprawę jakości życia  
na Osiedlu TBS Łęgi
Od pewnego czasu, jako burmistrz otrzymywałam od mieszkańców 
liczne sygnały o problemach z zarządcą Osiedla Łęgi, administrowa-
nym przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Zakaz wycinki drzew
Pomimo zmiany ustawy o ochronie przyrody 
i ustawie o lasach przypominam, że na niemal 
całym obszarze Milanówka nadal obowiązuje 
zakaz wycinki drzew bez zezwolenia odpowied-
nich instytucji. 
Przed podjęciem działań należy skontaktować 
się z Referatem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Zielenią.
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Wizyta studyjna przedstawicieli partnera 
norweskiego w ramach mikroprojektu  
„Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk”

B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

Wobec sytuacji, w której miejskie kąpieli-
sko, z uwagi na stan techniczny stano-

wiący zagrożenie dla użytkowników, musiało 
zostać zamknięte, Burmistrz Miasta podjęła 
starania zmiany oblicza obiektu tak, aby nowo 
powstały teren koncentrował w sobie usługi 
możliwe do zaoferowania naszym mieszkań-
com przez cały rok, wykorzystując odnawialne 
źródła energii. Mając pomysł na wykorzystanie 
ciepła odpadowego pochodzącego ze ścieków 
tłoczonych z pobliskiej przepompowni ścieków 
do oczyszczalni w Grodzisku Maz. Miasto pozy-
skało (jako jedna z 10 gmin w Polsce) wsparcie 
finansowe na rozpoczęcie współpracy z wybra-
nym partnerem z Norwegii. 

Realizując mikroprojekt pn.: „Polsko-
-norweska wymiana dobrych praktyk”, Mi-
lanówek zawarł porozumienie partnerskie 
z norweską gminą Frogn, która jest w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia zakładającego bu-
dowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego – 
Drøbaksbadet og Frognhallen zlokalizowane-
go w mieście Drøbak będącym siedzibą władz 
gminy. Wizyta studyjna przedstawicieli Gminy 
Milanówek w dniach 12-14 grudnia ubiegłe-
go roku umożliwiła nawiązanie i utrwalenie 
kontaktów. Wymiana doświadczeń i wiedzy 
w zakresie innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych charakteryzujących się największy-
mi efektami ekologicznymi, ekonomicznymi 
i społecznymi, możliwymi do zastosowania 
w planowanym kompleksie rekreacyjnym 
oraz co niezmiernie istotne, wykorzystanie 
nabytych doświadczeń w planowaniu tak 
trudnego i istotnego dla komfortu życia miesz-
kańców, to największa wartość realizacji tego 
projektu. W wyniku wizyty pozyskana wiedza 
pomogła w rozpoczęciu prac nad opracowa-

niem koncepcji funkcjonalno-technologicznej 
strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie 
obecnego kąpieliska miejskiego w Milanów-
ku. Efekty prac nad wczesną koncepcją urba-
nistyczno-funkcjonalną były przedmiotem 
dyskusji z wizytującymi Milanówek przedsta-
wicielami partnerskiej gminy Frogn w dniach 
6-8 lutego br. 

Swoją wizytę goście z Norwegii rozpoczęli 
prezentacją projektu Drøbaksbadet og Fro-
gnhallen, wdrażając pracowników meryto-
rycznych milanowskiego magistratu w po-
szczególne etapy realizacji oraz rozwiązania 
technologiczno-funkcjonalne. Menager pro-
jektu kładł podczas prezentacji duży nacisk 
na pierwszą fazę projektową i konsultacyjną, 
jako najważniejszy element inwestycji. Ko-
lejnym tematem spotkania była certyfikacja 
BREEAM-NOR, która jest obecna we wszyst-
kich inwestycjach prowadzonych przez gminę 
Frogn. Jest to wielokryterialny system oceny 
jakości oraz wpływu budynków na środowi-
sko, będący obecnie jednym ze standardów 
w branży nieruchomości w Europie i na świe-
cie, stosowanym przez inwestorów, dewelo-
perów i najemców. Pokrótce przedstawiono 
funkcjonalności basenu oraz zastosowane 
technologie OZE. Następnego dnia przed-
stawiciele gminy Frogn wzięli udział w wizji 
lokalnej terenu kąpieliska miejskiego oraz  
w spotkaniu z projektantem, który zaprezen-
tował koncepcję kompleksu rekreacyjnego. 
Pomysł wraz z wizualizacją został poddany 
dyskusji. Dużo cennych uwag wnieśli partne-
rzy, którzy już zrealizowali ten etap inwestycji 
we własnej gminie. Podczas prezentacji dys-
kutowano na temat modułowości koncep-
cji, nawiązania do otaczającej architektury, 
funkcjonalności poszczególnych „modułów” 
kompleksu oraz możliwości wprowadzenia 
technologii OZE. Swój projekt goście mieli 

okazję zaprezentować także Mieszkańcom 
Milanówka podczas eventu pn. Era Nowych 
Technologii w Milanówku.

Wizyta przedstawicieli norweskiej gminy 
Frogn zakończyła się w środę. W trakcie poże-
gnania w rozmowie z Burmistrzem Miasta Mi-
lanówka wspólnie podsumowaliśmy dotych-
czasowe kontakty podczas wzajemnych wizyt 
oraz zgodnie potwierdziliśmy gotowość do 
dalszej współpracy i możliwości wymiany do-
świadczeń podczas realizacji przedsięwzięć.

Mikroprojekt pn.: „Polsko-norweska wy-
miana dobrych praktyk” jest współfinansowa-
ny ze środków pochodzących z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ra-
mach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla 
Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie 
energii i promowanie odnawialnych źródeł 
energii” współfinansowanego ze środków 
MF-EOG – 2009-2014 w ramach projektu 
„Polsko-norweska platforma współpracy dla 
poszanowania energii i klimatu”.

p.o. Kierownika Technicznej Obsługi Miasta
Adam Adamczyk

***
To pierwszy krok do debaty nad przyszłością 

kąpieliska miejskiego. Kolejny głos w dyskusji 
zamierzam oddać młodym, ogłaszając konkurs 
"Milanówek Moich Marzeń", w którym liczę na 
przedstawienie oczami Młodych zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej, skwerów, placów 
i oczywiści terenu kąpieliska. Szczegóły w szko-
łach już w marcu.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tak 
aktywnie zaangażowali się w przygotowanie 
samego eventu oraz jego oprawy. Dzięki Wam 
mieszkańcy mogli uczestniczyćw wyjątkowym 
wydarzeniu. 

Burmistrz miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Wykorzystanie ekologicznych źródeł zaopatrzenia w energię cieplną lub elektryczną obiektów komunalnych 
w chwili obecnej stanowi istotny element w procesie ochrony środowiska naturalnego. Jest też szczególnie 
istotne w miejscu takim jak Milanówek Miasto-Ogród.

Wizja zagospodarowania terenu kąpieliska 
miejskiego w Milanówku.
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Era Nowych Technologii w Milanówku

Chyba wszelkie wątpliwości zostały roz-
wiane 7 lutego podczas eventu pn. Era 

Nowych Technologii w Milanówku. To było 
pierwsze takie spotkanie tematyczne. Sala 
w budynku Przedszkola nr 1 była pełna, 
mieszkańcy licznie przybyli, aby dowiedzieć 
się czegoś więcej na temat prowadzonego 
projektu polsko-norweskiej wymiany do-
brych praktyk oraz projektu budowy sieci 
światłowodowej w Milanówku. Wielokrot-
nie mówiłam i pisałam Państwu o obu pro-
jektach, jednak zaproponowana formuła 
spotkania miała na celu przedstawienie 
ich bezpośrednio przez fachowców. Na 
scenie pojawili się goście specjalni z part-
nerskiej gminy Frogn z Norwegii: Harald 
Karsten Hermansen – Dyrektor Generalny, 
Bjørn Steinar Nordvik – menadżer pro-
jektu oraz Siv-Katrin Ramskjell – Dyrektor 

Drøbaksbadet KF. Zagraniczni goście przybli-
żyli nam swoje miasto, a także podzielili się 
z nami swoimi doświadczeniami przy reali-
zacji centrum rekreacyjnego Drøbaksbadet. 
Opowiedzieli o wykorzystaniu Odnawialnych 
Źródeł Energii w swoim projekcie i o całym 
procesie powstawania koncepcji kompleksu. 
Parę słów o współpracy z Norwegią opowie-
dział także Tomasz Potkański, zastępca Dyrek-
tora Biura Związku Miast Polskich. Na scenie 
pojawił się także projektant Piotr Płaskowicki, 
który przedstawił koncepcję kompleksu re-
kreacyjnego na terenie kąpieliska miejskiego. 
Koncepcja zawiera budowę m.in. wielofunk-
cyjnych budynków pasywnych, basenu czy 
podziemnego parkingu.  

W drugiej części spotkania omówiono 
projekt realizowany w partnerstwie z firmą 
Orange. Pani Hanna Kontkiewicz, kierownik 

Wydziału Programów Szerokopasmowych 
zaprezentowała projekt, który jest już reali-
zowany w naszym mieście i przedstawiła har-
monogram dalszych działań. Na zakończenie 
o nowych technologiach w sposób przystęp-
ny i dowcipny opowiedział Radosław Brzóz-
ka, prezenter, dziennikarz prowadzący pro-
gram „Jak to działa?” w TVP. 

Wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie tego wydarzenia oraz uczestnikom 
spotkania serdecznie dziękujemy za pomoc, 
za przybycie i podzielenie się z nami swoimi 
uwagami, spostrzeżeniami, a także nowymi, 
ciekawymi pomysłami.

Pełną relację ze spotkania można obejrzeć 
na Milanowskim Kanale Youtube.pl

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Milanówek to miasto, w którym wszyscy chcemy mieszkać, odpoczywać i rozwijać się.  Wejście w nową erę 
umożliwi stworzenie odpowiednich warunków do życia.  Pojawia się jednak pytanie, czy jest miejsce  
na nowe technologie w mieście-ogrodzie. 

                   

Planujesz założyć własną działalność gospodarczą lub 
prowadzisz ją od niedawna? Przyjdź na bezpłatne szkolenie, które 
organizuje Lokalne Centrum Kompetencji w Milanówku wraz 
z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa! 

Czas
pomyśleć

o
SUKCESIE

Wsparcie  
dla przedsiębiorców

Szkolenie odbędzie się 27 marca, w godz. 
18:00-21:00 w Przedszkolu nr 1, przy  
ul. Fiderkiewicza 43. 

Szczegóły będą dostępne w pierw-
szej połowie marca na FB/lckmilanowek 
oraz w Lokalnym Centrum Kompetencji  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mila-
nówku, przy ullicy Spacerowej 4.

Twoja Inicjatywa! Fundacja Wspierania 
Przedsiębiorczości to organizacja zajmująca 
się szerokim obszarem działań skierowanych 
do początkujących przedsiębiorców, jak rów-
nież tych doświadczonych, prowadzących 
własną firmę już od jakiegoś czasu.  Swoje 
działania skupia na pomocy w zakresie za-
kładania działalności gospodarczej oraz do-

radztwie przedsiębiorcy w obszarze dopa-
sowania optymalnych form opodatkowania 
i prowadzenia firmy. Podejmuje również 
dodatkowe działania mające na celu zwięk-
szenie poziomu wiedzy gospodarczej i kształ-
towanie umiejętności interpersonalnych. 
Koordynator Lokalnego  Centrum Kompetencji  

Katarzyna Czajkowska
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W bieżącym roku po raz kolejny istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie  
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących 
się na terenie Milanówka i wpisanych do rejestru zabytków. 

Łączna pula przeznaczona na ten cel w  bu-
dżecie miasta podobnie jak w latach 

ubiegłych wynosi 100 tys. zł. Dotacje przyzna 
Rada Miasta Milanówka na podstawie opinii 
Komisji Kultury Rady Miasta.
Dofinansowanie może być przeznaczone 
m.in. na:
n stabilizację konstrukcyjną;
n odnowienie lub uzupełnienie tynków;
n  renowację okien, zewnętrznych odrzwi 

i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dacho-
wego, rynien i rur spustowych;
n  zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 

substancji zabytku;
n  modernizację instalacji elektrycznej w za-

bytkach drewnianych lub w zabytkach, któ-

re posiadają oryginalne, wykonane z drew-
na części składowe i przynależności;
n  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
n  zakup materiałów konserwatorskich i bu-

dowlanych, niezbędnych do wykonania po-
wyższych prac;
n  sporządzenie niektórych ekspertyz tech-

nicznych i dokumentacji konserwatorskiej.
Wszystkie dotowane prace należy wykonać 

w roku bieżącym. Co do zasady dotacja może 
pokryć maksymalnie połowę kosztów prac 
wykonanych przy jednym zabytku.

Wnioski o dofinansowanie można składać 
do Urzędu Miasta od 1 lutego do 31 marca 
2017 r. włącznie (o zachowaniu terminu de-
cyduje data wpływu do Urzędu, a nie data 

stempla pocztowego). Formularze wniosków 
wraz z regulaminem udzielania dotacji do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Milanówka www.bip.milanowek.pl 
w zakładce Zabytki lub na stronie interneto-
wej Miasta Milanówka www.milanowek.pl 
w zakładce Mieszkańcy -> Kultura i Zabytki 
-> Opieka nad zabytkami. Szczegółowych in-
formacji udziela Referat Gospodarki Nieru-
chomościami i Planowania Przestrzennego 
(bud. C, ul. Spacerowa 4 tel. 22 758 30 61 
wew. 208). 
UWAGA! Regulamin oraz wzory wniosków 
uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich.

Koordynator Zespołu 
 ds. Gospodarki Nieruchomościami

Piotr Obrębski

Coroczne dotacje  
dla zabytkowych domów 

I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Przypominamy o ważnych terminach podatkowych
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że 

w marcu mijają ważne terminy podatkowe 
dla osób fizycznych:
Z dniem 15 marca 2017 r. (środa)  
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 2017 r. (piątek) mija 
termin:
n  opłaty rocznej z tytułu wieczystego 

użytkowania – pokój nr 11

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzę-
du (gotówką lub kartą płatniczą: Visa, Visa 
Elektron, VPay, MasterCard, Debit Ma-
sterCard, 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 ko-

munalnymi oraz z tytułu wieczystego użyt-
kowania należy dokonywać bez wezwania.

Informujemy, iż właściciele nieruchomo-
ści dokonujący wpłat z tytułu opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na 
rachunek bankowy, powinni dokonywać ww. 
wpłat na indywidualny numer konta przypi-
sany do danego właściciela (podatnika).  

Referat Budżetowo-Finansowy
Urząd Miasta Milanówka

Poradnik dla osób niepełnosprawnych 
– Karty Parkingowe

Zasady wydawania kart parkingowych, obowiązujące od 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy o zmianie prawa o ruchu 
drogowym, unieważniają wszystkie wcześniejsze karty parkingowe wydane przez Starostę w Wydziale Komunikacji.

Osoby posiadające ważne orzeczenie 
muszą ponownie stanąć przed składem 

orzekającym, w celu weryfikacji uprawnień do 
otrzymania karty. Zmiana przepisów upraw-
nia jedynie do wnioskowania o wydanie no-
wej karty osobom posiadającym wcześniejsze 
orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
i zaliczonych do znacznego stopnia niepełno-
sprawności, z ustalonym symbolem niepeł-
nosprawności 04-O lub 05-R albo 10-N oraz 
spełniającym przesłanki określone w punkcie 
9 orzeczenia – Prawo o ruchu drogowym. 

Na podstawie nowych przepisów, karta par-
kingowa wydawana jest obecnie przez Prze-
wodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek 
o wydanie karty mogą składać tylko osoby 

zaliczone do znacznego albo umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności, a także dzieci do 
16 roku życia – mające znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poruszania się 
i tym samym spełniające wskazania punktu 
9 orzeczenia. Przy czym osoby zaliczone do 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
mogą otrzymać kartę jedynie w przypadku 
ustalenia chociaż jednego z trzech wskazanych 
symboli 04-O, 05-R lub 10-N. 

Wniosek o wydanie karty parkingowej, we-
dług nowelizacji prawa, osoba niepełnospraw-
na składa osobiście do Powiatowego Zespołu, 
z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 18 lat, 
za którą składa jeden z rodziców lub opiekun 
prawny, osoby ubezwłasnowolnione całkowi-
cie lub częściowo, za które składa opiekun lub 
kurator ustanowiony przez sąd. Do wniosku 

dołącza się jedno aktualne zdjęcie, dowód 
uiszczenia opłaty w wysokości 21 zł – na wska-
zane konto bankowe. Wymagane jest również 
okazanie prawomocnego orzeczenia, czyli 
decyzji, od której nie przysługuje już prawo 
odwoławcze. Kartę parkingową wydaje się 
na osobę, a nie na pojazd, na okres ważności 
orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 
5 lat, w przypadku orzeczenia wydanego na 
stałe.  Karty uprawniają do parkowania na tzw. 
kopertach i niestosowania się do niektórych 
znaków drogowych. Pamiętajmy, że kartę par-
kingową umieszcza się za przednią szybą po-
jazdu samochodowego, w sposób umożliwia-
jący odczytanie jej numeru i daty ważności.

 Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Świątkowska 
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S A M O R Z Ą D

 Uchwała Nr 236/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu polega-
jącej na wykonaniu dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej remontu ul. Brwinowskiej 
w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 237/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Powiatowi Grodziskiemu polegającej 
na wykonaniu dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej przebudowy ul. Warszawskiej 
w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 12-za, 2-wstrzymujące; 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 238/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu bu-
dżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Milanówku, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 9-za, 5-wstrzymujących; 
1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 239/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości na zbiegu ul. Długiej 
i Zawąskiej, którą radni przyjęli w głosowaniu 
14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 240/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na części 
nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 
w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 241/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie ugody sądowej przez Burmistrza 
Miasta Milanówka w sprawie dotyczącej wy-
płaty rekompensaty za bezzasadnie przejętą 

nieruchomość, oznaczoną obecnie w ewi-
dencji gruntów i budynków dz. nr ew. 56/1, 
56/2, 56/3 obr.06-02 u zbiegu ul. Okólnej i ul. 
Grabowej (dawniej dz. nr ew. 56 obr. 06-02, 
przy ul. Okólnej 12 w Milanówku), którą radni 
przyjęli w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 242/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. sprawie wysokości opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego dzieci 
w wieku do lat 5, w prowadzonych przez 
Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych formach wychowania przedszkol-
nego, którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 
2- niegłosujące;
 Uchwała Nr 243/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 
214/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie: Programu 
współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2017, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 13-za, 2- niegłosujące;
 Uchwała Nr 244/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie planu i zakresu kontroli 
Komisji Rewizyjnej, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 13-za, 1-wstrzymujący; 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 245/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Burmistrza Miasta Milanówka, którą rad-
ni przyjęli w głosowaniu 11-za, 1- przeciw, 
2-wstrzymujące, 1- niegłosujący.

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

XXVIII sesja VII kadencji Rady  
Miasta Milanówka – 26 stycznia 2017 r.
Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 231/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie z Gminą Podkowa Leśna porozumienia 
międzygminnego w zakresie wspólnego przy-
gotowania koncepcji Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów, programu funkcjonal-
no-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej 
– niezbędnej do ubiegania się o środki ze-
wnętrzne, którą radni przyjęli w głosowaniu 
13–za, 1–przeciw, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 232/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 233/XXVIII/17 z dnia 26 stycznia 
2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 
– 2024;którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 
1–przeciw, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 234/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Mi-
lanówka na 2017 r.; którą radni przyjęli w głoso-
waniu 12-za, 2-wstrzymujące, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 235/XXVIII/17 z dnia 26 stycz-
nia 2017 r. sprawie zmieniająca uchwałę 
w sprawie emisji obligacji komunalnych 
Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu; którą rad-
ni przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-przeciw, 
1-wstrzymujący, 1- niegłosujący;

XXIX sesja VII kadencji Rady  
Miasta Milanówka – 5 lutego 2017 r.
Nadzwyczajna XXIX Sesja 
Rady Miasta Milanówka  
odbyła się w niedzielę  
5 lutego. Podczas sesji  
radni podjęli Stanowisko  
o następującej treści:

Stanowisko Rady Miasta  
Milanówka w sprawie ustawy 
o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy

Zwracamy się z kategorycznym żądaniem 
wycofania spod obrad Sejmu projektu usta-
wy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Inicjatywa poselska w sprawie ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy bu-
dzi w ostatnich dniach wiele emocji i obaw 
mieszkańców. Wszystkich nas zaskoczył ten 
pomysł, a szczególnie brak wcześniejszych 
informacji. Wywołana w mediach i w społe-

czeństwie panika jest spowodowana zarów-
no trybem wprowadzenia ustawy jak i wie-
loma niejasnościami oraz brakiem informacji 
na temat proponowanych rozwiązań. 

W pełni zdajemy sobie sprawę, że więk-
szość parlamentarna daje możliwość sku-
tecznego i szybkiego działania. Są jednak 
decyzje, które zdecydowanie wymagają peł-
nych konsultacji albo wręcz bezpośredniego 
zapytania obywateli o zdanie w referendum.

W sprawie propozycji zmian ustrojowych 
naszego regionu domagamy się możliwości 
wypowiedzenia się. 

W chwili obecnej brakuje nam pełnej infor-
macji, a chcemy aktywnie uczestniczyć w two-
rzeniu ustroju funkcjonowania naszego regionu.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka 
mgr Małgorzata Trębińska

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Mila-
nówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek „B” – 
tel. 758 34 21, faks 22 758 35 15. Wideorelacje 
są dostępne na stronie www.milanowek.pl, 
a treści uchwał dostępne są na stronie inter-
netowej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek
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W  N A S Z Y M  M I E Ś C I E Ś R O D O W I S KO

Nowy układ pomiarowy 
w Milanówku

Selektywna zbiórka 
odpadów bez zmian 
w Milanówku

Pierwszy dzień lutego 2017 r. stanowi bardzo ważną datę dla 
mieszkańców Miasta Milanówka w kwestii zbiorowego odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych. 

Minister Środowiska w grudniu 
2016 r. wydał rozporządzenie  
w sprawie szczegółowego 
sposobu zbierania wybranych 
frakcji odpadów. W Milanówku 
umowa na odbiór odpadów 
obowiązuje przez 3 lata 
i kończy się 31 stycznia 2019 r., 
w związku z tym ta zmiana 
jeszcze nas nie dotyczy.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
1 lipca 2017 r., a gminy mają 5 lat na do-

stosowanie się do nowych przepisów.
Przed kolejnym ogłoszeniem przetargu na 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych z terenu gminy Milanówek”, bę-
dziemy musieli dostosować uchwały, które 
określają zasady gospodarowania odpadami 
w naszej gminie. Według ministerstwa roz-
porządzenie ujednolici wymagania w zakre-
sie zbierania i odbierania odpadów komunal-
nych, jak również przyczyni się do osiągania 
wymaganych poziomów recyklingu, przy-
gotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami odpadów komunalnych 
oraz ograniczenia masy odpadów przekazy-
wanych do składowania.  

Na etapie projektowania, rozporządzenie 
spotkało się z wieloma negatywnymi opi-
niami organizacji pozarządowych oraz po-
szczególnych gmin, które wykazywały brak 
zasadności przyjęcia tego rozporządzenia. 
Jednakże minister rozporządzenie wydał, 
a co z niego wynika:
Rozporządzenie określa, iż selektywnie 
zbiera się:
u papier,
u szkło,
u metale,
u tworzywa sztuczne,
u  odpady ulegające biodegradacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem bioodpadów
u  i frakcja zmieszana.
Oznacza to, że każdy właściciel nierucho-

mości, który zadeklaruje selektywną zbiórkę 
odpadów zobligowany będzie do wydzie-
lenia poszczególnych frakcji. Wszystkie te 
frakcje będą musiały być zbierane w oddziel-
nych pojemnikach lub workach, które będą 
musiały mieć odpowiednią  kolorystykę. Po-
jemnik niebieski na papier, żółty na tworzy-
wa sztuczne i metale wraz z opakowaniami 
wielomateriałowymi, biały na szkło i brązo-
wy na bioodpady.

Kierownik Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią 

Emilia Misiak

Po raz pierwszy w historii rozpoczął się 
pomiar ilości ścieków odprowadzanych 

do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim 
w całości prowadzony i nadzorowany przez 
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Jest to efekt rozwiązania 
wieloletniego sporu i negocjacji ze ZWiK 
w Grodzisku Maz., w wyniku których udało się 
osiągnąć cel w postaci pomiaru ilości ścieków, 
który zapewnia Miastu Milanówek pewność 
danych stanowiących podstawę rozliczeń 
oraz równość traktowania w porównaniu 
z gminami Brwinów i Podkowa Leśna. 

MPWiK Sp. z o.o. informuje, iż od paź-
dziernika 2016 r. do stycznia 2017 r. reali-
zowaliśmy prace budowlane związane z bu-
dową układu pomiarowego na rurociągu 
grawitacyjnym, odprowadzającym ścieki 
komunalne z miasta Milanówka, Brwinowa, 
Podkowy Leśnej do oczyszczalni ścieków 
w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane poprzedzone analizą 
i pracami projektowymi polegały na wykona-
niu przebudowy istniejącego kolektora ście-
kowego o średnicy 800 mm i 300 mm, i wy-
budowaniu nowego układu, który składał się 
z pięciu studni żelbetowych tworzących ciąg 
technologiczny oraz komory pomiarowej, 
w której zamontowano specjalistyczne urzą-
dzenia elektromagnetyczne służące do po-
miaru przepływających ścieków wraz z ukła-
dem sterowania i zarządzania przepływem 
ścieków. Jest to pierwszy tego typu układ 

pomiarowy w Polsce, łączący pracę w ukła-
dzie przepływów grawitacyjnym i ciśnienio-
wym. Dzięki takiemu układowi zapewnimy 
dokładne rozliczenie  ilości ścieków odprowa-
dzanych przez naszych mieszkańców i gmin 
sąsiednich. Udało się osiągnąć bardzo wyso-
ką dokładność pomiaru dla urządzeń elek-
tromagnetycznych. Błąd wartości zmierzonej 
w dzień wynosi poniżej 0,5%, a w godzinach 
nocnych na poziomie 1%. 

Wynik pomiaru pozostaje pod stałym  mo-
nitoringiem wizyjnym MPWiK Sp. z o.o., które 
stoi obecnie na straży poprawności pomiaru 
ścieków odprowadzanych do oczyszczalni 
w Grodzisku, by uniknąć sporów i niepewno-
ści pomiaru z poprzednich lat. 

Chciałbym podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu: Pani 
Burmistrz Wiesławie Kwiatkowskiej, która nie 
zwątpiła w moje argumenty, Radnym naszego 
miasta, ekspertowi – Panu dr. hab. inż. Piotro-
wi Zima, Dyrektor ds. technicznych w MPWiK 
Pani Elżbiecie Mission, Kierownikowi Działu 
Inwestycji w MPWiK Panu Marcinowi Kulczy-
kowi oraz całej załodze przedsiębiorstwa, bez 
której nie udałoby się wykonać tego zadania.

Już dziś mogę powiedzieć, że po kilku tygo-
dniach pracy rozwiązanie działa dobrze i moż-
na obserwować  czystą hydraulikę naczyń po-
łączonych, co gwarantuje w moim odczuciu 
niezawodność działania. 

Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o.
Sebastian Budziszewski
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Dzień Godzina Temat zajęć prowadzący Miejsce

Środa 1.03 17:00 Medycyna – Choroba Hashimoto Prof. Wojciech Bik Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Piątek 3.03 17:00 Kultura na co dzień
Zasady doboru ubrań Paulina Grzechnik Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Środa 8.03 17:00 Migracje Red. Wojciech Cegielski Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Piątek 10.03 17:00

Medycyna – „Kosmetyki natu-
ralne – wykorzystanie składników 
roślinnych w pielęgnacji skóry dla 
zdrowia i urody”

Mgr Paulina Mistrzak Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Środa 15.03 17:00 Historia sztuki 
– Claude Monet w Giverny Przemysław Głowacki Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Piątek 17.03 17:00 Spotkanie geograficzne Dyr. Leszek Janasik Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Środa 22.03 17:00 Medycyna – Problemy urologiczne 
w starszym wieku Dr. Anna Ruszkowska Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Piątek 24.03 17:00 Spotkanie geograficzne
Notatki z podróży Krzysztof Wasiek Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Środa 29.03 17:00 Polityka
Francja przed wyborami Red. Magdalena Skajewska Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Środa 5.04 17:00 Nauki społeczne 
Uprawnienia Seniora konsumenta Federacja UTW Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Piątek  7.04 17:00 Spotkanie geograficzne Dyr. Leszek Janasik Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Wtorek 11.04 17:00 Spotkanie wielkanocne Rada Słuchaczy + Zarząd Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Środa 19.04 17:00 Medycyna komórkowa Grzegorz Dulas Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Sobota 22 04 17:00 Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty Muzeum Narodowe Warszawa

Środa 26.04 17:00 Historia – Na Zamku i w Spale. Ignacy 
Mościcki w 150. rocznicę urodzin Sławomir Szczocki Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Piątek 28.04 17:00 Spotkanie muzyczne Krzysztof Wasiek Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Środa 10.05 17:00 Historia sztuki 
Henri Matisse. Wycinanki Przemysław Głowacki Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Piątek 12.05 17:00 Spotkanie geograficzne 
Albania piękna nieznajoma Andrzej Pasławski Sala konferencyjna 

Spacerowa 4

Środa 17.05 17:00 Walne Zgromadzenie Słuchaczy Zarząd
Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Piątek 19.05 17:00 Medycyna – Zaćma, cicha 
złodziejka wzroku

Andrzej Siwek
ekspert ds. Okulistyki

Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Środa 24.05 17:00 Jak powstało tzw. państwo islamskie Red. Wojciech Cegielski Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

26 lub 27.05 17:00 Zakończenie roku akademickiego 
2016/2017

Rada Słuchaczy 
Zarząd

Sala konferencyjna 
Spacerowa 4

Wyjazdy:
22 kwietnia – Podróż do Edo. Japońskie 
drzeworyty Muzeum Narodowe
8–9 maja – „Podróż w krainę soli” – Kłoda-
wa, Inowrocław
31 maja – 14 czerwca – „Albania piękna 
nieznajoma”

2–15 września – „Warsztaty zdrowia”
3 wyjazdy do teatrów 

UWAGA!
Wszystkie informacje przekazywane 

będą: przed każdym wykładem, na stronie  
www.mu3w.pl, w każdy wtorek i czwartek 
godz. 10-12 w naszym biurze Spacerowa 4.

Organizatorzy za-
strzegają sobie prawo 
dokonywania zmian.

Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman

Program zajęć II semestru 2016/2017 
Wykłady, seminaria, salonik literacki,  

spotkania muzyczne
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Kinga Montwiłło-Jachowska: Pani nazwisko 
brzmi wschodnio…
– Natalia Fiedorczuk: Pochodzę ze Wschodu, 
urodziłam się w Augustowie, stamtąd pocho-
dzi rodzina mojej mamy, babcia pochodziła 
z kolei z Wileńszczyzny, a tata z okolic Białe-
gostoku, czyli bardzo blisko obecnej granicy 
z Białorusią. Moje nazwisko ma końcówkę 
ukraińską, ale nie jestem w stanie przepro-
wadzić wnikliwych badań. Nie mówię po ro-
syjsku, ukraińsku, ani po białorusku, chociaż 
wszystko jeszcze przede mną.
Kiedy zaczęła się Pani przygoda z pisaniem? 

– Odkąd tylko pamiętam zawsze chciałam 
napisać książkę, ale jakoś tak wychodziło, że 
robiłam po drodze inne rzeczy. Jestem z za-
wodu psychopedagogiem kreatywności – 
studiowałam procesy i zależności, które spra-
wiają, że ludzie są lub nie są twórczy, głównie 
od strony artystycznej, ale nie tylko. Byłam 
zainteresowana tym kierunkiem, ponieważ 
od  najmłodszych lat zajmuję się twórczością 
od strony praktycznej – ukończyłam szkołę 
muzyczną i liceum plastyczne, potem stu-
diowałam 4 lata na ASP, po czym zajęłam się 
muzyką. Nauczyłam się jak dbać o potencjał 
swojej chęci – 5 minut dziennie uprawiania 
czegoś wystarczy żeby utrzymać wprawę 
w danej dziedzinie jaką się wybierze. To może 
być nawet napisanie kilku zdań, po prostu 
trzeba to robić – jak codzienną gimnastykę. 
To może być prowadzenie bloga lub nawet 
wpisy na facebooku. Codzienne pisanie oka-
zało się taką twórczą gimnastyką, po tym jak 
na świecie pojawiło się moje pierwsze dziec-
ko. Nie mogłam już całej nocy spędzić na pró-
bie z zespołem, albo w studiu, a brakowało 
mi aspektu twórczego. Aż w końcu przyszedł 
pomysł na moją bohaterkę, która miała być 
taką trochę antymatką.
Przeciwieństwem archetypu matki-Polki?

– Dokładnie, ale miała to też być matka 
uciemiężona do granic, więc mająca ze sty-
raną matką-Polką wiele wspólnego. Kiedy 
zainteresuje mnie jakiś temat, to staram 
się dowiedzieć o tej dziedzinie jak najwię-
cej – z różnych punktów widzenia. Podczas 
tworzenia mojej bohaterki Lucyny wsiąkłam 
w dokumentację: czytałam poradniki, fora, 
blogi, powieści, książki antropologiczne, kul-
turoznawcze, socjologiczne, dotykające ma-
cierzyństwa jako kulturowego konstruktu. 
Swój research w podobny sposób robią też 
młode matki, które nagle znajdują się w domu 
z dzieckiem i muszą nauczyć się jego obsługi. 
Chciałam poznać ten świat, który wydawał mi 
się wówczas – młodej mamie, ale też osobie 
mającej doświadczenia dziennikarskie, tak 
więc ciekawskiej – kompletnie egzotyczny.

Możemy powiedzieć, że jest Pani prawdziwą 
mamą XXI wieku. Kiedyś kobiety słuchały 
matek, babć i cioć, a teraz szukamy wiedzy 
na własną rękę, w internecie, czy nowocze-
snych poradnikach…

– To jest jeden z ważniejszych aspektów 
mojej bohaterki – ona jest zagubiona w tym 
gąszczu informacji, niejednokrotnie ze sobą 
absolutnie sprzecznych. Moje pierwsze do-
świadczenia z macierzyństwem były trudne. 
Sama cierpiałam na poporodowe zaburzenia 
nastroju. W ogóle jestem osobą neurotycz-
ną, depresyjną i nie uważam tego za powód 
do wstydu – to jest pewnie też cena, jaką pła-
cę chociażby za wzmożoną produktywność, 
kreatywność. Jedni mają cukrzycę, a drudzy 
depresję.
A czy wg Pani to jest obecnie duży problem? 
Postrzeganie chorób związanych ze sferą 
psychiczną jako tabu…  i jednocześnie nie-
zrozumienie społeczeństwa – jak to masz 
depresję? Jesteś młoda, atrakcyjna, masz 
pracę – weź się w garść.

– Depresja to taka demokratyczna choro-
ba, która może dosięgnąć każdego, nieza-
leżnie od pozycji społecznej. Dehumanizuje 
chorych, którzy nie potrafią się wtedy cieszyć 
życiem. To choroba, która odbiera chęci do 
życia. O tym też jest moja książka – o zma-
ganiu się z kryzysem tożsamości, samotnością 
i diametralną zmianą życiową jaką jest macie-
rzyństwo. Moja bohaterka jest osamotniona 
ze swoimi lękami. Chciałam napisać książkę 
o izolacji, której bohaterką jest młoda matka.
Nie łatwo połączyć opiekę nad dziećmi  
z karierą.

– Na premierze mojej książki w Warszawie, 
prowadząca spotkanie Magdalena Kicińska, 
dziennikarka i pisarka zadała publiczności 

retoryczne pytanie: „czy ktoś pyta, załóżmy 
Szczepana Twardocha, pisarza, ale też ojca 
trójki dzieci – w jaki sposób radzi sobie z łą-
czeniem kariery literackiej i wychowaniem 
potomstwa?” Myślę, że to pytanie mogę 
zadać i ja. Nie jestem w stanie zrezygnować 
z pracy, poświęcić tej części siebie na kilka 
czy kilkanaście lat, by się zająć się wyłącznie 
dziećmi. Kobieta i mężczyzna powinni mieć 
absolutne prawo wyboru do tego, jak ma 
wyglądać ich życie rodzinne. To dość złożony 
problem. Są kobiety, które chętnie zostałyby 
w domu, ale ta możliwość jest ograniczona 
ekonomicznie. Ja mam ten komfort, że wiem 
– nie chcę rezygnować z życia zawodowego. 
Praca daje mi satysfakcję. Odczuwam poczu-
cie spełnienia, że mogę mieć to i to. Ale nie 
jest to łatwe. Trzeba być trochę wariatem 
i czasem się nie dosypia.
Wracając do powieści „Jak pokochać centra 
handlowe” – wiemy, że chociaż narracja jest 
pierwszoosobowa, to nie jest to autobiogra-
fia. Czy zdradzi Pani, o których wydarzeniach 
z powieści można powiedzieć, że zostały 
przełożone z Pani życia osobistego i przelane 
na kartki papieru?

– To taka tajemnica poliszynela, że osoby 
zajmujące się pisaniem bardzo często korzy-
stają z tego, co spotyka je w życiu, ale pisarze 
się nie przyznają do tego, które wydarzenia 
tak naprawdę dotyczyły ich samych i ja też 
Pani nie powiem... <śmiech> Mogę tylko po-
wiedzieć, że na pewno podsunęłam odbior-
com ciemniejszą, ale też ludzką stronę ma-
cierzyństwa. Sprawia ona,  że odbiorca może 
czuć się nieswojo obcując z moją bohaterką. 
Ona ma twarze i obawy wielu kobiet. Jest po-
grążona w depresji, ale też ludzka. Moje czy-
telniczki piszą do mnie: „Mam tak samo, to 
właśnie ja jestem Lucyną”.
Co czyta Pani dla przyjemności? Czy ma Pani 
powieści, do których lubi wracać?

– Myślę, że cała literatura rosyjska idąc tro-
pem mojego nazwiska. Lubię m.in. Tołstoja, 
Dostojewskiego. Wschodni literaci nie pa-
tyczkują się, intelektualizm idzie tam w parze 
z silną emocjonalnością. Chętnie powracam 
też do Thomasa Bernharda, którego uważam 
za geniusza konfrontowania się z taką podłą, 
zapiekłą, pogardliwą stroną ludzkiej natury. 
Atmosfera mojej debiutanckiej książki zdaje 
się potwierdzać, że te ciemne meandry w lu-
dziach, w człowieku, są dla mnie znacznie 
bardziej inspirujące. Dla przyjemności czytam 
też książki kryminalne. Jak karmiłam piersią 
przeczytałam wszystkie książki Zygmunta Mi-
łoszewskiego i Katarzyny Bondy.
Dziękuję za rozmowę. 

Kinga Montwiłło-Jachowska

Natalia Fiedorczuk to kobieta o wielu talentach – może się pochwalić już dużym dorobkiem muzycz-
nym, a za swój debiut literacki „Jak pokochać centra handlowe" otrzymała Paszport Polityki 2016, 
w kategorii literatura. 30 stycznia była gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku, a 14 lute-
go spotkałyśmy się, byście mogli Państwo poznać jeszcze bliżej naszą utalentowaną milanowiankę.

5 minut dziennie wystarczy
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Od kilku miesięcy przy Milanowskim Centrum Kultury funkcjonuje 
nieformalna grupa, nazwana Młodzieżową Radą Programową. Tworzą 
ją osoby z Milanówka, w wieku od 16 do 25 lat, które chcą aktywnie 
działać, tworzyć, rozwijać się. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w 
listopadzie. To właśnie wtedy pojawiła się potrzeba stworzenia miejsca 
dla młodych osób – kreatywnych, otwartych, posiadających potencjał 
twórczy. Rozmowy przerodziły się w działania.

Młodzieżowa Rada 
Programowa w Kurniku

W  N A S Z Y M  M I E Ś C I E

Już w styczniu zaczęły się realne prace 
nad tworzeniem potrzebnego miejsca. 

Miał nim zostać budynek obok ZS nr 1 przy 
ul. Piasta 14. Rozpoczęło się rozmyślanie 
nad przeznaczeniem pomieszczeń, projek-
towanie, zakupy, meblowanie – wszystko 
zrealizowane przez grupę młodych miesz-
kańców Milanówka. 24 stycznia spotkanie 
Rady Młodzieżowej odbyło się już w Kurni-
ku – wylęgarni kultury. 

Skąd nazwa? Od wielu lat budynek ten 
był tak nazywany przez milanowską mło-
dzież, a szczególnie przez uczniów i ab-
solwentów pobliskiego liceum. Nawet 
planując, odruchowo nazywaliśmy go 
Kurnikiem, więc po co to zmieniać, skoro 
nazwa okazała się prawdziwą kopalnią po-
mysłów i możliwości, a jednocześnie przy-
ciąga uwagę? 

Naszym marzeniem jest miejsce otwar-
te dla wszystkich, pozytywne, pobudzają-
ce kreatywność, a przede wszystkim – jed-
noczące milanowską społeczność. Mamy 
nadzieję, że taką przestrzenią stanie się 
Kurnik. Choć jest mały i niepozorny, wie-
rzymy, że z pomysłem i otwartym sercem 
można zrobić wiele. Przekonajcie się sami!

Część warsztatów, która realizowana 
była w różnych miejscach w Milanów-
ku, znalazła w końcu miejsce dla siebie, 
a część zajęć to zupełnie nowa oferta MCK. 
Dla najmłodszych odbywają się zajęcia mu-
zyczno-ruchowe „Krasnoludki” oraz „pla-
styka na wesoło”, dla młodzieży warsztaty 
z beatboxu oraz pracownia wiedzy zbęd-
nej, a dla młodzieży i dorosłych warsztaty 
rysunku i malarstwa, fotografii, komiksu 
oraz zajęcia teatralne i wokalne. Ze wszyst-
kimi formami aktywności twórczej można 
było zapoznać się w  dniu otwartym, który 
odbył się 4 lutego, a fotorelację z wydarze-
nia można obejrzeć na facebooku MCK. 

Przestrzeń do działań —  to zdecydowa-
nie to, co ostatnio nas zaangażowało, ale 
co dalej?

Chcemy zacząć od drobnych rzeczy, 
w których członkowie Rady będą mogli się 
poznać, nauczyć współdziałania. Spotyka-
my się, rzucamy pomysłami, a później na-
dajemy im kształt. 

Żeby pobudzać ducha lokalnego i być 
może przyczyniać do pojawienia się na 
czyjejś twarzy uśmiechu, chcemy również 
rozpocząć w Kurniku wymianę książek 
z dedykacjami. Każdy, kto ma niepotrzeb-
ną książkę może napisać w niej miłą dedy-
kację dla przyszłego odbiorcy, zostawić ją 
w Kurniku i wziąć sobie w zamian inną. 

W związku z Rokiem Józefa Piłsudskie-
go, planujemy również zrobić konkurs na 
mural, który zostałby zrealizowany w prze-
strzeni miejskiej, ale o szczegółach jeszcze 
będziemy informować. Chcemy również 
nawiązać współpracę z uczniami milanow-
skich szkół i zachęcać ich do aktywnego 
działania czy rozwijania swoich talentów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają 
nas w działaniach, a szczególnie Milanow-
skiemu Centrum Kultury, bez którego tak 
szybko nie zrealizowalibyśmy swoich zało-
żeń! Zachęcamy wszystkich do poznania 
Kurnika – wylęgarni kultury, a młodych do 
dołączenia do nas!

Młodzieżowa Rada Programowa
Joanna Szamota

Czekamy na Was
Po ostatnim sukcesie Natalii Fiedorczuk 

– milanowianki, która zdobyła Paszport 
Polityki w kategorii literatura – jestem pew-
na, że wkrótce również kolejni mieszkańcy 
zaprezentują swoje talenty i będziemy mieli 
kolejny powód do dumy. Jeśli chcą Państwo 
pokazać nam swoją twórczość – wiersz, esej, 
czy artykuł (do 1200 znaków) proszę wysłać 
na adres: biuletyn@milanowek.pl. O publi-
kacji będzie decydować Komisja do spraw 
lokalnej twórczości, składająca się z: prze-
wodniczącego Andrzej Zaorskiego – wybit-
nego polskiego aktora, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Eweliny Pawłowskiej 
i redaktor naczelnej Biuletynu Miasta Mila-
nówka – Kingi Montwiłło-Jachowskiej.

Mam nadzieję, że właśnie na łamach na-
szego pisma narodzi się następny milanow-
ski talent – poetycki, literacki, czy dzienni-
karski.

Redaktor naczelna
Kinga Montwiłło-Jachowska

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. 
J. Bema w Milanówku zakończyła reali-

zację projektu w ramach programu Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Fundacji BGK – Mło-
dy Obywatel. Celem projektu było zapoznanie 
się z funkcjonowaniem pracy urzędu oraz włą-
czenie się w rozwiązywanie lokalnych spraw. 
Młodzież wraz z mentorem z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej Mateuszem Koniecznym 
opracowała ankiety dotyczące problemów 
w mieście oraz pracy urzędu. Następnie Mło-
dzież zawitała do kilku referatów, aby posze-
rzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania 
Urzędu oraz brała udział w sesji Rady Miasta. 
Na końcu podsumowaliśmy całą akcję z bur-
mistrz  Wiesławą Kwiatkowską i sekretarzem 
miasta Maciejem  Jastrzębskim.

Serdeczne podziękowania dla grupy projek-
towej, która bardzo aktywnie pracowała nad 
projektem.

Koordynatorki programu 
Ewelina Jaworska i Eliza Gradus

Młodzi  
w urzędzie
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W  N A S Z Y M  M I E Ś C I E

Tegoroczne ferie w Milanówku rozpoczęliśmy już 11 lutego balem na lodzie. Za-
prosiliśmy dzieci do wspólnej zabawy z bałwankiem Olafem i kolorową baletnicą 
Moniką. Były wyścigi na łyżwach, tor przeszkód, konkursy i mnóstwo uśmiechu. 

Milanowskie lodowisko

Zainteresowanie lodowiskiem stanowi  
 dla nas informację, że liczne prośby 

i sugestie mieszkańców o jego powstanie 
w naszym mieście były zasadne. Szcze-
gólnie cieszy nas fakt, że spędza tam czas 
nasza milanowska młodzież. Pomimo tego 
pojawiają się wątpliwości czy jest potrzeb-
ne, ile naprawdę kosztowało, czy miasto 
zarabia na nim, a burmistrz zakazała wyle-
wania lodowisk przyszkolnych?

Tu trzeba jasno powiedzieć, że miasto 
nie zarabia na tym lodowisku, a kwota 
jaką ponosi mieszkaniec wpływa w całości 
do administratora lodowiska (wykonawcy 
zamówienia). Wracając do historii łyżwiar-
stwa w Milanówku – rzeczywiście tradycją 
było wylewanie lodowiska przy ZSG 3 i SP nr 
2. W „Dwójce” stare betonowe boisko jest 
wyłożone nową nawierzchnią, dlatego już 
od kilku lat nie wylewane jest tam lodowi-
sko. W „Trójce” natomiast jak co roku lodo-
wisko jest wylane i służy przede wszystkim 
pierwszym i drugim klasom szkoły podsta-

wowej na lekcjach w-f. Jednak takie lodo-
wisko jest uzależnione od odpowiednich 
warunków atmosferycznych i jest znacznie 
mniejsze od tego, które w tym roku stanęło 
na terenie kąpieliska miejskiego. Sztuczne 
lodowisko pozwoliło nam na zapewnienie 
zajęć również dzieciom i młodzieży z po-
zostałych szkół. Szkoły zarezerwowały 113 
godzin lekcyjnych tygodniowo.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Daria Gągała

W tym roku po raz pierwszy w Milanówku udostępnione zostało lodowisko miej-
skie. Ze względu na całą procedurę związaną z realizacją tego zadania otwarcie 
lodowiska przedłużyło się do połowy stycznia i szybko zapełniło się zadowo-
lonymi i łyżwiarzami, a po miesiącu odnotowaliśmy już prawie 8 tysięcy wejść 
(szczegóły w tabelce). Milanowskie Centrum Kultury włączyło ten obiekt także 
do oferty dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii.  W tym czasie dzieci i młodzież 
miały wejście za darmo pod okiem instruktorów, a dodatkowo odbyły się tam 
zabawy sportowe, konkursy i bal na lodzie.  

O d 13 do 24 lutego trwały dwa turnusy 
„Zimy w mieście”, które odbywały się 

w Zespole Szkół Gminnych nr 3, przy ul. Żabie 
Oczko 1. Wzięło w nich udział około siedem-
dziesięciu dzieci, dla których zostały przy-
gotowane warsztaty: plastyczne, ceramicz-
ne, literackie, pióro 3D, spotkania z filmem 
animowanym oraz gry i zabawy sportowe. 
Dzieci obejrzały także teatrzyk pt. „Legen-
da o Smoku Wawelskim” oraz wzięły udział 
w zabawach animacyjnych pt. „Rycerze” 
i „Piraci”. Chętni mogli skorzystać z wyjść na 
lodowisko, gdzie pod okiem instruktora pro-
wadzone były zajęcia sportowe. 

Przez całe ferie odbywały się bezpłatne za-
jęcia dla dzieci i młodzieży w Kurniku, przy 
ul. Piasta 14. 

W ZSG nr 3, w godzinach od 10:00 do 
13:00 prowadzone były również zajęcia 
sportowe. 

Pierwszy tydzień ferii sprzyjał aktywno-
ściom sportowym na lodowisku. MCK za-
prosiło dzieci i młodzież do rozegrania cieka-
wych konkurencji na lodzie, a najlepsi zostali 
obdarowani słodkimi upominkami. W cza-
sie ferii dzieci i młodzież z Milanówka oraz 
uczniowie milanowskich szkół i przedszkoli 
mogli bezpłatnie korzystać z lodowiska miej-
skiego przy ul. Sportowej. Od 10:00 do 15:00 
na lodowisku obecni byli instruktorzy, którzy 
służyli radą odnośnie jazdy na łyżwach. 

Czas zimowego wypoczynku zakończył bal 
karnawałowy dla dzieci, który odbył się 25 lu-
tego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

przy ul. Spacerowej. Zabawę zorganizowało 
Milanowskie Centrum Kultury oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Milanówku. Były sza-
łowe maski karnawałowe, balony, zabawy 
i moc tanecznej muzyki. Dziękujemy dzie-
ciom i młodzieży oraz Młodzieżowej Radzie 
Programowej działającej przy MCK za fanta-
styczną atmosferę podczas „Zimy w mieście” 
oraz ciekawe pomysły na kreatywne zabawy 
i konkursy podczas ferii. 

Zastępca Dyrektora
Milanowskiego Centrum Kultury   
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

14.01.2017 – 24.02.2017
Płatne 
wejścia

Bezpłatne 
wejścia

Dorośli 1747 ok. 300
Dzieci i młodzież 2849 ok. 2450
Studenci 140
Karta Dużej 
Rodziny 464

RAZEM 5200 ok. 2750

W Galerii Matulka, mieszczącej się przy 
ulicy Piłsudskiego 30 (budynek Pocz-

ty Polskiej) odbył się kolejny w tym roku 
wernisaż zorganizowany przez Milanowskie 
Centrum Kultury.

Tym razem swoją „Bursztynową Planetę” 
zaprezentowała Małgorzata Rynarzewska —  
artystka, która ukończyła Akademię Sztuk 
Wizualnych w Poznaniu.

Czym jest dla autorki tytułowy bursztyn? 
To tajemne okno do nieznanego świata do-
tykalnej, fizycznie namacalnej poezji, śpie-
wanej harmonii drzew, którego poblakłym 
odbiciem zdaje się świat rzeczywisty. Seria 
bursztynowych obrazów stanowi zapis wy-
darzeń sprzed tysięcy lat, które nie uległy 
trendom i wpływom.

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą 
od wtorku do niedzieli w godzinach pracy 
Centrum Informacji Turystycznej.
 Milanowskie Centrum Kultury

Michał Słowiński

Bursztynowa Planeta

Ferie 2017 w Milanówku

Szanowni Państwo,
zapraszamy do współpracy 

w organizacji tegorocznej edy-
cji Festiwalu Otwarte Ogro-
dy, który odbędzie się w terminie 
9-11 czerwca. Zgłoszenia przyjmujemy do 
9 maja w sekretariacie MCK, ul. Kościelna 3 
lub mailowo: sekretariat@mckmilanowek.
pl. Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
na stronie www.mckmilanowek.pl
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Pozytywna rodzina

Pozytywna dyscyplina jest metodą wy-
chowawczą, której początki powstały już 

30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Opar-
ta jest ona na filozofii  psychologów Adlera 
i Dreikursa. Oznacza nie tylko traktowanie 
ludzi z szacunkiem, ale i wiarę, że zarówno 
dorośli jak i dzieci przy odpowiedniej moty-
wacji, potrafią przyswoić i opanować posta-
wy, a także umiejętności, które są niezbędne 
do szczęśliwego oraz produktywnego życia 
w społeczeństwie.

Pozytywna dyscyplina polega na okazywa-
niu szacunku innym i postrzeganiu dziecka, 
które się źle zachowuje, jako dziecka znie-

chęconego oraz wspieraniu i uczeniu umie-
jętności życiowych.

Warsztaty poprowadzi Sylwia Anderson-
-Hanney, która jest trenerem umiejętności wy-
chowawczych, profilaktykiem i coachem.

Spotkania będą się odbywać przy ul. Ko-
ściuszki 58, w godzinach 19.00-21.00.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 marca 
2017r. Zapisywać można się pisząc na adres:  
profilaktyka@ops.milanowek.pl lub dzwoniąc: 
797 832 787. Ilość miejsc jest ograniczona.

Główny Specjalista 
 ds. Profilaktyki i Uzależnień

Magdalena Jachna

Z apraszamy do udziału w spotkaniach 
przede wszystkim rodziców, nauczycie-

li, wychowawców dzieci i młodzieży a także 
wszystkie osoby zainteresowane. Prezentacja 
przeznaczona jest tylko dla osób dorosłych.

Spotkania poprowadzi Piotr Deputowski, 
którego obszarem zainteresowań badaw-
czych są zagrożenia i ryzykowne zachowania 
dzieci i młodzieży. W dzisiejszym, zinforma-
tyzowanym świecie, w którym technologia 
związana jest mocno z pracą, nauką i roz-
rywką konieczne staje się częstsze zwracanie 
uwagi na sprawę bezpieczeństwa w wirtual-

nej przestrzeni. Powszechny dostęp do inter-
netu poza wieloma zaletami, to również licz-
ne zagrożenia czyhające na użytkowników.
Spotkania odbędą się:
l  7 marca 2017 r. o godz. 17.30 w sali gim-

nastycznej w Zespole Szkół Gminnych 
nr 1 im. ks. Piotra Skargi, ul. Królewska 69 

l  23 marca 2017 r. o godz. 17.00 w sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół Gminnych nr 3 
im. Fryderyka Chopina, ul. Żabie Oczko 1 

Główny Specjalista ds. Profilaktyki i Uzależnień
Magdalena Jachna 

Bezpieczne dzieci w sieci
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje spotkania dla rodziców pt. „Twoje 
dziecko on-line. Charakterystyka najnowszych zagrożeń internetowych” w ra-
mach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uświadamiające jaką rolę pełni inter-
net w życiu dzieci i młodzieży oraz wynikające z tego faktu szanse i zagrożenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii serdecznie zaprasza 
na cykl 8 bezpłatnych warsztatów skierowanych dla rodziców pt. „Rodziciel-
stwo z pozytywną dyscypliną”.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O
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M I L A N O W S K I E  S Z KO Ł Y

Tylko w tym roku szkolnym byliśmy 
gośćmi teatrów: Roma, Buffo, Baj 

i Lalka. Z podziwem  i głębszym zrozu-
mieniem dla osób niewidomych uczest-
niczyliśmy w Niewidzialnej Wystawie 
oraz wspominaliśmy wiek przedszkolny 
w Studiu Małych Form Filmowych.  

Od lat, raz w miesiącu odbywają się 
koncerty Filharmonii Narodowej, a od 
tego roku szkolnego rozpoczęliśmy 
współpracę z dziesiątą muzą. W ramach 
programu Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej w roku szkolnym 2016/17 
uczniowie  klas I-III  naszej szkoły uczest-
niczą  w edukacji filmowej.

Po projekcji uczniowie z wychowaw-
cą omawiają film. Dzięki tej edukacji 
dzieci mają możliwość obcowania z mą-
drymi i wartościowymi produkcjami fil-
mowymi. Dla szkoły  i nauczycieli  jest 
to nowe wyzwanie – przygotowanie 
uczniów do świadomego i krytycznego 
odbioru filmów. 

Otaczająca sfera kulturowa poma-
ga szlifować pewne cechy charakteru, 
kształtuje postawy, przekłada się na in-
wencję twórczą. Wśród jej efektów jest 

uczestnictwo dzieci w licznych konkur-
sach. Do ostatnich należy konkurs wo-
kalny „Kolęda na niebie, kolęda na zie-
mi”, w którym nasze uczennice zostały 
laureatkami spośród około 220 uczest-
ników, zdobywając cenne doświadcze-
nie. Wysokie, bo trzecie miejsce (spo-
śród 500 zgłoszeń) zajęły dziewczynki 
z klasy trzeciej w konkursie literackim 
„Oczaruj mnie literaturą polską”. 

Nauczyciel języka polskiego
Beata Woźniak 

Dzień Babci i Dziadka
W ZSG nr 3 ostatnimi czasy zrobiło 

się bardzo rozrywkowo, a to za spra-
wą dwóch wydarzeń, które odbyły się 
w tegorocznym karnawale. Pierwszą 
uroczystością był przepiękny i zarazem 
widowiskowy koncert życzeń zorganizo-
wany z okazji Dnia Babci i Dziadka przez 
uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.  
Z pewnych źródeł wiemy, że przyjechali 
na tę okazję dziadkowie nawet z miej-
scowości odległych o ponad 150 km 
od Milanówka. Gości urzekły nie tylko 
głosy ukochanych wnucząt w roli wyko-
nawców, ale i bogata choreografia jaką 

przygotowali pod okiem swoich pań wy-
chowawczyń.
Jak w bajce…

Drugim wydarzeniem był bal kar-
nawałowy, na który tłumnie przybyli 
rycerze, wróżki, wojownicy, zwierzęta 
i inne bajkowe postaci. Całość zabawy 
prowadzona przez profesjonalistów ob-
fitowała w taneczne rytmy i konkursy. 
Nie było osoby, która by z chmurnym 
czołem podpierała ścianę. Wiem, bo 
tam byłam i też się przednio bawiłam...

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 Grażyna Zagrajek 

Moc wydarzeń w ZSG nr 3

„Dwójka” kulturalnie

Z Trójkowej mozaiki
Mamy kolejne zwycięstwa na swoim koncie. Czy wciąż powiększające 
się pasmo sukcesów naszych uczniów stanie się tradycją?

Z dumą informujemy o sukcesie Alicji 
Staniak, uczennicy klasy szóstej, która 

wytrwale dąży do zdobycia tytułu laureatki 
w Kuratoryjnym Konkursie Polonistycznym. 
Ala jest obecnie w grupie osób, które spo-
śród setek uczestników etapu powiatowego 
przeszły do etapu wojewódzkiego. Podzi-
wiamy pracowitość i wytrwałość Ali. Trzy-
mamy kciuki w III etapie.

Odbyła się druga edycja Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „Oczaruj mnie 

polską literaturą” i nasi uczniowie znów za-
jęli miejsca na podium. Nie byłoby to moż-
liwe bez ogromnego zaangażowania pań ze 
szkolnej biblioteki.

W konkursie brało udział 500 uczniów 
z 17 szkół. I miejsce wśród uczniów klas 
IV-VI zajęła Wiktoria Pelc, która zapre-
zentowała własne opowiadanie. I miejsce 
w kategorii audiobook (tekst własny) za-
jęła Adrianna Czarnecka z klasy III gimna-
zjum. II miejsce wśród klas I-III zajęła Zofia 

Paszewska, a w klasach  
IV-VI Jerzy Mossakow-
ski. II miejsce w kategorii 
opowiadanie zajęła Aga-
ta Krawczyk z klasy I gim.  
III miejsce wśród klas  
I-III zajął Kacper Woźniak, 
a w klasach IV-VI Łukasz 
Bełza. 

  ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka Alicja Staniak
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„Mały tramwaj” Milanówka
Jesienią minionego roku minęło osiemdziesiąt lat odkąd pierwszy pociąg Elek-
trycznych Kolei Dojazdowych wjechał do Milanówka. Październik 1936 roku 
przyniósł otwarcie około czterech kilometrów nowo wybudowanego torowiska, 
po którym pociągi popularnej obecnej wukadki do dziś regularnie podążają 
w kierunku Warszawy. Milanówek gościł wtedy wielu prominentnych gości. Na 
uroczystym otwarciu nowej linii kolejowej zjawił się między innymi ówczesny 
wiceminister komunikacji – Julian Piasecki.

W granicach Milanówka powstała jed-
notorowa linia, przypominająca tram-

wajową, skąd wagony kursowały do ścisłego 
centrum stolicy – skrzyżowania ulic Nowo-
grodzkiej i Poznańskiej, zapewniając miesz-
kańcom regularny i szybki dojazd.

Obecne torowisko leży dokładnie tam, 
gdzie zostało wybudowane w latach trzy-
dziestych dwudziestego wieku – jedyna 
zmiana polega na tym, że dawniej było go 
więcej, a kolejka docierała aż do dworca PKP. 
Najmłodsi mieszkańcy zapewne nie pamięta-
ją sunących dostojnie ulicą Grudowską żółto- 
-niebieskich eleganckich, choć pod koniec 
użytkowania również wyeksploatowanych 
wagoników angielskiej produkcji. 

Od obecnie funkcjonującej stacji końcowej 
Milanówek Grudów tory kolejki przecinały 
drogę numer 719 i biegły północno-wschod-
nią stroną ulicy Grudowskiej, a następnie na 
wysokości skrzyżowania z ulicą Długą odbi-
jały w lewo w przesmyk między posesjami. 
Przed ulicą Graniczną znajdował się kolejny 
przystanek, który swoją nazwę wziął od mi-

janej przecznicy – Milanówek Graniczna. Jest 
to ostatnie miejsce, gdzie możemy w terenie 
zobaczyć jeszcze ślad kursujących tu dawniej 
pociągów. Widać tam wystające spod ziemi 
podkłady kolejowe, a w trawie stoi betono-
wy słupek hektometrowy – taki kolejowy 
znacznik odległości od początku lub końca 
linii. Dalej linia przebiegała środkiem uli-
cy Grudowskiej. Na wysokości ulicy Prostej 
znajdował się kolejny przystanek – Milanó-
wek Prosta. Następnie pociągi skręcały w uli-
cę Warszawską, gdzie przy budynku dworca 
PKP znajdowała się końcowa stacja – Milanó-
wek PKP. Taki stan rzeczy trwał do roku 1972. 
Wtedy to linię skrócono do przystanku Mi-
lanówek Graniczna. Decyzja ta była podyk-
towana zakupem nowego taboru – tych sa-
mych kolejek, które w maju minionego roku 
z takim żalem były żegnane przez pasażerów 
– wagonów serii EN94. Nowe, większe pojaz-
dy nie były w stanie pokonać ciasnego skrę-
tu z ulicy Grudowskiej w ulicę Warszawską. 
Kolejne skrócenie trasy nastąpiło dopiero 
w 1995 roku – wtedy to zamknięto odcinek 

pomiędzy przystankami Grudów a Granicz-
na. Taka decyzja była argumentowana zwięk-
szającym się ruchem samochodów na dro-
dze numer 719. Mniej więcej do roku 2000 
w przelotowej trasie pozostały tory kolejowe 
– ślady dawnego przejazdu.

Przy obecnych kłopotach komunikacyj-
nych, problemach ze zwiększającym się za-
nieczyszczeniem powietrza, oraz panującej 
modzie na transport szynowy warto pamię-
tać, że nasz Milanówek miał już kiedyś swój 
mały tramwaj.

Kinga Montwiłło-Jachowska

„Wszystko białe dookoła, jak piękny sen…”, a w naszym Przedszkolu słychać kolęd dźwięk. 29 stycznia w Przedszkolu nr 1, przy 
ul. Fiderkiewicza 43 w Milanówku odbył się koncert finałowy XI edycji konkursu wokalnego pt. „Kolęda na niebie, kolęda na ziemi”.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, co za-
skoczyło nawet jury. Występy laureatów 

wywoływały ogromne emocje i łzy wzru-
szenia. Wyczuwało się atmosferę napięcia 
w oczekiwaniu na ostateczny werdykt. Cier-
pliwość została nagrodzona, ponieważ jako 
ostatni prezentowali się laureaci pierwszych 
miejsc. Na koncert przybyli liczni goście: 
dyrektorzy i nauczyciele placówek oświa-
towych, Radni Miasta Milanówka i Radni 
Gminy Brwinów, przedstawiciele Jury konkur-
su, a przede wszystkim rodziny i przyjaciele 
nagrodzonych uczestników. W konkursie 
uczestniczyły 243 osoby z Brwinowa, Jaktoro-
wa, Milanówka, Podkowy Leśnej, Grodziska 
Mazowieckiego i Międzyborowa. Na uwagę 
zasługuje fakt, że wśród nagrodzonych znala-
zło się wielu uczniów z milanowskich placó-
wek oświatowych. Wszystkich nagrodzonych 
można znaleźć na stronie internetowej przed-
szkola (www.fiderkiewicza.pl). 

Laureaci z Milanówka w swoich katego-
riach wiekowych zajęli:  
I miejsce –   klasa III z Prywatnej Szkoły Pod-

stawowej
II miejsce –  Maria Gloria Acha i Barbara Klo-

nowska ze Szkoły Podstawowej nr 2
II miejsce –  Agata Pietrzyk i Pola Cieśla 

z Przedszkola nr 1
II miejsce –  Gloria Marzyńska z Przedszkola 

Sióstr Urszulanek
II miejsce – Karina Fedorets z ZSG nr 3
III miejsce –  Zuzanna Kozłowska, Maja Bie-

drzycka, Dominika Boniecka i Kac-
per Przyłucki z Przedszkola nr 1

III miejsce –  Stanisław Gregiel z Przedszkola 
„Kasperek”

III miejsce –  Faustyna Marzyńska ze Szkoły 
Podstawowej nr 2

III miejsce –  Aleksandra Paciorek z ZS nr 1
Zainteresowanie konkursem przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Uczestnicy i ich 
opiekunowie dziękowali organizatorom za 

możliwość zaprezentowania talentów wokal-
nych na scenie i wspaniałą atmosferę. Przygo-
towania kosztowały nas dużo pracy i wysiłku, 
ale jesteśmy przekonani, że było warto.

Organizatorzy – Truskawkowe Przedszko-
le, Dariusz Biernacki oraz Przedszkole nr 1 
w Milanówku – serdecznie dziękują wszyst-
kim, którzy przyczynili się do uświetnienia 
konkursu, a w szczególności:

Dzieciom i młodzieży dziękujemy za udział, 
a opiekunom i nauczycielom za przygotowa-
nie uczestników konkursu. Dziękujemy także 
sponsorom oraz pracownikom MCK.

Kończąc słowami nagrodzonego utworu:
„…Może kiedyś tak się stanie,
Że co dobre, w nas zostanie
I każdego dnia będzie tak,
A nie tylko raz do roku,
Kiedy wszystko białe wokół.
Może ja, może Ty, doczekamy takich dni...”
Nauczyciele z Przedszkola nr 1 w Milanówku

Katarzyna Sadowska i Sandra Hoffmann 

Kolęda na niebie, kolęda na ziemi
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4 lutego ok. godz. 11.40 funkcjonariusze 
Straży Miejskiej patrolujący rejon bo-

iska Milan oraz teren ogródków działkowych 
Malwa, w pobliskim lasku zauważyli dwóch 
mężczyzn wycinających drzewa. Mężczyźni 
na widok patrolu zaczęli się oddalać z miej-
sca zdarzenia, porzucając piłę spalinową 
oraz siekierę. Wycięli cztery zdrowe brzozy 

o średnicy 20 i 30 cm, długości ok. 4-5 me-
trów, drzewa były przez nich przygotowane 
do wywiezienia. Sprawcy zostali ujęci przez 
funkcjonariuszy. Mężczyźni zostali przekaza-
ni Policji, usłyszeli zarzut nielegalnego wyrę-
bu drzewa i kradzieży. 

Komendant Straży Miejskiej 
Bohdan Okniński

Czipowanie to drobny, bezpieczny zabieg, któ-
ry trwa chwilę. Pies go odczuwa jak ugryzie-

nie komara. W naszej gminie tego zabiegu można 
dokonać bezpłatnie przy okazji szczepienia psa na 
wściekliznę w dwóch gabinetach: u dr. Albina przy 
ul. Warszawskiej (tel.: 22 792 14 65) i ul. Chrza-
nowskiej lub u dr. Krzywickiego przy ul. Sportowej  
(tel.: 00 724 79 31). Zarząd naszego Oddziału TOZ 
planuje w tym roku pokryć koszt szczepień na 
wściekliznę dla stu zwierząt, których właściciel jed-
nocześnie zdecyduje się zaczipować swoje zwierzę. 
Państwo zapłacą jedynie symboliczne 5 zł, za które 
Wasz pies zostanie zaszczepiony i zaczipowany. 

Dlaczego tak bardzo nam na tym zależy? Ponie-
waż wiemy, że wypadki zdarzają się codziennie 
i z najlepiej strzeżonej posesji pies może się wy-
dostać. Stare psy mają zaburzenia poznawcze i nie 
potrafią znaleźć drogi do domu, a instynkt każe 
biec za zapachem nawet najlepiej wychowanemu 
i posłusznemu psu. Koty jak wiadomo chadzają 
własnymi drogami, a zgubionemu domowemu 
kotu trudno przetrwać w przyrodzie. Zależy nam, 
by Państwa pupil nie przeżywał stresu zamknięcia 
w zimnym boksie, a potem podróży do schroniska. 
Kiedy Ekopatrol znajduje zwierzaka z czipem, od-
czytuje państwa adres czytnikiem i zguba od razu 
trafia do domu.

Towarzystwo Opieki  nad Zwierzętami 
Elżbieta Bazgier

Nielegalna wycinka drzew 

Mam czip – nie trafię do schroniska
Wielokrotnie pisaliśmy już o potrzebie czipo-
wania zwierząt, ale ponieważ do boksu Straży 
Miejskiej na Warszawskiej trafiają przeważnie 
psy bez czipa, musimy podjąć temat ponownie.

zguba 

Zamarznięty dzik
W poniedziałek 13 lutego ok. godz. 

10.00 funkcjonariusze Straży Miej-
skiej patrolujący rejon ul. Rososzańskiej 
zauważyli na środku zamarzniętego sta-
wu martwego dzika. Akcja wymagała 
zaangażowania Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Milanówku oraz firmy utylizującej 
padłe dziko żyjące zwierzęta ze „Związku 
Międzygminnego Zachodnie Mazowsze”.

Zwierzę zostało odkute z tafli lodu 
i przewiezione do badania, po którym zo-
stało zutylizowane. 

Komendant Straży Miejskiej  
Bohdan Okniński 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa 
alkoholu lub innych środków psychoaktyw-
nych, stosuje przemoc – jest takie miejsce, 
gdzie można uzyskać pomoc.
Przyjdź lub zadzwoń.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ul. Kościuszki 58, 05-822 Milanówek
profilaktyka@ops.milanówek.pl
tel. 22 724 94 69; tel. kom. 797 832 787

(Zapisy osobiste lub telefoniczne od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00)

Wszystkie porady i konsultacje 
udzielane są bezpłatnie

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
Prawnik i mediator sądowy – Marta Dubielis Wtorek 13.00-18.00

ul. Kościuszki 58 

Psycholog dla dorosłych – Janina Filcek Czwartek 12.00-20.00 
ul. Kościuszki 58

Psycholog dla dzieci i młodzieży – Katarzyna Krawczyk Piątek 12.00-20.00, 
ul. Kościuszki 58

Psycholog dla dzieci i młodzieży, pedagog  
– Izabela Bielecka

Sobota 12.00-17.00
ul. Kościuszki 58

Psycholog dla dorosłych – Elżbieta Dybińska Czwartek 19.00-20.00
ul. Fiderkiewicza 41

Specjalista psychoterapii uzależnień – Adam Maziewski
Środa 08.00-14.00 
Czwartek. 21.00-22.00
 ul. Kościuszki 58

Specjalista psychoterapii uzależnień – Bernarda Kejres Wtorek 19.00-20.00
ul. Fiderkiewicza 41

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
– (prowadzona przez Adama Maziewskiego)

Czwartek 18.00-20.00 
ul. Kościuszki 58

Grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób 
uzależnionych – (prowadzona przez Bernardę Kejres)

Wtorek 17.00-19.00
ul. Fiderkiewicza 41

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 
domowej – (prowadzona przez Elżbietę Dybińską)

Czwartek 17.00-19.00, 
ul. Fiderkiewicza 41

Punkt pomocyCo dalej z Zakładem  
Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
w Milanówku?
30 czerwca 2017 r. ZGKiM zostanie zlikwido-
wany, ale nie wiąże się to z zaprzestaniem 
realizacji zadań związanych z zarządzaniem 
mieszkaniami komunalnymi. Od 1 lipca 
2017 r. zarządzaniem mieszkaniami komu-
nalnymi i socjalnymi zajmować się będzie 
referat w Urzędzie Miasta. Miejsce admini-
strowania budynkami pozostanie w obecnej 
siedzibie Zakładu przy ul. Spacerowej 4, zaś 
usługi stanowiące aktualnie zakres działań 
ZGKiM, będą świadczone przez Urząd Miasta 
przez tych samych pracowników co dotych-
czas. Dla Państwa praw i obowiązków nie 
spowoduje to żadnych znaczących zmian.

p.o. Dyrektora ZGKiM
Joanna Pałuba
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Puchar – Maraton Miast Ogrodów 2017

Rewelacyjne starty milanowskich panczenistów

Otwarte mistrzostwa Milanówka 
w brydżu sportowym parami odby-

ły się 28 stycznia po raz 22. Sędzią w tur-
nieju tradycyjnie był Pan Włodzimierz  
Rutkowski.
Wyniki turnieju:
1.  Andrzej Kondeja,  

Jerzy Pęczkowski  
– Warszawa

2.  Marek Janata, Feliks Czechowski  
– Warszawa

3. Alicja Rybak, Grzegorz Rybak – Milanówek
Puchary i nagrody rzeczowe wręczał kie-

rownik ds. sportu MCK Włodzimierz Filipiak.

Tradycyjnie, w styczniu w ZSG 
nr 1 odbyły się zawody na 
ściance wspinaczkowej. W za-
wodach wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych. Sędzią 
i instruktorem sekcji wspinacz-
kowej  jest od wielu lat Grze-
gorz Gawryczewski. Młodzi 
uczestnicy turnieju z ogromną 
łatwością i sprawnością wspi-
nali się po ściance, każdy starał 
się dotknąć najwyższego punk-
tu na ściance (TOP).

Wyniki zawodów:
Dziewczęta:

1. Anna Pietrzak
2. Ola Melon

3. Sandra Legieć
4. Ania Sadecka
Chłopcy:
1. Piotr Sadecki
2. Witold Okrasiak
3. Aron Stankiewicz
4. Bartek Zieliński

Kierownik ds.sportu MCK  
Włodzimierz Filipiak

STO-nogi Milanówek, Podkowiańskie 
Towarzystwo Biegowe przy współpracy 
z Milanowskim Centrum Kultury oraz 
Miastem Podkowa Leśna powołało do 
życia Maraton Miast Ogrodów. Idea jest 
prosta – 8 biegów na dystansach od 
1,5 km do 10 km, które łącznie dadzą 
dystans 42 km.

Organizatorzy: STO-nogi Milanówek, 
Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe
Współpraca: Milanowskie Centrum Kul-
tury, Miasto Podkowa Leśna

Więcej informacji na stronie  
www.sto-nogi.pl

STO-nogi Milanówek  
Leszek Janasik

Największy sukces osiągnęła Joanna Hajduk 
w Mistrzostwach Polski Juniorów, zdoby-

wając 5 srebrnych medali. Zajęła drugie miejsca 
na wszystkich dystansach. Klaudia Szymańska 
zdobyła srebrny medal w biegu drużynowym 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

Medalistkami Mistrzostw Polski Młodzików, 
które odbyły się 11-12 lutego br. są Alicja Fa-
derewska i Julia Uziak. Najlepszy dla naszych 
zawodniczek był najdłuższy dystans 1500 m, 
w którym na podium stanęły: Marta Dobro-
wolska (Sparta Grodzisk Maz.), Alicja Fade-
rewska i Julia Uziak. Marta i Julka są uczen-
nicami gimnazjum w ZSG nr 3 w Milanówku, 
a Ala uczy się w Zakopanem w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego.

W Finale Ogólnopolskich Zawodów Dzieci  
zwyciężyli Igor Masalski w kat. 14 lat i Mate-
usz Śliwka w kat. 11 lat wygrywając wszystkie 
biegi. Obaj zdobyli komplety złotych medali, 
zwyciężając w swoich kategoriach wiekowych 
na wszystkich dystansach. 

Igor Masalski trzeci rok z rzędu będzie re-
prezentował Polskę w nieoficjalnych mistrzo-
stwach Europy w zawodach Viking Race w He-
erenveen w Holandii.

Na podium finału Ogólnopolskich Zawodów 
Dzieci 18–19 lutego stawali również Alicja 
Faderewska i Julia Uziak zajmując 2. miejsca, 
Michał Kopacz i Rafał Skrzydlewski  zajmując 
3. miejsca. Jan Kawa i Grzegorz Skrzydlew-
ski zajmowali 4 miejsca na dystansach, Kuba 

Kawa był 5. w wieloboju. Blisko podium były 
Lidia Sawicka i Zuzanna Kawa. Blisko rekordów 
życiowych Maciej Kwiecień.

W poszczególnych edycjach OZD (5 edycji) 
na podium zawsze stawały sztafety chłopców 
4 x 400 m. W finale OZD Milanówek repre-
zentowało 20 zawodników. Na szczególne wy-
różnienie zasługują najmłodsi: Kasia Sobczak, 
Natalia Napłoszek, Faustyna Marzyńska, Ola 
Grińkow, Julka Kowalczyk, Franek Marzyński, 
Tymek Królak i Łukasz Baranowski.

Gratulujemy zawodnikom i trenerom, p. Jo-
annie Staszkiewicz i p. Arturowi Parchanowi 
osiągniętych sukcesów sportowych!

Prezes UKS "3" Milanówek
Krzysztof Filipiak

Marzenia są po to, aby je realizować. Już 
kilka lat próbowaliśmy zorganizować lokalną 
cykliczną imprezę dla miłośników biegania. 
Dla osób, które biegają od dawna, jak i tych, 
co dopiero zaczynają swoją przygodę bie-
gową. Z różnych przyczyn się nie udawało,  
aż do teraz…

Kolejny sezon łyżwiarski 2016/2017 dobiega końca. Odbyły się już najważniejsze imprezy sezonu: Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Polski Młodzików ,,Srebrna Łyżwa” i Finał Ogólnopolskich Zawodów Dzieci w łyżwiarstwie szybkim.

Kalendarz Pucharu:
9.04.2017 –  Bieg w Podkowie Leśnej – 1,5 km
23.04.2017 –  Turczynek (Milanówek) – 3 km
28.05.2017 –  Podkowiańska Dycha – 10 km 
4.06.2017 –  V Bieg STO-nogi Milanówek – 10 km 
25.06.2017 –  Bieg w Podkowie Leśnej – 5 km
10.09.2017 – Park Lasockiego – 2 km
15.10.2017 –  Bieg w Milanówku – 3 km
26.10.2017 –  Noc STO-nogi Milanówek  

– dystans minimalny dla uczestników  
Pucharu – 7,7 km

Mistrzowie brydża i ścianki wspinaczkowej   
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Krzyżówka dla dzieci i młodzieży
Litery na zaciemnionym tle utworzą rozwiązanie – tytuł znanej powieści Stefana Żeromskiego

Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 18 marca. Hasła prosimy 
nadsyłać na adres: biuletyn@milanowek.pl. Na zwycięzcę czeka 
zestaw składający się z pięknie oprawionej książki i gadżetów. 
Nazwisko zwycięzcy opublikujemy w kolejnym numerze. Funda-
torem nagrody jest Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku.
Regulamin konkursu dostępny na stronie:  
www.biblioteka-milanowek.pl

1.  ich śpiew towarzyszy nam podczas spaceru 
w parku

2. imię najlepszej przyjaciółki Harry’ego Pottera
3. topiona w rzece na zakończenie zimy
4.  nazwa kwiatów, które jako pierwsze wyrastają 

jeszcze przez topniejący śnieg
5. zwierzę, które budzi się z zimowego snu
6. inaczej roztopy
7.  wiosenna wyprawa na łono natury, często 

z charakterystycznym koszem
8. żółty wiosenny kwiat
9. topi się pod koniec zimy
10. nadchodząca pora roku
11. po zimie przylatują z Afryki
12. nadchodzące święto kościelne

Spotkanie z Beatą Tyszkiewicz

II konkurs literacki „Słowa i słówka  
dla Milanówka”

Miejska Biblioteka Publiczna 
i Przedszkole Nr 1 zaprasza-

ją na spotkanie, w ramach Week-
endu dla kobiet, z ikoną polskie-
go aktorstwa Beatą Tyszkiewicz. 
Dama polskiego kina będzie mó-
wiła o swojej karierze, kobiecości 
i dojrzałości. Spotkanie będzie po-
łączone z promocją trzech książek 
aktorki „Nie wszystko na sprze-
daż”, „Kocha, lubi i żartuje” oraz 
„Bajaderka książka kucharska”.

Serdecznie zapraszamy 11 mar-
ca o godz. 17.00 do Przedszkola 
nr 1 przy ul. Fiderkiewicza 43.

Po spotkaniu będzie można 
kupić książkę Beaty Tyszkiewicz 
z osobistą dedykacją. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Milanówku

Ewelina Pawłowska

24 marca odbędzie się koncert muzyki ir-
landzkiej w wykonaniu zespołu „Oir”. 

Z okazji przypadającego 17 marca Dnia Święte-
go Patryka, w cyklu „Kultury Świata” zaserwuje-
my Państwu dawkę celtyckich dźwięków rodem 
z Irlandii. Tradycyjne melodie irlandzkie oraz 
utwory inspirowane irish folk zabrzmią na tra-
dycyjnych instrumentach takich jak: flety, dudy, 
skrzypce, bas i gitara w stroju irlandzkim.

Muzyka irlandzka przekazywana była dzięki 
tradycji ustnej. Do naszych czasów zachowały 
się zabytki poetów – bardów irlandzkich, którzy 
zajmowali ważną pozycję społeczną występując 
na dworach królewskich. Do najbardziej znanych 
należą O’Cathain, O’Daly czy bracia Connellan. 
Tak charakterystyczne tańce irlandzkie, które 
dziś znamy i lubimy, wykształciły się około XIII 
wieku. Najbardziej znane to jig liczony na sześć 
i reel w metrum na 2/4. Między innymi takie 
utwory usłyszymy podczas marcowego koncertu 
w sali Starego Kina w Milanówku. Warto dodać, 
że lider zespołu „Oir”(złoto) od kilku lat mieszka 
w Milanówku i jak twierdzi widzi podobieństwa 
między zielonym Milanówkiem i zieloną Irlan-
dią. Wraz z Pawłem Dziemskim, który zagra na 
fletach i dudach wystąpią: Tomasz Zygmont na 
skrzypcach, Mateusz Czarnecki na basie i Krzysz-
tof Ptasiński na gitarze.

Zapraszamy na irlandzki wieczór 24 marca 
o godz. 19.00 w L’amour Maison, przy ul. Piłsud-
skiego 33 gwarantując niezapomnianą atmosfe-
rę zielonej Irlandii. Bilety w cenie 25 zł można 
nabyć w Milanowskim Centrum Kultury.

Zastępca Dyrektora 
Milanowskiego Centrum Kultury

    Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Lubisz pisać wiersze lub inne utwory? Może 
napiszesz coś o Milanówku? Zgłoś się do 

II edycji konkursu literackiego „Słowa i Słówka 
dla Milanówka”. Pierwsza edycja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem, dlatego 28 czerw-
ca w ogrodzie Przedszkola nr 1 odbędzie się 
II edycja tego konkursu, którego celem jest 
popularyzowanie piękna miasta i rozwijanie 
patriotyzmu lokalnego przez zabawę słowem, 
językiem polskim i wykorzystanie zdolności 
recytatorskich. Konkurs realizowany będzie 
w pięciu kategoriach wiekowych: uczniowie 
szkół podstawowych klasy 1-3 i 4-6, uczniowie 
szkół gimnazjalnych, bez ograniczeń wieko-
wych oraz duety międzypokoleniowe. Pisem-
ne zgłoszenia, wraz z treścią utworu można 
przesyłać do 30 kwietnia 2017 r. na adres: 
 e.dziewicka@biblioteka-milanowek.pl. 

Organizatorami konkursu są: Miejska Biblio-
teka Publiczna i Przedszkole nr 1 w Milanówku, 
natomiast partnerami: Zespół Szkół Gminnych 
nr 1 i 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 2. 

Wszystkie informacje zamieszczane są na 
stronach organizatorów:

www.biblioteka-milanowek.pl, 
www. przedszkolemilanowek.edu.pl

Miejska Biblioteka Publiczna 
Edyta Dziewicka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

OIR, czyli na 
irlandzką nutę!
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Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00  
wt.-czw. 8.00–16.00, kasa 9.00-15.00  
pt. 8.00–15.00,  kasa 9.00–14.00 
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00  
pt. 8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00 
pt. 8.00–15.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 1  
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24  
e-mail: szkola@zsg1milanowek.pl 
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85 
 e-mail: szkola.nr2@neostrada.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 3 
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60 
e-mail: zsg3@tlen.pl,  
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1 
ul. Fiderkiewicza 43, tel. 22 758 35 92  
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl 
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,  
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com 
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00  
śr. 12.00–18.00, czw. 12.00–16.00,  
sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury,  
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 39 60, 
e-mail: sekretariat@ckipmilanowek.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Fiderkiewicza 41, tel. 22 724 97 92  
e-mail: ops@ops.milanowek.pl 
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl 
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32,  
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986,  
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl 
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji SP. z o.o. , ul. Spacerowa 4  
tel. 22 729 04 33; 22 758 30 61  wew. 218  
e-mail:  mpwik@mpwik-milanowek.pl  
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

KONTAKT Z PLACÓWKAMI 
I URZĘDEM MIASTA

3 marca, godz. 19:00 Pokaz filmu „Jego wielka miłość” z cyklu Stare Kino n L’amour Mai-
son – wstęp wolny n MCK, Filmoteka Narodowa i L’amour Maison

5 marca, godz. 9.30 Trzeci turniej Ligi Oldbojów w piłce halowej n ZSG nr 1

5 marca, godz. 17.00 Pokaz filmów dokumentalnych Szymona Wdowiaka: „Szerpowie”  
i „Kangbachen” L’amour Maison n wstęp wolny n MCK i MTL

7, 14, 21, 28 marca
godz. 16.30

Głośne czytanie dla dzieci n Miejska Biblioteka Publiczna  
n wstęp wolny

9, 23 marca 
godz. 17.00

Godzinka w doborowym towarzystwie n Miejska Biblioteka Publiczna 
n wstęp wolny

10 marca, godz. 19:00 Pokaz filmu „Żona i nie żona” z cyklu Stare Kino n L’amour Maison
  wstęp wolny n MCK, Filmoteka Narodowa i L’amour Maison

11 marca, godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Beatą Tyszkiewicz n Przedszkole nr 1,  
ul. Fiderkiewicza 43 n wstęp wolny

12 marca, godz. 9.30 Puchar ligi oldbojów w piłce halowej n ZSG nr 3 

12 marca, godz. 17.00 „10 sekretów Marylin Monroe” n koncert Soni Bohosiewicz z zespo-
łem n Miejska Hala Sportowa, przy ul. Królewskiej 69 n MCK

13 marca, godz. 18:00 Spotkanie dla Rodziców przyszłych przedszkolaków n Przedszkole 
nr 1, ul. Fiderkiewicza 43

14 marca, godz. 18:00 Spotkanie dla Rodziców przyszłych pierwszoklasistów n Przed-
szkole nr 1, ul. Fiderkiewicza 43

17 marca, godz. 19.00 Pokaz filmu „Paweł i Gaweł” z cyklu Stare Kino n L’amour Maison  
n wstęp wolny n MCK, Filmoteka Narodowa i L’amour Maison

19 marca, godz. 12.00 Warsztaty kulinarne w Kurniku n zapisy w MCK i pod nr tel. 22 758 32 34 
n budynek przy ul. Piasta 14 n MCK i Młodzieżowa Rada Programowa

22 marca, godz. 18.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki n Miejska Biblioteka  
Publiczna n wstęp wolny

24 marca, godz. 19.00 Koncert zespołu „Oir” z cyklu „Kultury świata” n muzyka irlandzka 
n MCK

29 marca, godz. 16.00 Lokalny Klub Kodowania n Miejska Biblioteka Publiczna n wstęp wolny

25 marca, godz. 10.30 Mistrzostwa Milanówka szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w tenisie stołowym n ZSG nr 1

25 marca, godz. 13.30 Otwarte Mistrzostwa Milanówka seniorów w tenisie stołowym

25 marca, godz. 16.00
Kurnik warsztaty plastyczne: wspólne robienie Marzanny  
i opowieści o zwyczajach związanych z powitaniem wiosny n MCK 
i Razem dla Milanówka

25 marca, godz. 19.00 Pokaz filmu „Romeo i Julcia” z cyklu Stare Kino n L’amour Maison  
n wstęp wolny n MCK, Filmoteka Narodowa i L’amour Maison

26 marca, godz. 15.00
Topienie Marzanny n Spotykamy się przy dworcu PKP,  
na ul.Warszawskiej n szczegóły na www.mckmilanowek.pl.  
n MCK i Razem dla Milanówka

26 marca, godz. 10.30 Otwarte Mistrzostwa Milanówka olbojów 55 lat plus w tenisie stołowym  
n sala gimnastyczna Gimnazjum Społecznego, ul. Brzozowa

31 marca, godz. 19.00 Pokaz filmu „Jego ekscelencja subiekt” n L’amour Maison  
n wstęp wolny n MCK, Filmoteka Narodowa i L’amour Maison

9 kwietnia, godz. 16.00 „Koncert Wielkanocny” – Zespół Szkół nr 1, ul. Piasta 14 n MCK

KALENDARZ WYDARZEŃ  
MARZEC/KWIECIEŃ

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