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Milanowskie drogi
zinwentaryzowane
i w realizacji
P

o raz pierwszy w historii urzędu zrobiliśmy inwentaryzację wszystkich dróg, na bazie której został przygotowany plan inwestycji drogowych. Znalazły się w nim informacje na temat wszystkich ponad 220
dróg, w tym o ponad 160 drogach gruntowych. Każda droga w Milanówku ma swoją osobną teczkę, wiemy jaka jest jej szerokość, długość,
nawierzchnia, wiemy czy droga ma kanalizację i wodociąg oraz ile domów jest do nich podłączona. Drogi podzieliliśmy ze względu na ich
znaczenie komunikacyjne dla miasta. Poniżej tabelka, która prezentuje,
na jakim etapie jest realizacja poszczególnych inwestycji drogowych.
Ul. Piękna

Projekt wykonany. Termin realizacji – 2018 rok.

Ul. Żytnia

Projekt wykonany. Termin realizacji – 2018 rok.

Ul. Przyszłości

Projekt wykonany. Termin realizacji – 2018 rok.

Ul. Leśny Ślad

Projekt wykonany. Termin realizacji – 2018 rok.

Ul. Bartosza

Projekt wykonany. Termin realizacji – 2018 rok.

Ul. Długa

Projekt wykonany. Przewidywany termin
realizacji – 2018 rok.

Ul. Sosnowa

Projekt wykonany. Przewidywany termin
realizacji – 2018 rok.

Ul Kochanowskiego

Projekt wykonany. Przewidywany termin
realizacji – 2018 rok.

Ul. Graniczna

Projekt wykonany. Przewidywany termin
realizacji – 2018 rok.

Ul. Parkowa

Projekt wykonany. Przewidywany termin
realizacji – 2018 rok.

Ul. Spacerowa

Projekt wykonany. Przewidywany termin
realizacji – 2018 rok.

Ul. Grodeckiego

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Północna

Inwestycja zrealizowana w 2017 roku.

Ul. Krasińskiego

Inwestycja w trakcie realizacji.

Ul. Wojska Polskiego Projekt w trakcie opracowywania.
Ul. Brwinowska

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Urocza

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Herberta (dawna
Fiderkiewicza)

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Wiatraczna

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Lipowa

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Olszowa

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Jesionowa

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Orzeszkowej

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Projektowana

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Ślepa

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Wierzbowa

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Iwaszkiewicza

Projekt w trakcie opracowywania.

Ul. Owczarska

Projekt w trakcie opracowywania.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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Marek Sudomirski

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka
Z dniem 21 lutego br. stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka
objął Marek Sudomirski.
Nowy Zastępca Burmistrza
ma duże doświadczenie
na stanowiskach kierowniczych. Przez ostatnie 10 lat
kierował zespołami kontrolującymi kluczowe projekty
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych, a wcześniej był
Prezesem Zarządu w firmie
zajmującej się doradztwem
ekonomicznym w zakresie planowania i realizacji
przedsięwzięć związanych
z wykorzystaniem środków
publicznych. Prywatnie jest
ojcem trójki dzieci, strażakiem i pilotem. Jako pilot pełni
też funkcję - Wiceprezesa zarządu Aeroklubu Rzeczpospolitej Polskiej.
red.

Oświadczenie
W dniu 1 lutego 2018 r. odwołałam ze stanowiska
Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka Pana
Łukasza Stępnia. Zastępca powinien być
wsparciem nie tylko dla Burmistrza, ale przede
wszystkim dla mieszkańców i tego będę
wymagać od Pana Marka Sudomirskiego, który
objął Stanowisko Zastępcy Burmistrza. Pan
Marek Sudomirski ma wieloletnie doświadczenie
w pracy w samorządzie, biznesie i zarządzaniu.

P

an Łukasz Stępień
to dobry fachowiec
z ogromnym potencjałem, którego jednak nie
mógł wykorzystać, pełniąc
obowiązki Zastępcy Burmistrza. W związku z tym
został przesunięty na stanowisko Głównego Specjalisty w Referacie Technicznej Obsługi Miasta, gdzie
będzie czuwał nad finansowo-organizacyjną stroną
wszystkich toczących się
i planowanych inwestycji.
Po trzech latach ciężkiej
pracy nad przygotowywaniem inwestycji, przystąpiłam do ich realizacji,
ogłaszam kolejne przetargi na budowę dróg, wybieram wykonawców. To
dynamiczny okres, który
jest też sprawdzianem dla
osób odpowiedzialnych za
powodzenie tych działań.

Wymaga
determinacji,
zdecydowania i umiejętności komunikowania się
z ludźmi. Stąd też moja kolejna decyzja o odwołaniu
ze stanowiska Kierownika
Referatu Technicznej Obsługi Miasta Pana Adama
Adamczyka. Waga realizacji zadań skłoniła mnie do
zmiany organizacji zarządzania inwestycjami i skupienia w jednym ręku decyzji i odpowiedzialności.
Zatem Zastępca Burmistrza
będzie pełnił automatycznie funkcję kierownika
Technicznej Obsługi Miasta. Tak zbudowany zespół
to ważny element wykonania bardzo ambitnego planu, który mamy do zrealizowania w 2018 r.
Burmistrz Miasta
Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz miasta
informuje
styczeń – luty 2018
n Analizując Państwa zgłoszenia, zawnioskowaliśmy do Przychodni Biovena o aneksowanie umowy w części dotyczącej zapisów na
zabiegi rehabilitacyjne. Od 16 marca 2018 r.
ulegną zmianie zasady zapisów na zabiegi.
Dotychczas przychodnia prowadziła zapisy
na zabiegi z maksymalnie 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Teraz nie będzie terminowych
limitów, zapisy będą prowadzone do wyczerpania puli środków, na jakie zawarta została
umowa, czyli do końca roku.
n Pierwszy przetarg na wykonanie pięciu
ulic: Pięknej, Żytniej, Przyszłości, Leśny Ślad
i Bartosza zakończył się sukcesem, wybraliśmy dwóch wykonawców i rozpoczynamy
realizację inwestycji zaraz po odpuszczeniu
mrozów. Drugie postępowanie przetargowe
na wykonanie ulic: Długiej, Sosnowej, Granicznej, Kochanowskiego musimy powtórzyć, ponieważ nie wyłoniliśmy wykonawców. Jedyna oferta została złożona na ulicę
Graniczną. Korzystniejsze jest ogłoszenie pakietu, dlatego postanowiliśmy o ponowieniu
przetargu na wykonanie wszystkich ulic.
n Projekt znaku miasta – logo (str. 5) oraz
konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (str. 4) to działania, których
inicjatorem jest Rada ds. Estetyki Miasta.
Członkowie Rady to mieszkańcy Milanówka,
specjalizujący się w kierunkach związanych
z estetyką (artyści, architekci, historycy
sztuki). Rada to organ doradczy burmistrza,
została powołana po to, by dbać o poprawę jakości przestrzeni publicznej w naszym
mieście.

n Firma wykonująca audyt w MPWiK wniosła o jego przedłużenie. Audyt przedłużył się
z powodu absencji ważnych pracowników
oraz braku dostępu do sprzętu byłego prezesa Spółki.
n Do projektu uchwały krajobrazowej, wyłożonego do publicznego wglądu w listopadzie/grudniu 2017 r., zgłoszono 16 uwag.
Obecnie jesteśmy na etapie ich weryfikacji.
Po podjęciu ostatecznych decyzji dotyczących uwzględnienia /bądź nie/ poszczególnych uwag, projekt uchwały zostanie skorygowany, a następnie ponownie skierowany
do konsultacji społecznych.
n Z zaniepokojeniem, ale jednocześnie
i zdziwieniem odbieram informacje o rzekomej wyprzedaży majątku publicznego przez
Gminę Milanówek, która miałaby się dziać
w okresie obecnej kadencji. W okresie od
końca 2014 do chwili obecnej dokonałam
sprzedaży w drodze aktu notarialnego, za
zgodą Rady Miasta Milanówka, wyłącznie 7 nieruchomości (2015 r. – dz. 8/8 obr.
06-02 przy ul. Piłsudskiego pow. 76 m2;
2016 r. – dz. 39/6 i 39/8 obr. 06-10 w okolicy ul. Rososzańskiej łączna pow. 444 m2, dz.
4 i 5 obr. 06-16 przy ul. Cichej łączna pow.
142 m2, dz. 24 obr. 05-21 przy ul. Wielki Kąt
pow. 159 m2; 2017 r. – dz. 114 obr. 05-16
przy ul. Ludnej pow. 76 m2). Należy wyraźnie
podkreślić, iż żadna z ww. nieruchomości nie
była klasyczną „nieruchomością budowlaną”,
której powierzchnia, kształt, dostęp do drogi
publicznej, przeznaczenie i inne uwarunkowania umożliwiałyby samodzielne zagospo-

darowanie. Zdecydowana większość z ww.
nieruchomości stanowiła tereny, które pozostawały zależne użytkowo od przyległych,
prywatnych nieruchomości budowalnych,
a sprzedaż miała na celu regulację stanów
prawnych nieruchomości przyległych np.
poprzez zapewnienie im dostępu do drogi
publicznej. Zwracam również uwagę iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, w formie
decyzji administracyjnej, nie jest procedurą
uznaniową, zależną od decyzji Burmistrza,
czy też Rady Miasta Milanówka – kwestie
te wynikają z roszczenia zawartego w przepisach prawa. Jedocześnie pragnę nadmienić, iż systematycznie reguluję stany prawne
nieruchomości np. poprzez przygotowywanie się do procesów komunalizacji i nabycia
gruntów pod drogami, czy też zaległe regulacje ksiąg wieczystych oraz aktualizowanie
informacji w ewidencji gruntów i budynków.
Mając na uwadze powyższe, kategorycznie
nie zgadzam się z tezą o rzekomym wyprzedawaniu majątku naszej gminy, a wszystkie
osoby twierdzące inaczej wzywam do przedstawienia faktów temu przeczących.
AnalizuBurmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Ważne terminy podatkowe
Przypominamy o ważnych terminach
podatkowych.
1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny
od osób fizycznych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w następujących terminach:
n z a I kwartał do 15 marca danego roku,
n z a II kwartał do 15 maja danego roku,
n z a III kwartał do 15 września danego roku,
n z a IV kwartał do 15 listopada danego roku.
2. Opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu należy wpłacać do 31 marca danego roku.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu wieczystego użytkowania należy dokonywać bez wezwania.
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na indywidualny
numer konta przypisany do danego podatnika.

Kasa czynna:

Poniedziałek 10:00 – 17:00
Wtorek-Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 14:00
(przerwa: codziennie 12:00 – 12:30)

Numer konta indywidualnego danego podatnika z tytułu podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego jest zawarty w decyzji podatkowej na 2018 r.
Numery kont indywidualnych podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są aktualne – takie
jak dotychczas.
Jest też możliwość otrzymywania z Urzędu
Miasta powiadomień SMS o powyższych
terminach. Można to zrobić w 3 krokach:
l należy pobrać i zainstalować aplikację BLISKO;
l wybrać Milanówek z listy nadawców;

lK
 orzystaj! Otrzymuj spersonalizowane
wiadomości.

Wszelkich informacji dotyczących:
lp
 odatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportu oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 22 755 30 61 w. 104, 105, 175, 210;
lo
 płat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 22 755 30 61
w. 102, 103.
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Milanówka
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INFORMACJE URZĘDOWE

Nowy zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej
W

dniu 10 lutego 2018r., podczas Walnego Zebrania członków OSP Milanówek, został wybrany nowy skład zarządu
stowarzyszenia. Stanowisko Prezesa Zarządu
objął dh Sławomir Bączkowski, wraz z nim
w skład zarządu weszły następujące osoby:
dh Sławomir Wieleciński – Naczelnik OSP
Milanówek, dha Kamila Nocoń – Skarbnik,
dha Karolina Łapińska – Sekretarz, dh Artur
Kryński – Gospodarz, dh Piotr Pliszewski i dh
Piotr Nocoń – Członkowie Zarządu.
Prezes Sławomir Bączkowski obejmujący
stanowisko Prezesa Zarządu pochodzi z Wrocławia, a w Milanówku mieszka od 2011
roku. W szeregi OSP Milanówek wstąpił pod
koniec 2015 roku, jest aktywnym członkiem

OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych.
Podczas piastowania powierzonego mu stanowiska chce doprowadzić do reaktywacji
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, planuje
organizować szkolenia dla mieszkańców z zakresu wiedzy związanej z pierwszą pomocą,
zapobieganiu zaczadzeniom. Będzie dążył
do lepszej integracji pomiędzy mieszkańcami miasta a jednostką. „Mając na uwadze,
iż na jednostce OSP Milanówek spoczywa
odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i okolic, liczę na dużą pomoc
Władz Miasta w realizacji podejmowanych
działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwoju samej jednostki" – mówi
prezes Bączkowski.

Koniec z problemem lokalowym

Społecznego Liceum
M

ilanowskie szkoły stoją wysoko w ogólnopolskich rankingach, w szczególności Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5
STO przy ulicy Herberta 41 (dawnej Fiderkiewicza), które w styczniu 2018 uplasowało się na 17 miejscu w rankingu liceów na
Mazowszu. Mogę śmiało powiedzieć, że to
liceum jest jednym z atrybutów jakości naszego miasta.
Szkoła, która może się pochwalić poziomem edukacji na miarę XXI wieku, ma jednak ogromny problem z pomieszczeniem się
w budynku, który obecnie zajmuje. Rosnące
potrzeby i możliwości pozyskania dofinansowania powodują konieczność rozbudowy
i podniesienia standardu bazy dydaktycznej
placówki tym bardziej, że zgodnie z reformą
systemu oświaty, czyli zmianą liceum trzyletniego na czteroletnie, do końca 2019 roku
szkoła musi się przygotować na zwiększenie

ilości roczników, a co za tym idzie, zwiększenie liczby uczniów. W obecnej sytuacji lokalowej umieszczenie tam dodatkowego rocznika
jest nierealne.
Od 2000 roku Dyrekcja liceum stara się
o zmianę warunków lokalowych. W 2003
roku na działce miejskiej, mieszczącej się
obok, dobudowano nową, niewielką część
szkoły. Jednak z biegiem lat i w związku z coraz większym zainteresowaniem szkołą, jej
problem lokalowy znowu narasta. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest zagospodarowanie przez szkołę całości budynku przy
Herberta 41, czyli też tej części, w której mieści się obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szkoła przygotowała już plan adaptacji tej
dodatkowej powierzchni.
Zamierzenia te były prezentowane w dniu
15.02 br. podczas XLII Sesji Rady Miasta.
Radni prawie jednogłośnie wyrazili zgodę na

takie rozwiązanie. Szkoła zagospodaruje pomieszczenia po OPS-ie.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Konkurs na zagospodarowanie
terenów zieleni miejskiej

kolejnych przestrzeni, które w przyszłości
będą stopniowo modernizowane.
Pragnąc, aby tereny zielone w Milanówku, tworzyły spójną przestrzeń Koncepcje zostaną ocenione przez powopubliczną i były użyteczne i atrakcyjne dla mieszkańców miasta,
łany w tym celu Sąd Konkursowy, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone. Liczymy, że
ogłaszamy „Konkurs na koncepcję zagospodarowania wybranych
przedstawione prace pozwolą w ciekawy
terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Milanówka”.
sposób zaaranżować przestrzeń w MilaPatronat nad konkursem objęło Stowarzy- wszystkich mieszkańców, niezależnie od nówku. Miasto będzie się ubiegać o otrzyszenie Architektów Polskich Oddział War- wieku i upodobań. Przy stacji WKD Grudów manie dofinansowania na realizację zwyszawski. Założenia konkursowe przewidują, powstanie na nowo urządzona przestrzeń, cięskich projektów.
Szczegółowe informacje o konkursie,
że otoczenie budynku Urzędu Miasta stanie pełniąca funkcję lokalnego centrum,
się otwartą przestrzenią publiczną. Ulice a atrakcyjnie zaaranżowana ulica Grudow- terminach, warunki uczestnictwa, mapy
łączące teren Urzędu z dworcem PKP wraz ska połączy je z centrum miasta. Zaprojek- z obszarami konkursowymi, informaz przylegającymi do nich skwerami zosta- towane w wyniku konkursu ulice i skwery cje o nagrodach są dostępne na stronie
ną przekształcone w miejsca przyjazne dla staną się wzorcowymi rozwiązaniami dla www.milanowek.pl
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Po co logo dla Milanówka?
Wiele miast w Polsce i na świecie ma swoje loga, teraz będzie je mógł mieć także Milanówek. Logo jest
potrzebne miastu do celów promocyjnych, a często nadużywany herb powinien być zarezerwowany
wyłącznie do oficjalnej komunikacji.

I

dentyfikacja wizualna składająca się m.in.
z logo to współczesna podstawa każdej
marki, firmy, organizacji czy miejscowości.
Herb, jako znak urzędowy i element tożsamości miasta, powinien podlegać szczególnej
ochronie i być wykorzystywany ze szczególną
uwagą. Milanowskiemu herbowi, który jest
nadużywany i przerysowywany, szczególnie
w Internecie, trzeba przywrócić należne mu
miejsce. Logo może zaś być wykorzystywane
w bardzo różnych kontekstach promocyjnych
np. na gadżetach promocyjnych, na plakatach
promujących wydarzenia.
Logo powstało z inicjatywy Rady ds. Estetyki Miasta powołanej po to, by przywrócić
miastu estetykę. Członkami Rady są mieszkańcy miasta, będący jednocześnie specjalistami od estetyki (min. architekci, specjaliści
od designu). Jak wyjaśniła przedstawicielka
Rady Estetyki na Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 12 lutego
br., Rada pracuje nie tylko nad tym, by usunąć z przestrzeni miasta szpecące reklamy.
Dąży też do ujednolicenia nowych elementów, które będą wprowadzane do krajobrazu

miasta, takich jak ławki, czy kosze. Znak miasta pojawiający się na ławkach i koszach ma
posłużyć jako taki element ujednolicenia.
Członkowie Komisji Praworządności zdecydowali o negatywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały o przyjęciu znaku miasta. W związku
z tym, Przewodniczaca Komisji Praworządności i Burmistrz Miasta wniosły o zdjęcie projektu uchwały dotyczącej logo z obrad XLII Sesji
Rady Miasta. Wobec powyższego Burmistrz
zdecydowała o przyjęciu logo dokumentem
niższej rangi, jakim jest zarządzenie Burmistrza.

Dlaczego takie logo?

W projekcie logo naszego miasta został
wykorzystany symbol liścia dębu, z którym
mieszkańcy od lat je utożsamiają. Liść dębu

został tu jednak uwspółcześniony. To logo na
miarę naszych czasów, ale odwołujące się do
ducha estetycznego poprzednich pokoleń.
Konotacje znaku ze stylem Art Deco i latami
30-stymi, kiedy w Milanówku działali najlepsi
artyści, to jego wielka zaleta.
Logo to jest znakiem otwartym, czyli pozwalającym na zastosowanie w wielu materiałach, począwszy od betonu, a skończywszy na
szkle czy drewnie. Jednocześnie daje też wiele
możliwości zastosowań kolorystycznych.
Logo i księgę znaku można obejrzeć na
stronie milanowek.pl/bip. Znak został wykonany na zlecenie Urzędu Miasta. Jego autorką jest Pani Ewa Szyszka-Oczkowska.
Burmistrz Miasta
Wiesława Kwiatkowska

Rozstrzygnęliśmy

Gmina dofinansowuje prace III edycję
przy zabytkach w roku 2018 Minigrantów MCK!
W bieżącym roku po raz kolejny istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Milanówka
i wpisanych do rejestru zabytków. Łączna pula przeznaczona na ten cel
w budżecie miasta, podobnie jak w latach ubiegłych, wynosi 100 tys. zł.

D

otacje przyzna Rada Miasta Milanówka na podstawie opinii Komisji Kultury
Rady Miasta Milanówka.

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na:

l stabilizację konstrukcyjną;
l odnowienie lub uzupełnienie tynków;
l renowację okien, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
l zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie
substancji zabytku;
l modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane
z drewna części składowe i przynależności;
l wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
l zakup materiałów konserwatorskich
i budowlanych, niezbędnych do wykonania powyższych prac;
l sporządzenie niektórych ekspertyz technicznych 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 dnia 1 lutego do
dnia 31 marca 2018 r. włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do
Urzędu, a nie data stempla pocztowego).
Formularze wniosków wraz z regulaminem
udzielania dotacji dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Milanówka
www.bip.milanowek.pl w zakładce Zabytki
lub na stronie internetowej Miasta Milanówka www.milanowek.pl w zakładce Strefa Mieszkańca -> Inwestycje i infrastruktura
-> Opieka nad zabytkami. Szczegółowych
informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami (bud. C, ul. Spacerowa 4
tel. 22 758 30 61 wew. 208).
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Marta Markut

M

ilanowskie Centrum Kultury to miejsce nie tylko realizujące własny program edukacji kulturalnej, ale także miejsce
otwarte na inicjatywy mieszkańców, dlatego
już trzeci raz ogłosiliśmy konkurs Minigranty
MCK. Przyznamy, że nie spodziewaliśmy się
aż takiego zainteresowania, za co serdecznie wszystkim uczestnikom dziękujemy!
Niestety, ma to też swoje złe strony – musieliśmy dokonać wyboru zwycięskich projektów, a wybór nie był prosty. Tym razem
wiele projektów zawierało element folkloru
i pielęgnowania tradycji, a także zwykłą chęć
spędzania czasu razem, kształtowania umiejętności – często odchodzących w zapomnienie. Wybraliśmy 7 zwycięskich projektów,
które stopniowo będą realizowane od teraz
aż do lata, dlatego zachęcamy do aktywnego śledzenia naszej strony www.mckmilanowek.pl, fanpage`a na facebooku oraz do
zapisania się do naszego newslettera!
Specjalista ds. promocji MCK
Joanna Szamota
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XLI sesja VII kadencji Rady
Miasta Milanówka – 21 grudnia 2017 roku
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 14. Na sesji podjęto następujące uchwały:
 Uchwała Nr 371/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024,
którą radni przyjęli w głosowaniu 6-za,
4-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława,
Małgorzata Trębińska, Krzysztof Wiśniewski), 4-wstrzymujące (Anna Haber, Patrycja
Kaniewska, Elżbieta Kubek, Waldemar Parol)
1-niegłosujący (Aleksandra Krystek);
 Uchwała Nr 372/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
zmian budżetu miasta Milanówka na 2017
r., którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za,
3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława,
Krzysztof Wiśniewski), 1-niegłosujący (Aleksandra Krystek);
 Uchwała Nr 373/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 r., którą radni
przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-przeciw (Ewa
Galińska, Janina Moława), 1-wstrzymujący
(Małgorzata Trębińska) 1-niegłosujący (Aleksandra Krystek);
 Uchwała Nr 374/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności gruntowej na nieruchomości
oznaczonej jako dz. ew. nr 5/16 i nr 72 obr.
06-10 w Milanówku, którą radni przyjęli w
głosowaniu 13-za, 1-wstrzymujący (Krzysztof Wiśniewski) 1-niegłosujący (Aleksandra
Krystek);
 Uchwała Nr 375/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości
oznaczonej jako dz. ew. nr 5/16 obr. 06-10
w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymujący (Krzysztof
Wiśniewski) 1-niegłosujący (Aleksandra Krystek);
 Uchwała Nr 376/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 1-niegłosujący (Aleksandra Krystek);
 Uchwała Nr 377/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną
od ul. Łąkowej w Milanówku, którą radni
przyjęli w głosowaniu 14–za, 1-niegłosujący
(Aleksandra Krystek);
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 Uchwała Nr 378/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną –
ul. Makową, którą radni przyjęli w głosowaniu 14–za, 1-niegłosujący (Ewa Kubek);
 Uchwała Nr 379/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych
jednostek oświatowych, prowadzonych na
terenie Gminy Milanówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, którą radni przyjęli
w głosowaniu 12–za, 3-niegłosujące (Aleksandra Krystek, Waldemar Parol, Małgorzata Trębińska);
 Uchwała Nr 380/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
mieście Milanówek na 2018 r. którą radni
przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące
(Aleksandra Krystek, Hanna Młynarska);
 Uchwała Nr 381/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
zmiany Uchwały Nr 5/I/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie:
powołania stałych Komisji Rady Miasta
Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 14–za, 1-niegłosujący (Aleksandra
Krystek);
 Uchwała Nr 382/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Milanówka na lata 2018–2024, którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 1-przeciw
(Krzysztof Wiśniewski), 1-wstrzymujący
(Ewa Galińska) 2-niegłosujące (Aleksandra
Krystek, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 383/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu miasta Milanówka na 2018 rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 1-prze-

ciw (Krzysztof Wiśniewski), 1-wstrzymujący
(Ewa Galińska) 2-niegłosujące (Aleksandra
Krystek, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 384/XLI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną w
głosowaniu 9-za, 2-przeciw (Janina Moława,
Krzysztof Wiśniewski), 1-wstrzymujący (Ewa
Galińska); 3-niegłosujące (Robert Czarnecki,
Aleksandra Krystek, Waldemar Parol).
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 internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do przedszkola, dla którego Gmina Milanówek
jest organem prowadzącym na rok 2018/2019 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

Data
od

Etap rekrutacji/czynność rodzica

do
od 16 lutego 2018
godzina 08:00

Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji
informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

19 lutego 2018, godzina 8:00 1 marca 2018, do godziny 15:00

Złożenie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne
2 marca 2018, godzina 10:00 23 marca 2018, do godziny 12:00 Rejestracja w systemie elektronicznym wniosków o przyjęcie.
Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumen-

3 marca 2018, godzina 10:00 23 marca 2018, do godziny 15:00 tów potwierdzających spełnianie kryteriów
23 marca 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5 kwietnia 2018

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

6 kwietnia 2018, godz. 12.00
6 kwietnia 2018, godz. 12.00

16 kwietnia 2018, godz. 15.00

17 kwietnia 2018, godz. 14.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało
zakwalifikowane.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 17 kwietnia 2018
godz. 14.00

Postępowanie uzupełniające
11 maja 2018

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

14 maja 2018

21 maja 2018, do godziny 12:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

14 maja 2018

21 maja 2018, do godziny 16:00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie kryteriów

21 maja 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21 maja 2018

29 maja 2018, godzina 15:00
29 maja 2018

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

1 czerwca 2018, do godziny 12:00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu.
4 czerwca 2018, godzina 15:00
od 7 czerwca 2018, od godziny 10:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.
Procedura odwoławcza.

Z Dziennika Miejskiego Strażnika
Milanowska Straż Miejska zlokalizowała nielegalne gry hazardowe
W trakcie złożonych i wnikliwie prowadzonych czynności funkcjonariusze Straży Miejskiej wytypowali w naszym mieście punkty, w których prawdopodobnie
mają miejsce nielegalne gry hazardowe.
Strażnicy Miejscy o swoich ustaleniach
niezwłocznie poinformowali Mazowiecki
Urząd Celno – Skarbowy. Działania zainicjowane przez milanowskich strażników
miejskich okazały się trafne.

Zakrojone na szeroką skalę operacje Działu Realizacji Mazowieckiego
Urzędu Celno – Skarbowego przyniosły
wymierny skutek. W ostatnim czasie, na
terenie Milanówka zajęto 12 nielegalnych automatów do gier hazardowych
i wszczęto dochodzenia karne skarbowe
z art. 107 § 1 KKS.
Straż Miejska
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Harmonogram rekrutacji
do szkół podstawowych

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina
Milanówek jest organem prowadzącym na rok 2018/2019 będzie prowadzone w oparciu o następujący harmonogram:

Data
od

do

Etap rekrutacji/czynność rodzica
Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.

26 lutego 2018, od godziny 10:00
5 marca 2018

6 kwietnia 2018, do godziny 12:00 Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.

5 marca 2018

6 kwietnia 2018, do godziny 15:00 dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

6 kwietnia 2018

12 kwietnia 2018

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/ zgłoszenia o przyjęcie oraz
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13 kwietnia 2018, godz. 12.00
16 kwietnia 2018

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7 maja 2018, godz.15.00
9 maja 2018, godz. 14.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 9 maja 2017
godz. 14.00

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych
25 maja 2018

Publikacja wykazu wolnych miejsc.

28 maja 2018

4 czerwca 2018, do godziny 12:00 Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.

28 maja 2018

4 czerwca 2018, do godziny 15:00 mentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

4 czerwca 2018

11 czerwca 2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja
dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 czerwca 2018, godzina 15:00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz doku-

12 czerwca 2018, od 15:00

19 czerwca 2018,
do godziny 15:00

20 czerwca 2018, godzina 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka.
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

od 20 czerwca 2018, od godziny 15:00

Procedura odwoławcza.

Nietrzeźwy kierowca wjechał
w sygnalizator świetlny
Noc z 17 na 18 lutego okazała się pechowa dla kierowcy Subaru, który ok.
godz. 20:20 z impetem wjechał w sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu ulic Grudowskiej i Królewskiej w Milanówku.
Zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Operator bezzwłocznie przekazał
informację dyżurnemu Straży Miejskiej,
który zadysponował na miejsce swój pa8

trol. Dalsza obserwacja zdarzenia oraz
kierowcy, wzbudziła u pracownika centrum monitorowania uzasadnione wątpliwości, co do trzeźwości mężczyzny.
Sprawca kolizji widząc nadjeżdżający,
oznakowany radiowóz, wsiadł do swojego auta i zaczął oddalać się z miejsca
zdarzenia. Ścisła współpraca z operatorem i zdecydowane działania strażników,

pozwoliły na ujęcie sprawcy i przekazanie
go Policji. Pierwsze badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
wskazało 2,10 promila. W kolejnej próbie
odnotowano 2,15 promila w wydychanym powietrzu.
Straż Miejska
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Nasz dom kultury tworzą ludzie!
Jeszcze do niedawna ośrodki kultury w małych miejscowościach kojarzyły się przede wszystkim
z nauką śpiewu i tańca oraz zajęciami dla dzieci. Ale tak było kiedyś! Okazuje się, że animatorzy kultury,
kulturoznawcy oraz artyści wzięli sprawy w swoje ręce i sytuacja instytucji kultury w Polsce ma się coraz
lepiej, a Milanowskie Centrum Kultury jest tego przykładem.

W

spółczesne domy kultury to nie tylko
miejsce organizacji wydarzeń, jest to
także przestrzeń do podejmowania ważnych
dla mieszkańców tematów, zarówno o charakterze społecznym, jak i hobbistycznym.
Oferta kulturalna jest szeroka i zróżnicowania, a misją jest zbliżanie ludzi. Milanowskie
Centrum Kultury, realizując swoje zadania
kieruje się właśnie tą ideą.

Milanowskie Centrum Kultury w TOP 20

Naszymi działaniami zmniejszamy dystans
społeczny, wzmacniamy więzi i budujemy
kompetencje kulturowe mieszkańców. Za
taką postawę w 2017 roku zostaliśmy docenieni przez Narodowe Centrum Kultury. Dostaliśmy się do grona 20 instytucji kultury
w Polsce, które miały okazję wziąć udział
w profesjonalizacyjnym programie „Zaproś
nas do siebie”. Program nie dał nam pieniędzy, nie dał nam także rąk do pracy, ale
pozwolił nam zrozumieć, że jesteśmy w Mi-

lanówku potrzebni, że nasz dom kultury
tworzą ludzie, a nie budynek!
To nasz zespół jest naszą siłą. W MCK pracują ludzie pełni pasji, werwy do działania,
ludzie, których nie zniechęca krytyka. Słuchamy, obserwujemy mieszkańców, staramy
się zorganizować takie wydarzenia i aktywności, których potrzebują. Najlepszym, aktualnym przykładem integracji z mieszkańcami
są Taneczne Czwartki w Starym Kinie, czy też
nowopowstały Klub Miłośników Planszówek
i reaktywowane Kinoranki.

Jeszcze więcej zmian w 2018

Dzięki udziale w programie Narodowego
Centrum Kultury zyskaliśmy jeszcze większą
śmiałość do zmian. Śmiałość do tego, by
zapraszać do Milanówka wielkich artystów,
by zachęcić mieszkańców do inwestowania
w kulturę. Zmobilizowaliśmy się do prowadzenia nietypowych działań z zakresu edukacji kulturalnej, a przede wszystkim do wspól-

nego działania z mieszkańcami na rzecz
naszego miasta.
Rok 2018 w Milanówku będzie pełen
atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych i zmian
infrastrukturalnych, na które My jesteśmy
gotowi. Jesteśmy po niezwykle udanym koncercie Młynarski plays Młynarski feat. GABA
KULKA, który udowodnił, że nawet bez profesjonalnej sali koncertowej można zorganizować wydarzenie, które będzie ucztą dla
zmysłów i zgromadzi kilkuset mieszkańców.
Przed nami wizyta Teatru Capitol w Milanówku (10 marca br.), a w czerwcu Powitanie Lata, którego główną gwiazdą będzie
uwielbiana przez młodzież Natalia Nykiel.
To tylko niektóre z naszych pomysłów.
Zapraszamy Państwa już dziś!
Do zobaczenia.
Aneta Majak
Dyrektor MCK

Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla Pań
„Nie bądź bezbronna – obroń się sama” to już III edycja programu Straży Miejskiej
w Milanówku adresowana do wszystkich pań, które chciałyby same zadbać o swoje
bezpieczeństwo na ulicy.

P

od okiem wykwalifikowanego instruktora, mieszkanki Milanówka mają
możliwość wziąć udział w bezpłatnych
zajęciach z samoobrony. Panie nauczą się
jak reagować w sytuacjach zagrożenia i nie
dać się skrzywdzić napastnikowi. Treningi
będą obejmowały naukę podstawowych
technik, ruchów, pchnięć i uderzeń pozwalających szybko i skutecznie unieszkodliwić agresora. Dodatkowo zajęcia wzmoc-

nią kondycję i zapewnią mile spędzone
popołudnie.
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu Straży Miejskiej 22 724 80 45 lub na
adres mailowy: sm.wegielek@gmail.com z
dopiskiem w tytule: „Samoobrona”.
Zaczynamy 27 lutego (wtorek) o godz.
18.30 na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Królewskiej 69 (wejście
przez halę sportową).

Panie
powinny
zabrać
ze sobą uzupełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania na
www.strazmiejska.milanowek.pl),
strój sportowy oraz dobry humor.
Zajęcia są bezpłatne!
Zapraszamy!
Funkcjonariusz Straży Miejskiej
Instruktor samoobrony i sportów walki
Marcin Węgiełek
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iblioteka poleca:
Top 5 książek na marzec
Drodzy czytelnicy, w tym miesiącu mamy dla Was kilka prawdziwych „perełek”.
Zapraszamy do Biblioteki po poniższe pozycje i wiele innych!
Za zamkniętymi drzwiami – B. A. Paris,
Wyd. Albatros.
Porywający
debiut
angielskiej
pisarki.
Psychologiczny thriller
w stylu Hitchcocka,
wciągający i powodujący szybsze bicie
serca. Kto wie, może
się nawet zdarzyć, że
po tej lekturze będziemy inaczej patrzeć na
swoich znajomych…
Express Moskwa-Milanówek – Nina Gąsowska, Wyd. Ado
Książka
mieszkanki Milanówka,
malarki, która związała swoje życie
z naszym miastem.
Z barwnej opowieści
bogato okraszonej
zdjęciami dowiadujemy się co autorka
sądzi o Rosjanach,
a także Polakach.
Dlaczego chce być
stoikiem i jakie ma
relacje z dziećmi, wnukami i przyjaciółmi.

Medalion z bursztynem – Anna Klejzerowicz, Wyd. Filia.
Książka obyczajowa
powiązana tajemnicą
rodzinną, wątek kryminalny, a wszystko
wplecione w historię
II wojny i czasy współczesne. Bohaterowie
też są ciekawi i dobrze
scharakteryzowani.
Idealna dla miłośników powieści obyczajowych przeplatanych
historią i zagadkami sprzed lat. Książka dostępna jest w zasobach naszej biblioteki poprzez IbukLibra.
Himalaistki. Opowieść o kobietach, które
pokonują każdą górę – Sepioło Mariusz,
Wyd. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Wspaniały
reportaż o polskich Himalaistkach. Życie kobiet
uwarunkowane
nieskończoną miłością do
gór nie było i nigdy nie
będzie łatwe. Podzielo-

na na dwie części – ,,wczoraj” i ,,dziś” książka
opisuje wyprawy kobiet, takich jak Wanda Rutkiewicz, Hanna Kruger-Syrokomska,
czy Aleksandra Dzik, których dokonania na
zawsze wpisały się w historię światowego
himalaizmu.

Książka dla dzieci:
Niezłe ziółko – Barbara Kosmowska,
Wyd. Literatura.
To pozycja niezwykle
wzruszająca, ciepła i mądra, opowiadająca
o relacjach wnuka
z babcią. Książka
emanuje pozytywną
energią. Dodatkowo
przyciąga pięknymi
ilustracjami w wykonaniu znakomitej
rysowniczki Emilii
Dziubak. Po lekturze, czytelnikom tym małym, i tym starszym, na pewno zakręci się łza
w oku i pozostanie w pamięci na długo.
Serdecznie polecamy,
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Czy Jadłodzielnie świecą pustkami
Wielu mieszkańców zastanawia się zapewne, czemu na milanowskich ulicach stoją dwie, często puste
lodówki. Czy miasto rozdaje jedzenie? A może ktoś w nieelegancki sposób pozbył się sprzętu AGD?
Otóż nie, te dwie lodówki to część akcji zapobiegającej marnowaniu się jedzenia, do której przyłączył się
Milanówek. To, że są często puste, świadczy tylko o tym, jak bardzo są potrzebne.

J

adłodzielnia przy ul. Piłsudskiego na terenie bazaru oraz na terenie firmy Pikomp na
skrzyżowaniu ulic: Królewskiej i Grudowskiej
to miejsca, w których można zostawić żywność lub bezpłatnie poczęstować się produktami przyniesionymi przez innych. Milanowskie Jadłodzielnie powstały z inicjatywy Pana
Krzysztoa Kowalewskiego – milanowskiego
przedsiębiorcy oraz przy współpracy pracowników Urzędu Miasta Milanówka, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Pomysł na Foodsharing, czyli dzielenie się jedzeniem, zrodził się w Niemczech w 2012 roku, w Polsce
pierwsze Jadłodzielnie powstały w 2016 r.,
a teraz przyszła kolej na Milanówek!
Do Jadłodzielni można przynieść produkty
spożywcze, których mamy nadmiar, zalegają
w domowych lodówkach i sami nie jesteśmy
ich już w stanie zagospodarować np. prze10

twory, pieczywo, makaron, warzywa, owoce. Warto też nabyć coś specjalnie z myślą
o tych, którym tego jedzenia na co dzień brakuje i zostawić to właśnie w tych punktach.
W lodówkach Jadłodzielni nie należy zostawiać surowych jajek oraz surowego mięsa,
a także takich produktów, które przekroczyły
datę przydatności do spożycia.

Mimo, że jest to inicjatywa szlachetna
i potrzebna, mająca wielu zwolenników na
całym świecie, w naszym mieście spotkała
się z falą krytyki. W Internecie krążą zdjęcia
pustych lodówek. Urząd Miasta, choć popiera tę akcję, nie może odpowiadać za regularne ich zapełnianie. To, że stoją puste, to dowód na to, jak bardzo takie punkty wymiany
jedzenia są w naszym mieście potrzebne i jak
ważne jest, aby każdy Milanowianin dowiedział się o ich istnieniu. Drodzy Mieszkańcy,
zapraszamy do udziału w trwającej akcji
społecznej. Dzielcie się informacją o milanowskich Jadłodzielniach! Zadbajmy wszyscy o to, aby lodówki były pełne oraz o to,
aby do potrzebujących, a nie do śmieci, trafiało jeszcze więcej jedzenia.
Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska

Zapraszamy do Miejskiej
Biblioteki po bezpłatne kody
dostępu do serwisu Ibuk Libra,
za pośrednictwem którego
można przeczytać za darmo
ponad 1462 książek.

D

zięki dołączeniu do Konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych, oferta
naszej biblioteki poszerzyła się o ebooki, które są dostępne on-line na stronie libra.ibuk.
pl. Z oferty można korzystać zarówno z komputerów domowych, po założeniu indywidualnego konta (zakładka myIBUK), jak i w naszej placówce. Więcej informacji o tym, jak
założyć konto w serwisie libra.ibuk.pl znajdą
państwo w dziale Pomoc oraz FAQ.
Instrukcja dla użytkowników
Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia
oprogramowanie, dzięki któremu wejście
do udostępnionych publikacji odbywa się

Darmowe ebooki na Ibuk Libra
przez przeglądarkę WWW, niezależnie od
posiadanego systemu operacyjnego, bez
konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji
Google Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer od wersji 10. Uruchomienie
programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.
Unikalny kod PIN do zdalnego logowania
można otrzymać w bibliotece. Czytelnicy,
którzy pobierali kody w roku 2016 proszeni
są o ponowne zgłoszenie się po nowy kod.
IBUK LIBRA umożliwia logowanie się kontem na Facebook oraz Google, a także

pozwala na udostępnianie notatek i fragmentów innym użytkownikom tych serwisów. Aplikacja została przystosowana do
działania także na urządzeniach mobilnych,
działających pod kontrolą systemu Android
w wersji min 4 oraz iOS min. 5.1. Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym,
należy wpisać adres https://reader.ibuk.pl
w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację
z Google Chrome Web Store. Na urządzeniach Apple zalecamy także dodanie aplikacji do ekranu początkowego.
Miejska Biblioteka Publiczna
Anna Kowalska-Łukasik

Zima w Milanowskiej Szkole Aktywnego Seniora
Nie można powiedzieć, że w Milanówku niewiele się dzieje dla seniorów.
Przykładem jest m.in. projekt socjalny pn. Milanowska Szkoła Aktywnego
Seniora realizowany od października 2017r. Cieszy się on ogromnym
zainteresowaniem, a nasza oferta będzie jeszcze szersza.

Z

ajęcia ruchowe, zajęcia z języka angielskiego oraz spotkania integracyjne, to
działania oferowane dla seniorów w ramach
Milanowskiej Szkoły Aktywnego Seniora. Już
zauważamy, że działania te są jedynie kroplą
w morzu ogromnych potrzeb naszych sędziwych mieszkańców. Poszerzamy ofertę w taki
sposób, aby każdy milanowski Senior znalazł
coś dla siebie. Otrzymaliśmy środki unijne na
realizację kolejnych pomysłów. Wkrótce będziemy uruchamiać ośrodek wsparcia dziennego Senior +, miejsce integracji, dedykowane tylko Seniorom. Będziemy o nim szerzej
pisać w kolejnym numerze Biuletynu.
Udział w projekcie Milanowskiej Szkoły
Aktywnego Seniora zadeklarowało dotych-

czas 90 osób. Utworzono 4 grupy ćwiczeń
ruchowych usprawniających, składające się
z 68 osób oraz 3 grupy edukacyjne do nauki
języka angielskiego liczące łącznie 17osob.
Lista osób chętnych do udziału w zajęciach
cały czas rośnie, a uczestnicy wyrażają same
pozytywne opinie o prowadzonym projekcie.
Seniorzy twierdzą, iż organizowane zajęcia
ruchowe i edukacyjne dają im poczucie radości, zadowolenia i bycia potrzebnym. Zapraszamy do udziału w zajęciach. Osobą koordynującą projekt jest Pani Justyna Łuczaj
pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku tel. 22 724 97 22 w. 11.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Kott

TO nie tylko zwykły lód!
Milanowskie lodowisko cieszy się niesłabnącą popularnością. Od dnia otwarcia do 19 lutego br. z lodowiska
skorzystało 11 152 osób, nie licząc okresu ferii zimowych, kiedy wejście na lód było bezpłatne.

M

iejsca lokalnej aktywności to miejsca
różnego typu, które realizują ideę
otwartości na społeczność lokalną. Mieszkańcy Milanówka od roku cieszą się z przestrzeni Kurnika – pracowni kreatywnej,
która stała się strefą realizowania pomy-

słów mieszkańców. W wakacje takim miejscem było Miejskie Podwórko, gdzie razem
z mieszkańcami budowaliśmy programy animacyjne. Okazało się, że kolejnym miejscem
sprzyjającym integracji stało się miejskie
lodowisko. Lodowisko w Milanówku daje
możliwość uprawiania sportu, a ponadto jest
miejscem nawiązywania sąsiedzkich relacji
i aktywnego grupowego spędzania czasu.
Największą grupą odbiorców oferty lodowiska w Milanówku jest młodzież, która
właśnie lodowisko wybrała jako miejsce
spotkań, integracji, a także działań. Od dnia
otwarcia lodowiska 9 grudnia 2017 r. do
19 lutego br. bilet na lód kupiły 11 152 oso-

by. W sumie tej nie znajdują się osoby, które
skorzystały z oferty bezpłatnie podczas ferii
czy bezpłatnych wydarzeń. Wynik jest imponujący i potwierdza ogromną potrzebę realizacji takich działań na terenie Milanówka.
Ważnym aspektem budowania wizerunku
tego miejsca, była organizacja wydarzeń dla
mieszkańców. Organizacją zajmowało się Milanowskie Centrum Kultury, ale pomysłami
„sypała młodzież”. To młodzi ludzie udzielali
się wolontarystycznie budując z nami ofertę na ferie. Właśnie o to chodzi, by działać
wspólnie! Dziękujemy!
Dyrektor MCK
Aneta Majak
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„Opowieść wigilijna” w „Jedynce” Ekstremalna Droga

Krzyżowa przejdzie
przez Milanówek
W nocy z 16 na 17 marca br. po raz
pierwszy przez Milanówek przechodzić
będzie Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Jej uczestnicy pokonają w sumie 43 km,
wystartują o godz. 20.00 z Grodziska
Mazowieckiego. Każdy chętny
Milanowianin może do nich dołączyć.

U

czniowie klasy II a gimnazjum wraz
z pp. Mariką Wojsław i Magdaleną Wardzińską, postanowili wprowadzić widzów
w bożonarodzeniowy klimat i przygotowali
przedstawienie na motywach ,,Opowieści
wigilijnej” Charlesa Dickensa, pokazujące, że
w wigilię świąt Bożego Narodzenia zdarzają
się rzeczy niezwykłe i tajemnicze, a czasami
zaciera się granica między rzeczywistością
i zaświatami. Czasem nawet duchy odwiedzają ludzi, by… udzielić przestrogi. Ci, którzy przyszli na przedstawienie 22 grudnia,
mieli okazję się o tym przekonać. Razem ze
Scroogem (Alan Lesiakowski), przeżyli niezwykłe chwile, które nakłoniły do refleksji
nad własnym postępowaniem i istotą świąt
Bożego Narodzenia. Doskonała gra aktorska,
piękna, nastrojowa muzyka i ponadczasowe

przesłanie wprowadziły nas w świąteczny
nastrój. Inscenizację uświetniły klimatyczne piosenki i kolędy w wykonaniu zespołu
wokalnego „Arfik”, prowadzonego przez
p. Beatę Osiadacz. Na szczelnie wypełnionej
widowni zasiedli uczniowie naszej szkoły,
dyrekcja oraz nauczyciele. Miłym akcentem
artystycznym była prezentacja taneczna
w wykonaniu pierwszaków przygotowanych
przez p. Iwonę Błeszyńską. Po zakończeniu
części artystycznej głos zabrała dyrektor
szkoły p. Anna Sawwidis, dziękując w ciepłych słowach za przygotowanie przedstawienia oraz złożyła życzenia świąteczne
całej społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu.
Beata Osiadacz
Nauczycielka SP nr 1 w Milanówku

Koncert wokalny „Jadą kolędnicy”
Wspaniali kolędnicy przybyli na koncert finałowy XII edycji konkursu
wokalnego pt. „Jadą kolędnicy”, który odbył się 11 stycznia 2018
w Przedszkolu nr 1 w Milanówku. Koncert poprzedziły przesłuchania,
które odbyły się 9 stycznia również w siedzibie Przedszkola nr 1.

K

onkurs został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Milanówka
Pani Wiesławy Kwiatkowskiej oraz Burmistrza
Gminy Brwinów Pana Arkadiusza Kosińskiego.
Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Jurorzy mieli trudne
zadanie, aby wyłonić laureatów. W konkursie uczestniczyło 190 osób z Brwinowa, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego
i Jaktorowa.
Występy laureatów po raz kolejny wywołały ogromne emocje i łzy wzruszenia. Na koncert finałowy przybyli liczni goście i rodziny
nagrodzonych uczestników. Przygotowania
do konkursu kosztowały nas mnóstwo pracy
i wysiłku, a efekt końcowy przeszedł nasze
najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy przeko-
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nani, że było warto. Dzieci i młodzież z Milanówka zdobyli w konkursie wiele nagród.
Organizatorzy konkursu- Przedszkole nr 1 ,
Truskawkowe Przedszkole i Dariusz Biernacki – serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział oraz ich opiekunom i nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży
do konkursu.
Szczególne podziękowania kierujemy
do Pana Piotra Sulewskiego za przygotowanie oprawy graficznej XII edycji konkursu
wokalnego.
Współorganizatorem tegorocznej edycji
było również Milanowskie Centrum Kultury,
za co serdecznie dziękujemy.
Dyrektor Przedszkola nr 1
Dorota Alicja Malarska

Czym jest EDK?

Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła się po raz
pierwszy w 2009 roku w
Krakowie. Pomysł zrodził
się w środowisku duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka,
Prezesa Stowarzyszenia WIOSNA. Przyjął się
tak dobrze, że w tym roku planowanych jest
ponad 600 tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
– nie tylko w Polsce, ale również w Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych.
Nocna wędrówka w trudnych warunkach,
fizycznych i psychicznych, zmusza do wyjścia
ze strefy komfortu, przekroczenia siebie,
swoich ograniczeń i przyzwyczajeń. Jest okazją do głębszego przeżycia Wielkiego Postu.
Podczas drogi krzyżowej obowiązuje skupienie i milczenie. Uczestnicy idą samotnie lub
w niewielkich grupach, zatrzymują się przy
wyznaczonych stacjach. Czytają tam specjalnie przygotowane rozważania lub słuchają
ich, korzystając z urządzeń mobilnych.

Trasa piesza EDK w naszej okolicy

Grodzisk Mazowiecki – Kuklówka – Adamowizna – Radonie – Książenice – Milanówek – Grodzisk Mazowiecki – to plan trasy
w naszej okolicy, jej koordynatorem jest
Tomasz Olszówka, mieszkaniec Milanówka.
W sumie 43 km, zróżnicowanych krajobrazowo terenów. Naszą lokalną Ekstremalną
Drogę Krzyżową rozpocznie Msza Święta odprawiona w kościele Św. Anny w Grodzisku
Maz. o godzinie 20:00.
Zainteresowanych szczegółami i zapisami
zapraszamy na stronę www.edk.org.pl
Liderzy lokalnej trasy EDK

Ruszyły przygotowania do Milanowskiego
Festiwalu Teatralnego
W imieniu organizatorów, Milanowskiego Centrum Kultury, Uczniów
i Dyrekcji Zespołu Szkół przy ulicy Piasta 14 i Stowarzyszenia Stospotkań
pragniemy z radością poinformować o rozpoczęciu przygotowań do
pierwszej edycji Milanowskiego Festiwalu Teatralnego!

C

elem Festiwalu jest pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i prezentacja
dorobku amatorskich teatrów dziecięcych
oraz wspieranie aktywności społecznej i zaangażowania uczniów w zakresie tworzenia
dużych imprez kulturalnych. Festiwal, który
będzie miał formę przeglądu, planowany jest
jako stałe, cykliczne wydarzenie o zasięgu regionalnym na mapie kulturalnych przedsięwzięć społeczności milanowskiej.
Pierwsza edycja, dedykowana uczniom
szkół podstawowych i gimnazjum będzie mieć
miejsce w dniach 21-22 kwietnia br., w Liceum nr 1, którego uczennica, Wiktoria Szcześniak, jest głównym pomysłodawcą Festiwalu,
a zarazem koordynatorem wolontariatu.
Pierwszego dnia planowane są prezentacje
zespołów starszych klas szkół podstawowych

i gimnazjum, drugiego dnia z poziomu edukacji wczesnoszkolnej. W planach: warsztaty
teatralne dla nauczycieli i dla uczniów, wspierające i rozwijające umiejętności reżyserskie
i zdolności aktorskie dzieci, prowadzone przez
doświadczonych w tego typu działaniach aktorów i instruktorów oraz profesjonalny spektakl na zakończenie Festiwalu. Planowana jest
też wieczorynka w liceum dla starszych klas
szkoły podstawowej wraz z niespodziankami
przygotowanymi przez uczniów szkoły.
Za myśl przewodnią Festiwalu uczniowie
liceum przyjęli motto z twórczości Janusza
Korczaka: „Nie ma dzieci – są ludzie; ale
o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć”.
Nie narzucamy tematyki prezentacji, aby
nie ograniczać inicjatywy dzieci i opiekunów

grup. Zakładamy, że każda z przybyłych grup
w swoim spektaklu pokaże coś oryginalnego
i godnego docenienia.
Przedsięwzięcie koordynuje przedstawiciel
Stowarzyszenia Stospotkań, przy wsparciu
głównych organizatorów – Centrum Kultury,
Dyrekcji ZS nr 1 i społeczności uczniowskiej.
Zapraszamy okoliczne szkoły podstawowe,
gimnazja, instytucje kultury, organizacje i grupy nieformalne do uczestnictwa w projekcie.
Szczegółowe informacje na stronie www.
mckmilanowek.pl i www.zs1-milanowek.pl
Oraz pod adresem mailowym:
teatralnymilanowek@gmail.com
Zapraszamy również na facebook – Milanowski Festiwal Teatralny.
Stowarzyszenie Stospotkań
Mila Wdowiak-Żerańska,

Każdy musi mieć kontrolę
nad swoim pupilem
Biegające bez opieki psy to problem dla wielu
mieszkańców. Zwłaszcza starszych osób, które się ich boją,
mam z dziećmi, a także spacerowiczów z psami na smyczy.
Psy biegające bez opieki bywają agresywne. To często nie
tylko psy bezdomne, ale też psy naszych sąsiadów, które
się im „wymykają” podczas otwierania bramy, przeskakują
przez ogrodzenie albo wręcz są wypuszczane.

Z jakich powodów
psy uciekają?
lB
 o im się nudzi. Nie chodzą
na spacery lub chodzą za
rzadko, każdy centymetr własnego ogrodu znają od dawna
na pamięć, a psi mózg potrzebuje nowych wrażeń, nowych
zapachów.
l Mają za mało ruchu fizycznego.
lC
 zują zapach suczki, czują
zew natury. Zdarza się to także psom kastrowanym.
lG
 eny ras północnych (np.
husky, malamuty, samoje-

dy) każą im ruszać w drogę
w psim zaprzęgu. Takie psy
potrzebują dużo ruchu zimą,
spacerów, biegów, biegania
przy rowerze itd.
l T ęsknią za właścicielem,
szukają go.
l S ą źle karmione i muszą
szukać jedzenia.

Jak zapobiec ucieczkom?

Aby zapobiec ucieczkom należy: zapewnić psom ruch poza
własną działką, skutecznie nauczyć psa przychodzenia, kiedy
go zawołamy, wykastrować niekastrowane samce, uszczelnić
ogrodzenie lub podwyższyć je
za pomocą specjalnej konstrukcji, która uniemożliwi psu przejście przez płot. W mediach nie
brak informacji, jak wzmocnić
takie ogrodzenie. Dla kogoś, kto
jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego psa, a także
respektuje prawa innych do
bezpiecznego poruszania się po
ulicach, nie powinno być żadnych wymówek.
TOZ, Elżbieta Bazgier

Uczniowie „Trójki”
w Parlamencie
Europejskim

W

dniach 5-9 listopada
2017 r. uczniowie klas
drugich i trzecich gimnazjum
w SP nr 3 wraz z opiekunami
gościli w Parlamencie Europejskim. Zwiedzaliśmy Brukselę,
Bruggię i instytucje unijne,
spotkaliśmy się z prof. Danutą

Hübner. Takie spotkania to wyjątkowa okazja, żeby poznać
pracę naszych przedstawicieli
w Unii Europejskiej oraz porozmawiać o wspólnej, europejskiej przyszłości.
Opiekun SU
Agata Hutnik
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STO-nogi znów
pobiegną
Właśnie ruszyły zapisy do VI-go Biegu STO-nogi.
Ten bieg na 10 kilometrów na stałe wpisał się już do
sportowego kalendarza Milanówka. Zmianie uległa
trasa Biegu. Ze względu na planowane remonty dróg,
zdecydowaliśmy się na przeniesienie Biegu całkowicie
na północną stronę miasta.

W

tym roku impreza odbędzie się w dniu
10.06.2018. Start o godzinie 11:00 przed
Urzędem Miejskim (ul. Mickiewicza). Zawodnicy będą biec trzy razy po pętli wyznaczonej
ulicami: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Podgórną i Kościuszki. Będzie to wspaniała okazja
dla kibiców, by dopingować biegaczy w trakcie
całego biegu. Jest to tym ważniejsze, że z roku
na rok coraz liczniejsza jest grupa milanowskich biegaczy, którzy walczą o laur najszybszej
biegaczki i najszybszego biegacza Milanówka.
Mamy więc nadzieję, że w tym roku doping będzie tak gorący jak nigdy dotąd.

To już tradycja, że Bieg szczyci się patronatem Burmistrza m. Milanówka. Jako impreza
sportowa o otwartym charakterze ściąga na
start biegaczy praktycznie z całej Polski i nawet
z zagranicy. Jest więc wizytówką, pokazującą
Milanówek jako miasto piękne, zielone i przyjazne zarówno dla mieszkańców jak i gości.
Nie zapominamy też o naszych najmłodszych
biegaczach. Dla nich zaraz po biegu głównym
wystartuje Mila Milanowska. Ta impreza dla
młodzieży organizowana już od wielu lat przez
Milanowskie Centrum Kultury. Dla najmłodszych odbędzie się wyścig na dystansie 400 m.

Mamy nadzieję, że niedziela 10. czerwca 2018
roku będzie okazją do rodzinnej zabawy w bieganie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców
Milanówka do startu w zawodach i do kibicowania swoim biegaczom.
Czekamy na Was na starcie Biegu i w miasteczku biegowym na skwerze Starodęby.
Organizatorami biegu są: Samodzielne Koło
Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5
i Milanowskie Centrum Kultury.
Organizatorzy VI-go Biegu STO-nogi

Kobiety polecają, kobiety wygrywają!
Internetowy konkurs Biblioteki na 8 marca

Z

okazji Dnia Kobiet Miejska Biblioteka
Publiczna zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie na naszym Facebooku. Konkurs
polega na poleceniu najciekawszej Państwa
zdaniem książki. Należy ograniczyć się do
trzech zdań i wpisać je jako komentarz
na Facebooku Biblioteki pod postem
konkursowym. Post pojawi się 8 marca
o godz. 10.00.
Pierwsze dziesięć postów wygrywa nagrody książkowe. Losowanie tytułów książkowych opublikujemy
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w formie filmu na naszym Facebooku. Nagrody będą
do odbioru przez tydzień w Miejskiej Bibliotece Publicznej poczynając od 8 marca 2018 r.
Do wygrania znakomita literatura, a wśród niej między innymi: „Kobiety dyktatorów” Diane Ducret, „ Mistrzynie” Anny Luboń, „ Gotowe na wszystko” Strand
Robert J., „Niebezpieczne kobiety” Patryka Vegi.
Życzymy inspirującej zabawy, a Paniom w dniu ich
święta składamy najlepsze życzenia!
Dyrektor i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej

KALENDARZ WYDARZEŃ
MARZEC – KWIECIEŃ 2018
„Bawmy się po staremu” – zajęcia dla dzieci wraz z rodzica-

4 marca
mi. n Wstęp wolny n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl
godz. 12.30-14.30 n Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33, Milanówek

Warsztaty "Malujemy na jedwabiu" – zajęcia dla panów
z malowania jedwabnych prezentów z okazji Święta Kobiet n
Zapisy w MCK n Kurnik – wylęgarnia kultury, ul. Piasta 14
„Akademia Talentów" przy Miejskiej Bibliotece Publicznej n
„Skąd się biorą kolory" – wykład poprowadzi Jacek Błoniarz,
współpracownik Centrum Nauki Kopernik n Sala Konferencyjna
UM, ul. Spacerowa 4 n Wstęp wolny!
Spektakl teatralny „Dama bije Króla” w wykonaniu Teatru
Capitol. n Bilety wstępu 30 zł n Hala Miejska przy Szkole
Podstawowej nr 3, ul. Żabie Oczko 1, Milanówek

4 marca
godz. 12.30
10 marca
godz. 12.00
10 marca
godz. 18.00
11 marca
godz. 12.30

Warsztaty ceramiczne dla dzieci n Zapisy w MCK – wstęp 10 zł
n Kurnik – wylęgarnia kultury, ul. Piasta 14

„Bawmy się po staremu” – zajęcia dla dzieci wraz z rodzica11 marca
mi. n Wstęp wolny n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl
godz. 12.30-14.30 n Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33, Milanówek

15 marca
Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek n Wstęp wolny n
godz. 16.00-20.00 „Kurnik-wylęgarnia kultury”, ul. Piasta 14

Mały Chemik – eksperymenty z Marią Curie-Skłodowską n
Warsztaty badawczo-chemiczne dla dzieci (I-III kl. szkoły podstawowej) n Bilety wstępu: 15 zł. n Zapisy pod nr. tel.
22 758 32 34 n Kurnik – pracownia kreatywna, ul. Piasta 14

18 marca
godz. 12.30

„Bawmy się po staremu” – zajęcia dla dzieci wraz z rodzica18 marca
mi. n Wstęp wolny n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl
godz. 12.30-14.30 n Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33, Milanówek
Scena młodych – występy wokalne w wykonaniu młodzieży
z sekcji wokalnej MCK n Szczegóły www.mckmilanowek.pl
n Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33, Milanówek
19 marca
Imieniny Józefa n Wystawa fotografii z życia Józefa Piłsudskiego oraz imieninowy poczęstunek w Starym Kinie.
godz. 19.00
Koncert „Oratorium dla Maryi" – zespół "MIRIAM" i przyja24 marca
ciele z Niepokalanowa n Więcej informacji na stronie: www.
godz. 15.30
mckmilanowek.pl
„Bawmy się po staremu” – zajęcia dla dzieci wraz z rodzica25 marca
mi. n Wstęp wolny n Szczegóły na www.mckmilanowek.pl
godz. 12.30-14.30 n Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33, Milanówek

18 marca

3 kwietnia
– 14 maja

Zgłoszenia do „XIII Festiwalu Otwarte Ogrody" n Więcej
informacji na stronie www.mckmilanowek.pl
Termin nadsyłania prac do konkursu literackiego
„Słowa i słówka dla Milanówka" n Regulamin dostępny na:
www.biblioteka-milanowek.pl, www.milanowek.pl,
www.mckmilanowek.pl
Termin zgłoszeń do I Milanowskiego Festiwalu Teatralnego
n Zgłoszenia do MCK, ul. Kościelna 3
„W czasie deszczu dzieci się nudzą" n Dorota Lulka z zespołem w programie inspirowanym Kabaretem Starszych
Panów n Bilety w cenie 25 zł. do nabycia w MCK n Stare
kino, ul. Piłsudskiego 33.
Spotkanie autorskie z Agatą Markiewicz – Milanowianką,
autorką książki „Kobiety i rodziny powstańców styczniowych
zesłanych w głąb Rosji n Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Spacerowa 4 n Wstęp wolny.

4 kwietnia
6 kwietnia
7 kwietnia
godz. 18.00
8 kwietnia
godz. 17.00

/

Adres redakcji:
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
e-mail: biuletyn@milanowek.pl
www.milanowek.pl
Redaktor naczelna:
Agnieszka Rzewuska

Wydawca:
Miejska Biblioteka
Publiczna w Milanówku
Skład: Ling Brett
Al. Spacerowa 104
05-825 Książenice
Druk:
db PRINT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 32
05-825 Grodzisk Mazowiecki

KONTAKT
Z PLACÓWKAMI
I URZĘDEM MIASTA
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
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24
e-mail: sekretariat@zsg1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa 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 32 34,
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.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
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

Nakład: 6500 egz.
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.

70%

Produkt certyfikowany
przez PEFC

Użyty papier pochodzi z lasów
gospodarowanych zgodnie
z najwyższymi standardami
ochrony środowiska i poszanowaniem wartości społecznych
www.pefc.org

Zastrzega się prawo skracania
i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów.
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