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n W marcu rozpoczęły się już pierwsze prace
przy budowie ulic. Obecnie realizowane są
inwestycje na ulicy Przyszłości i Leśny Ślad.
Są to dwie z 5 ulic, na których przebudowę
zostały podpisane już umowy (pozostałe to
ul. Żytnia, ul. Bartosza i ul. Piękna). Prace
będę polegały na budowie jezdni i chodnika oraz odwodnienia na ulicy Przyszłości,
a na ulicy Leśny Ślad (odcinek od Gospodarskiej) będzie budowany ciąg pieszo-jezdny.
Zgodnie z podpisaną umową prace powinny zakończyć się do 29 czerwca, natomiast
ulica Leśny Ślad powinna być oddana już
27 kwietnia. Wybrani też zostali wykonawcy na przebudowę ulic: Długiej, Sosnowej,
Granicznej, Kochanowskiego. Konieczna jest
jeszcze tylko decyzja Rady Miasta o zwiększeniu środków na ten cel z obligacji, po
czym możliwe będzie podpisanie umów
i rozpoczęcie budowy.
n 15 marca br. kilkanaście ulic gruntowych
w Milanówku stało się nieprzejezdnych
z powodu roztopów. Po licznych monitach
mieszkańców powołałam sztab kryzysowy.
Ulice nieprzejezdne zostały oznaczone i były
stale monitorowane przez służby porządkowe. Powodem takiego stanu dróg gruntowych jest brak przesiąkliwości gleby spowodowany zalegającą poniżej zmarzliną. Aby
podjąć jakiekolwiek działania przywrócenia
użyteczności nieprzejezdnych dróg, zawsze
w takich sytuacjach jesteśmy uzależnieni od
pogody. Nawierzchnia powinna być wysuszona lub zamarznięta. Prace przywracające
przejezdność ulic gruntowych, rozpoczęliśmy
19 §marca. Ulice zostały wyrównane i wysypane tłuczniem.
n 15 marca br. odbyłam spotkanie z przedstawicielami Orange Polska dotyczące inwestycji sieci światłowodowej, która jest
prowadzona w Milanówku. Szkielet i dostęp
do sieci w większości budynków wielorodzinnych już jest. Teraz czas na indywidualne posesje, na terenie praktycznie całego miasta.
Zrobiono już jedną ulicę jeśli chodzi o domki
jednorodzinne, czyli ul. Literacką. Kolejna ulica, na którą wykonawca ma wejść z pracami
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to ulica Krasińskiego. W sumie 1300 gospodarstw domowych na terenie Milanówka już
ma możliwość korzystania z usługi, bo do ich
budynków została podłączona sieć. Aktualnie jest ustalany harmonogram prac budowy
sieci światłowodowej. Harmonogram ten
jest też zgrywany z inwestycjami drogowymi
planowanymi na 2018 r. na terenie naszego
miasta. Będziemy na bieżąco informować,
w których ulicach kolejno zostanie poprowadzona sieć światłowodowa.
n Dwa postępowania przetargowe na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta
Milanówka w 2018 r. zostały unieważnione
ponieważ oferty firm, które się zgłosiły przekraczały środki, jakie miasto mogło na ten cel
przeznaczyć. Trwa ocena ofert, które zostały
złożone w ramach trzeciego postępowania.
n W związku z kończącym się kontraktem
obecnej Dyrektor Milanowskiego Centrum
Kultury, Pani Anety Majak podjęłam decyzję
o powołaniu jej na kolejną 5-cio letnią kadencję, która rozpocznie się 1.04.2018 r. Komisja
Kultury Rady Miasta oraz liczne organizacje
pozytywnie zaopiniowały moją decyzję.
n 20 marca odbyło się spotkanie Rady ds. Estetyki Miasta, na które został zaproszony Pan
Andrzej Ćwiek, Burmistrz Nałęczowa. Spotkanie było poświęcone dalszym działaniom
związanym z debaneryzacją Milanówka. Pan
Burmistrz podzielił się swoim doświadcze-

niem w oczyszczaniu miasta z zasłaniających
otoczenie reklam.
n 24.04.18 odbędzie się otwarcie ofert na
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej od ulicy Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa.
n Zakończyliśmy budowę I etapu Centrum
Sportu i Rekreacji Grudów przy ul. Szkolnej.
W wybudowanym obiekcie znajduje się boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza, parking i ogrodzenie. Od sezonu wiosennego
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i mieszkańcy tej części miasta będą mogli korzystać
z nowego obiektu sportowego.
n Przypominam, że utworzony społeczny komitet upamiętniający śp. Helenę Krajewską
podejmuje wszelkie działania, aby w Milanówku powstała ławeczka upamiętniająca
Dr Krajewską. Nadal trwa zbiórka pieniędzy
na dedykowane konto bankowe Urzędu
Miasta Milanówka. Wszystkich chcących
wesprzeć działania komitetu społecznego zachęcam do wpłaty. Podaję nr konta,
na które można wpłacać ofiary pieniężne
z dopiskiem: na ławeczkę upamiętniającą
Helenę Krajewską. NR KONTA: Bank PKO BP
68 1020 1026 0000 1502 0272 0894
Dotychczas na konto wpłynęło 1644,27 zł.
uBurmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Rozmowa z Jerzym Jasińskim,
nowym prezesem MPWiK
Z dniem 27.02.2018 r. Rada Nadzorcza MPWiK
Sp. z o.o. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jerzego Jasińskiego. Dotychczasowa Pani
Prezes Jolanta Mądrzejewska została powołana na
stanowisko Wiceprezes Zarządu.
Pan Jerzy Jasiński ma wieloletnie doświadczenie
w zarządzaniu w firmach z różnych branż, zarówno
małych, jak i dużych powyżej 1000 osób. W swojej karierze zawodowej prowadził, między innymi, działania
mające na celu ratowanie firm zagrożonych upadłością,
ale też tworzył nowe firmy od początku. Absolwent Politechniki Śląskiej i szeregu studiów podyplomowych.
Prywatnie ojciec dwóch córek i od niedawna też dumny dziadek. Zainteresowany historią, ale taką, o której
nie zawsze pisze się w podręcznikach akademickich.
Co Pan może powiedzieć o Spółce MPWiK po tych
kilku tygodniach pracy?
Dotychczas nie byłem związany ze środowiskiem samorządowym.
Na Spółkę spoglądam jak na normalną firmę, bo tak, jak każda firma,
Spółka ma realizować zadania, do jakich została powołana, ma funkcjonować w sposób jak najbardziej optymalny pod każdym względem,
również finansowym.
Przed Spółką MPWiK stoi ogrom zadań. W zasadzie jest to młoda
Spółka, dotychczas wzrastała w sposób organiczny, w miarę pojawiających się zadań i potrzeby ich załatwiania. Teraz jest już czas, by ją porządkować.
Spółka jest świeżo po audycie?
Tak, przy zmianie zarządu i rady nadzorczej, decyzją nowej rady
nadzorczej zlecono wykonanie audytu firmie zewnętrznej. Dzięki niemu nowa rada nadzorcza i zarząd mogą dowiedzieć się w jakim stanie
jest firma, jakie są, nie od razu, być może dostrzegalne dla kogoś, kto
wchodzi z zewnątrz do Spółki sprawy, które pozostawił nierozwiązane
poprzedni zarząd. Wykonanie audytu jest więc sprawą normalną, a na-

Mamy nowego Komendanta
Straży Miejskiej
Z dniem 1.03.2018 r. Komendantem Straży Miejskiej w Milanówku została Pani Izabela Koźbiał.
Z wykształcenia pedagog
(studia dzienne, magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
na kierunku pedagogika
resocjalizacyjna). Ze Strażą Miejską związana od
2006 roku. Swoją przygodę z formacją mundurową rozpoczęła w Straży
Miejskiej m.st. Warszawy
w III Oddziale Terenowym.
Doświadczenie
zawodowe zdobywała w Referacie Patrolowo – Interwencyjnym,
Referacie Szkolnym, gdzie ściśle współpracowała z Policyjnym Wydziałem do Spraw Nieletnich. Od października
2015 roku w Straży Miejskiej w Milanówku. Aktywny koordynator ds. profilaktyki, inicjator szerokiej gamy działań
promocyjnych, organizator pracy strażników – umiejętnie
wyznacza priorytety, które są ściśle związane z potrzebami i problemami mieszkańców Milanówka.
red.

wet wskazaną. Audyt zawiera przegląd stanu Spółki
zarówno od strony ekonomicznej, jak i prawnej. Audytor wskazał szereg nieprawidłowości i przedstawił
wnioski, które są obecnie przez zarząd wnikliwie analizowane i uzupełniane o własne spostrzeżenia.
O jakich nieprawidłowościach mowa?
Audyt wykazał szereg nieprawidłowości o różnym ciężarze gatunkowym. To także błędy decyzyjne
i niedoróbki organizacyjne. Przykładem niech będzie
uruchomienie procesu inwestycyjnego w północnej części miasta bez należytego zabezpieczenia sił
i środków, przy jednoczesnym ignorowaniu sygnałów
ostrzegawczych. Zastrzeżenia budzi również przyjęta
kolejność realizowanych lokalizacji jak również wybór wariantów zastosowanych rozwiązań na etapie
projektowania. Mówiąc prościej, niedoszacowanie sił
w stosunku do skali realizowanego zadania, czego efektem jest przeciągająca się realizacja inwestycji. Budowa kanalizacji, zgodnie z przyjętym
wariantem, to inwestycja trudna pod względem technicznym. Aby więc
zrealizować to zadanie konieczne jest przeprojektowanie i powrót do
pierwotnej koncepcji. Dzięki tej zmianie wybudujemy kanał w ul. Kwiatowej i będziemy mogli podłączyć do tej kanalizacji mieszkańców pozostałych ulic bocznych od Kwiatowej oraz nieruchomości położone przy
ul. Kościuszki od Szarych Szeregów do Kwiatowej, co w wariancie aktualnie obowiązującym jest niemożliwe.
Jakie priorytety ma Spółka?
Spółkę powołano przede wszystkim do realizacji zadań własnych
Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powinna więc po pierwsze zabezpieczać właściwe funkcjonowanie sieci na co dzień. To m.in też likwidowanie takich
zagrożeń, jakim jest w tej chwili stan kolektora głównego. Będzie on
w najbliższych miesiącach remontowany, prawdopodobnie metodą
bezwykopową. Po wielu analizach doszliśmy do wniosku, że to jest
najlepsze rozwiązanie.
Należy też pamiętać, że Spółka jest w znacznym stopniu uzależniona
od zadań, jakie stawia jej Gmina, bo zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i pod względem oczekiwań bieżących powinna się w nie
wpisywać.
Czy więcej ulic w Milanówku będzie podłączonych do sieci kanalizacyjnej?
Wielu mieszkańców, którzy mają w swoich ulicach dostęp do sieci
kanalizacyjnej, nie chce się do niej podłączyć. Tymczasem, Ci mieszkańcy, którzy tej możliwości nie mają, bo w ich ulicach nie ma jeszcze przyłącza, bardzo tego chcą. Obecnie projektujemy kanalizację w trzech
ulicach: Moniuszki, Słowików i Gombrowicza. Na więcej moglibyśmy
podjąć starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Niestety, nie
możemy ubiegać się o takie środki, ponieważ Milanówek nie spełnia
tzw. kryterium efektu ekologicznego, czyli za mało gospodarstw domowych jest podłączonych do już istniejącej sieci kanalizacji na obszarze
aglomeracji, a to wymóg nadrzędny. Obecnie podłączonych jest 75%
gospodarstw, a by otrzymać środki zewnętrzne, powinno być podłączonych 95% gospodarstw w zasięgu sieci.
Milanówek ma kilka problemów. Jednym z najważniejszych jest
fatalny stan dróg. I tu następuje kolizja, bo Burmistrz w tej kadencji
przygotowała wiele projektów dróg do realizacji i nie może już dłużej
czekać na niepodłączonych do kanalizacji mieszkańców. Toteż MPWiK
apeluje do wszystkich, którzy jeszcze nie podłączyli się, a mieszkają
przy skanalizowanych i planowanych do budowy ulicach, aby tego dokonali niezwłocznie.
Mieszkańcy dróg, które są i będą modernizowane w najbliższym
czasie mają teraz ostatnią na kilka lat okazję, by przyłączyć się do sieci
i mamy od nich spory odzew. Po wybudowaniu drogi przyłączenie do
sieci w ich ulicach będzie niemożliwe ponieważ wykonawca drogi daje
na nią, co najmniej, 5 lat gwarancji i aby jej nie utracić w tym czasie
nie należy jej rozkopywać.
Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Rzewuska
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INFORMACJE URZĘDOWE

Debaneryzacja w Milanówku
nabiera tempa
W 2015 roku Milanówek rozpoczął walkę z chaosem reklamowym.
Urząd Miasta, dając dobry przykład, zdjął ze swoich nieruchomości
banery i reklamy. Za nim część przedsiębiorców zrobiła to samo.
To był pierwszy krok do poprawy estetyki miasta. Dziś działa
w mieście Rada ds. Estetyki Miasta, wspólnie z mieszkańcami
opracowywana jest uchwała krajobrazowa, a Straż Miejska rozpoczęła
proces usuwania nielegalnych reklam z przestrzeni miejskiej.

G

mina, na przestrzeni ostatnich lat, wielokrotnie zwracała uwagę na problem
reklamowej samowoli w naszym mieście.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, wizja
Milanówka bez szpecących reklam staje się
coraz bardziej realna. W maju 2017 r. została
powołana społeczna Rada ds. Estetyki Miasta. Jej członkowie to osoby specjalizujące
się zawodowo w kierunkach związanych z estetyką – artyści, architekci, historycy sztuki.
Trwający właśnie konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz projekt
logo miasta to działania na rzecz ujednolicenia przestrzeni miejskiej, których inicjatorem
jest Rada ds. Estetyki. Rada włączyła się też

w opracowywanie uchwały krajobrazowej
– kluczowego dokumentu, dzięki któremu
miasto będzie egzekwować dbałość o estetykę. Uchwała wprowadzi formalne zasady co
do wyglądu szyldów, reklam, ogrodzeń oraz
obiektów małej architektury. Projekt uchwały
został wyłożony do publicznego wglądu pod
koniec roku. Obecnie dobiega końca proces
rozpatrywania uwag złożonych do projektu,
których wpłynęło niemal dwieście.
W działania na rzecz poprawy estetyki
miasta zaangażowała się też Straż Miejska.
Pod koniec lutego br. Straż Miejska uzyskała
zgodę od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa na usunięcie tablic i banerów reklamo-

Gmina aktualizuje ewidencję zbiorników

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Szanowni Mieszkańcy, w związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety – zgłoszenia do ewidencji zbiorników
bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na podstawie wypełnionych przez Państwa ankiet, gmina zaktualizuje, wymaganą przepisami prawa, ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Ankiety dostępne są w Urzędzie
Miasta Milanówka, w budynku C przy
ul. Spacerowej, w Punkcie Obsługi Interesanta (na parterze) oraz w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zie-

lenią (pokój nr 1) oraz na stronie miasta
www.milanowek.pl.
Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia
2018 roku w punkcie interesanta Urzędu Miasta Milanówka, pocztą na adres:
Urząd Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4,
05-822 Milanówek, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: osz@milanowek.pl
Gmina ma obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
wynikający z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 250 ze zm.).
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią
Emilia Misiak

Wiosenny odbiór liści
Przypominamy, że zbliża się wiosenny
odbiór liści. Poniżej podajemy terminy:

7 kwietnia 2018 r. – rejony:
1, 2, 3, 4 i 9
14 kwietnia 2018 r. – rejony:
5, 6, 7, 8 i 10
Liście wystawiamy w dowolnych workach
o pojemności do 120 l. z wyłączeniem worków brązowych, które są przeznaczone na odpady zielone odbierane w okresie od kwietnia
do końca października w określonych terminach razem z pozostałymi odpadami.
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Prosimy również o przestrzeganie terminów odbioru odpadów i wystawianie worków nie wcześniej niż dzień przed wskazaną datą odbioru.

wych zainstalowanych na słupach i urządzeniach elektroenergetycznych w Milanówku.
Reklamy zostały zawieszone na słupach bez
wiedzy PGE, zostaną z nich usunięte na przełomie marca i kwietnia. Milanowscy strażnicy miejscy prowadzą także szereg czynności
wyjaśniających w sprawie wielu większych
reklam i informują odpowiednie podmioty
o nielegalnym zajęciu pasa drogi przez nośniki reklamowe.
Walka z nieestetycznymi reklamami w Milanówku nabrała więc tempa, a jej efekty będą
już wkrótce widoczne w mieście-ogrodzie.
Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Komitet Rewitalizacji
powołany

W

2017 r. Gmina Milanówek opracowała
Gminny Program Rewitalizacji Miasta
Milanówka na lata 2017-2023 (GPR). GPR
zawiera wyznaczony obszar rewitalizacji,
na terenie którego w zakładanej perspektywie czasu zaplanowano do realizacji szereg
działań mających na celu integrację i aktywizację społeczności, wzrost uczestnictwa
w życiu kulturalnym i publicznym, poprawę
warunków życia oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji nad wdrażaniem GPR oraz przebiegiem procesu rewitalizacji musi czuwać Komitet Rewitalizacji,
który będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. W drodze przeprowadzonego otwartego naboru do Komitetu
Rewitalizacji mogli zgłaszać swoją kandydaturę: mieszkańcy, będący przedstawicielami
obszaru rewitalizacji, przedstawiciele sektora społecznego oraz podmiotów mających
zarejestrowaną działalność gospodarczą na
terenie Gminy Milanówek. Wpłynęło jedno
zgłoszenie złożone przez mieszkańca. Zarządzeniem nr 39/VII/2018 z dnia 2 marca
2018 r. Burmistrz Miasta powołała Komitet
Rewitalizacji w składzie: Sebastian Musioł
– mieszkaniec Milanówka, Dominika Jędrzejczak, Łukasz Stępień, Krystyna Kott
– urzędnicy miasta, Włodzimierz Starościak
– radny miasta, Małgorzata Strzałkowska –
przedstawicielka Rady Seniorów.
Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Aleksandra Żuraw

XLII sesja VII kadencji Rady
Miasta Milanówka – 15 lutego 2018 roku
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15. Na sesji podjęto następujące uchwały:

 Uchwała Nr 385/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako część
działki numer 161/1 położonej w obrębie
geodezyjnym 06-04 w Milanówku przy ul.
Zbigniewa Herberta 41; którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 1-wstrzymujący
(Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 386/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024, którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 1-przeciw (Ewa Galińska);
 Uchwała Nr 387/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.,
którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za,
3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława,
Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 388/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
zmieniająca uchwałę Nr 129/XVIII/16 z dnia
31 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu, którą radni przyjęli w głosowaniu

12-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 389/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej
służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Jerzyków w Milanówku, którą radni przyjęli
w głosowaniu 13-za, 2-wstrzymujące (Ewa
Galińska, Janina Moława);
 Uchwała Nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce
oraz zatrudniających dziennych opiekunów
na terenie Gminy Milanówek, którą radni
przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie;
 Uchwała Nr 391/XLII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka
oraz nadania jej Statutu, którą radni przyjęli
w głosowaniu 14-za, 1-wstrzymujący (Robert Czarnecki);

planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej,
którą radni uznali za bezzasadną, którą radni
przyjęli w głosowaniu 10-za, 5-wstrzymujących (Ewa Galińska, Anna Haber, Janina Moława, Bożena Osiadacz, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 393/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni uznali za bezzasadną w
głosowaniu 12-za, 3-wstrzymujące (Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 394/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka, którą radni uznali za zasadną
w głosowaniu 11-za, 1-przeciw (Robert Czarnecki), 3-wstrzymujące (Patrycja Kaniewska,
Bożena Osiadacz, 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

 Uchwała Nr 392/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie

Rozpoczęliśmy budowę systemu
odwadniania miasta
7.03.2018 r. Gmina Milanówek podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie w formie
pożyczki zadania pn. „Uregulowanie
gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek”. Całkowity koszt projektu wynosi 2 065 706,68 zł, natomiast dofinansowanie w formie pożyczki
1 816 473,02 zł.

W ramach zawartej umowy Gmina będzie
miała możliwość wystąpienia o umorzenie do 30 % wykorzystanej kwoty pożyczki i przeznaczenia całości środków
pochodzących z umorzenia na realizację
innego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W wyniku tej inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej
oraz zbiorniki retencyjno-chłonne, któ-

re sprawią, że woda opadowa nie będzie
zalewać poszczególnych ulic: Podgórnej,
Grodeckiego-Chrzanowskiej, Podleśnej,
Kościuszki, Mickiewicza, Dworcowej,
Piasta, Starodęby, Okrzei, Ludnej, Sowiej
i Wylot. Roboty budowlane rozpoczęte
w 2017 r. będą trwać do 2019 r.
Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Aleksandra Żuraw
5

INFORMACJE URZĘDOWE

O czym mówią mieszkańcy
poprzez swoich radnych
Chciałam dziś Państwu przedstawić podsumowanie niektórych spraw, które zostały w imieniu
mieszkańców poruszone przez radnych w interpelacjach, wnioskach i zapytaniach. Pojawiają się one
jako interwencja, pomysł lub temat, który umknął z pola widzenia.

C

o zrozumiałe, największą ilość pytań
i wniosków radni złożyli w sprawie złego
stanu ulic ich naprawy i równania. Troskę o te
sprawy wyrażali w ubiegłym roku m. in. Państwo radni Elżbieta Kubek, Hanna Młynarska,
Krzysztof Wiśniewski, Aleksandra Krystek,
Ewa Galińska, Jarosław Paćko, Małgorzata
Trębińska, Anna Haber, Włodzimierz Starościak, Waldemar Parol oraz Robert Czarnecki
i Janina Moława. Odpowiedzi Pani burmistrz
i jej służb zawarte są m.in. w relacjach video
z posiedzeń Rady.
Drugim gorącym tematem była organizacja
ruchu komunikacji zastępczej i przejść podczas
remontu PKP, w której to sprawie interweniowali m.in. radni Marzena Osiadacz, Henryk
Dąbek, Krzysztof Wiśniewski, Ewa Galińska
oraz Małgorzata Trębińska. Ten temat był szerzej omawiany na komisjach, na których większość radnych zabierała głos w tej sprawie.
Bardziej szczegółowo Pani Marzena Osiadacz
wyrażała troskę w sprawie podjęcia szerszych
działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i ludzi
starszych. Tak w czasie remontów prowadzonych przez PKP (zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieci na wiadukcie i konieczność
zorganizowania przejazdu z północnej strony
miasta na południową), jak i w sprawie bezpiecznej drogi dzieci do szkoły i w związku
z tym organizacji ruchu w ul. Szkolnej jako
droga jednokierunkowa.
Panie radne Hanna Młynarska i Elżbieta Kubek podnosiły sprawę zamknięcia tunelu na
czas remontu torów kolejowych wraz z propo-

zycjami rozwiązań tego poważnego problemu
dla mieszkańców. Zabierały też głos w sprawie
zamontowania wiat przystankowych, ławek
i koszy oraz naprawy chodnika w ul. Podleśnej. W interpelacji złożonej przez obie panie
została poruszona sprawa zakupu równiarki
przez miasto. Wniosek w tej sprawie składał
również radny Jarosław Paćko.
Mieszkańców ul. Gospodarskiej boli od
dawna sprawa braku chodnika na odcinku
Przyszłości – Kościuszki. Podnosiła ją Pani
radna Elżbieta Kubek, która wniosła także interpelację w sprawie powołania honorowego
komitetu obchodów 100-lecia Niepodległości
w Milanówku.
Pani radna Hanna Młynarska dopominała
się m.in. o modernizację ulicy Falęckiej, a także wskazywaną przez rodziców kwestię uzupełnienia wyposażenia placu zabaw.
Kwestia budowy sieci światłowodowej, dotacji dla Mieszkańców na wymianę pieców
grzewczych były tematami interpelacji Pani
radnej Ewy Galińskiej.
Podnosiła ona sprawę wykorzystania rezerwy budżetowej, kwestionowała przynależność miasta Milanówka do zbyt wielu
stowarzyszeń jak i występowała o wykonanie pilnego remontu kolektora tranzytowego
ścieków w ulicy Krakowskiej. Wniosła o uaktualnienie tablicy gen. Ryszarda Kuklińskiego.
Pani radna Janina Moława poruszała m.in.
sprawę zaniedbanych i brakujących rowów
melioracyjnych na terenie naszego miasta
oraz ich konserwacji, wyjaśnienia braku mila-

nowskich ulic w ewidencji wojewódzkiej oraz
błędów w gminnej ewidencji gruntów, a także
dokumentacji geodezyjnej. Panią radną interesowały też źródła różnic w projektach przebudowy ul. Krasińskiego. Gro pytań zadanych
przez radną składane jest na piśmie i pozostaje do wglądu w biurze rady.
Warto odnotować szczególną aktywność
Pań radnych.
Autorka tego tekstu zwracała uwagę szczególnie na kwestię poprawy bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Brwinowskiej.
Proszona o to przez mieszkańców wniosłam
też tematy wymiany ławeczki na osiedlu TBS
oraz wybudowania zatoczki i ławeczek przy
przystanku na TBS oraz w okolicach Starego
Kina. Zwróciłam też uwagę na kwestie synchronizacji świateł przy przejściu w ul. Kościuszki oraz przycinki gałęzi drzew nad torami.
Pan radny Krzysztof Wiśniewski odnosił się
do spraw rozbudowy monitoringu, utwardzenia ul. Łąkowej oraz uciążliwego pylenia
używanych przez wykonawców materiałów
drogowych.
To tylko część tematów poruszanych przez
radnych. Nie wszystkie podnoszone sprawy
znalazły swoje ostateczne rozwiązanie, ale
jestem pewna, że rada i poszczególni radni
będą także i w tym roku oddani sprawnemu
przekazywaniu sygnałów mieszkańców władzom wykonawczym naszego milanowskiego
samorządu.
Przewodnicząca Rady Miasta
Małgorzata Trębińska

Bezpłatne zajęcia nauki

pływania dla dzieci klas I-III
Od marca br. Gmina Milanówek rozpoczęła realizację projektu pn.
„Pływam i zdrowie wygrywam!’’ dofinansowanego ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

U

zyskana dotacja w wysokości 30 000 zł
pozwoli na realizację zajęć nauki pływania dla 225 dzieci uczęszczających do klas
I-III trzech publicznych szkół podstawowych
z terenu Milanówka. Nieodpłatne zajęcia
będą prowadzone od marca do grudnia 2018 r. na krytej pływalni w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim.
Dzięki uczestnictwu w projekcie
dzieci opanują podstawowe umiejętności pływania, będą kształtowa6

ły zdrowy styl życia, umiejętności dbania
o własne zdrowie oraz wszechstronny rozwój sprawności fizycznych. Ponadto zajęcia
staną się atrakcyjną propozycją zagospodarowania czasu wolnego uczniów, rozbudzą
w nich motywację do nabywania
umiejętności pływackich oraz
wzbogacą wiedzę na temat zagrożeń, na jakie narażone są
osoby korzystające z otwartych
akwenów wodnych. Korzyścia-

mi z regularnego uczestnictwa w zajęciach
będą m.in: poprawa koordynacji i wytrzymałości, skorygowanie wad postawy, zmniejszenie nadwagi, poprawa nastroju i redukcja
stresu.
Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Aleksandra Żuraw

Rozmowa z Anną Janowską,

prezes Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Milanówku
24 lutego br. odbyły się wybory do zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku. Sala
Szkoły Podstawowej nr 3 była wypełniona po brzegi członkami związku, którzy przyszli zagłosować na swój
nowy zarząd. Wybranych zostało 11 osób w tym 8 osób ze starego zarządu i 3 nowe osoby. Zostały jeszcze
4 wolne wakaty, na które Związek poszukuje chętnych. Prezesem została ponownie Pani Anna Janowska.
Serdecznie gratuluję, miała Pani 100 proc.
poparcia na wyborach, to musi być bardzo
motywujące!
Byłam miło zaskoczona, bo nie było przeciwnych głosów dla zarządu, który zaproponowaliśmy. Po przedstawieniu nowego zarządu, dostaliśmy ogromne brawa i owacje na
stojąco, Pani Burmistrz wręczyła nam kwiaty,
było bardzo miło. Dla mnie było to wielkie wydarzenie i wielka radość. Ludzie nam zaufali,
powiedzieli, że bez nas nie wyobrażają sobie
działalności tego Związku.
Przez ostatnie 6 lat Związek bardzo się powiększył
Związek istnieje ponad 65 lat. Jest największym stowarzyszeniem w mieście, liczy aż 500
członków. Jeszcze 6 lat temu związek liczył ok.
200 członków. Ogromna obecnie frekwencja
odzwierciedla to, jak wielka jest potrzeba organizowania czasu dla seniorów. Członkami
Związku są mieszkańcy Milanówka, ale nie
tylko, mamy członków z całego powiatu.
Jakie są warunki przyjęcia do Związku, czy
trzeba być emerytem?
Nie trzeba być emerytem. Mamy też tzw.
członków wspierających. Są to osoby, które
nie mają osiągniętego wieku emerytalnego,
ale chcą z nami się spotykać, chcą z nami wyjeżdżać. Mamy ok. 10 % takich członków i coraz młodsze osoby się do nas zapisują. Emeryci
wnoszą składkę 30 zł na cały rok, a członkowie
wspierający 50 zł. Zwykle wystarczy, że taka
osoba przyjdzie na 2-3 spotkania, pojedzie
z nami na jakąś wycieczkę i dołącza do nas, bo
czuję się z nami jak w domu.
Bycie Przewodniczącą tak dużego Związku to
spore wyzwanie?

W moim życiu ciągle gdzieś przewijała
się praca społeczna, wiele lat temu, kiedy
mieszkałam w Warszawie byłam prezesem
do spraw organizacyjnych klubu sportowego,
jak córka była w szkole, to działałam w trójce
klasowej, ta aktywność gdzieś ze mnie zawsze
emanowała. Teraz na drugą kadencję mam
przyjemność przewodniczyć Związkowi. Ludzie mi zaufali, mimo że w Milanówku mieszkam krótko, bo 11 lat.
Jakie działania dla seniorów prowadzi
Związek?
Podczas ostatnich 6 lat było 49 spotkań
Otwarty Dzień Emeryta, 11 spotkań świątecznych, 14 wyjazdów na wczasy, 12 wyjazdów
na źródła termalne, 8 wycieczek zagranicznych, 37 wycieczek krajowych, 12 wieczorków tanecznych i 57 razy wyjeżdżaliśmy do
teatrów i na koncerty. W sumie 200 różnych
spotkań. Policzyłam sobie, że przez 6 lat obsłużyliśmy 14 000 osób. Także dzieje się u nas
dużo.
Proszę powiedzieć coś więcej o Otwartym
Dniu Emeryta
Otwarte Dni Emeryta to spotkania integracyjne, które odbywają się cyklicznie w drugą
środę każdego miesiąca na Sali konferencyjnej
na ulicy Spacerowej 4. Zawsze mamy na nich
frekwencję ok. 100 osób. To jest czas, by zamiast siedzieć samotnie w domu, spotkać się
ze znajomymi, porozmawiać, wypić herbatkę,
a także dowiedzieć się czegoś nowego. Na
spotkania te zapraszamy lekarzy, terapeutów,
rehabilitantów, poruszamy tematy ważne dla
seniorów takie, jak odżywianie, gimnastyka,
choroby serca, cukrzyca. Jest wykład, porady,
a potem rozmowa. Tegoroczny program spotkań jest właśnie układany, myślę, że w tym

roku też będziemy poruszać tematy zdrowotne. Zapraszamy na te spotkania nie tylko
członków Związku, ale także sympatyków.
Często jeździcie na wycieczki, gdzie podróżujecie?
Zainteresowanie wycieczkami jest ogromne.
Mamy sprawdzone biuro podróży, z którym dobrze układa nam się współpraca. Ceny naszych
wyjazdów są konkurencyjne. Dla członków
Związku są nieco niższe, ale jest to zwykle różnica ok. kilkudziesięciu złotych. Zwiedziliśmy
już spory kawałek świata, byliśmy w Chorwacji,
w Bułgarii, w Albanii, po raz drugi będziemy
w tym roku w Czarnogórze. Po raz pierwszy
będziemy w Hiszpanii i Francji w czerwcu br.
Na wycieczki emeryci często zabierają też swoje rodziny, wnuków. Młodzi ludzie dobrze się
z nami czują, mimo różnicy pokoleniowej.
Powodzeniem cieszą się wyjazdy na źródła
termalne w ramach Programu „Zdrowy Senior”. Do Uniejowa zwykle jadą dwa autokary,
czyli 100 osób. W ramach tego programu zdrowotnego jedziemy też w lipcu br. do sanatorium na Ukrainie.
W miesiącach jesienno-zimowych, w ramach
programu „Z kulturą na Ty”, 2-3 razy w miesiącu wyjeżdżamy też do teatru. Dzięki dotacji z
Urzędu Miasta, o którą będę wnioskować także
w tym roku, bilety są tańsze o 50 proc.
Słyszałam też o wieczorkach tanecznych
W Muzycznych Spotkaniach Integracyjnych,
czyli w wieczorkach tanecznych uczestniczy
zwykle ok. 200 osób. Organizujemy je 2-3 razy
w roku. Odbywają się na salach gimnastycznych w szkołach. Cena biletu to 30 zł, jest muzyka na żywo, bufet. Seniorzy potrafią się bawić, na pierwszym wieczorku tanecznym 6 lat
temu ciężko było mi uwierzyć w to, co zobaczyłam - 95 proc. osób było na parkiecie, a 5 proc.
osób odpoczywało. Dodatkowo każdy z Panów
chciał z przewodniczącą zatańczyć, a więc stopy po tych tańcach bolały mnie dwa dni.
Jak do Was dotrzeć, zapisać się? Nasze biuro
na Spacerowej 4 czynne jest w poniedziałki
i piątki o godz. 10.00. Na mieście wyróżniają się także nasze zielone plakaty, na których
ogłaszamy nasze wycieczki i wydarzenia. Już
niebawem uruchomimy też stronę internetową Związku.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę owocnej
kadencji!
Redaktor naczelna,
Agnieszka Rzewuska
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Zajęcia dla Seniorów w Milanówku
Zapisy na zajęcia i więcej informacji u organizatorów

Typ zajęć

Terminy

Miejsce

Zajęcia ruchowe

(zdrowy kręgosłup,
ogólnorozwojowe)

wtorek i czwartek
9.00 /poniedziałek godz. 9.00

ul. Szkolna 12/
ul. Brzozowa 7

bezpłatne

Zajęcia z języka
angielskiego

środa godz. 10.00
oraz czwartek
godz. 10.00

Kościuszki 58

bezpłatne

Specjalistyczne
usługi opiekuńcze
od 19.03.208 r.
usprawniające
(masaż częściowy do 30.10.2018 r.
i kinezyterapia
usprawniająca)
Zajęcia z obsługi
smartfonów

poniedziałek
godz. 12.00

Zajęcia z obsługi
komputera

Koszt

Organizator
Milanowska Szkoła
Aktywnego Seniora –
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora - Ośrodek Pomocy Społecznej

ustalany indywiMiejsce
dualnie/usługi
zamieszkania
płatne i bezpłat- Ośrodek Pomocy
korzystającego ne w zależności Społecznej
z usług
od dochodu
osoby/rodziny
Lokalne Centrum Komul. Spacerowa 4
bezpłatne
petencji przy Miejskiej
Biblioteka
Bibliotece Publicznej
ul. Spacerowa 4
Biblioteka

bezpłatne

Lokalne Centrum Kompetencji przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej

ul. Spacerowa 4
Biblioteka

bezpłatne

Lokalne Centrum Kompetencji przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej

ul. Spacerowa 4
Biblioteka

bezpłatne

Lokalne Centrum Kompetencji przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej

Spotkania inteW każdą II środę
gracyjne – Otwarty miesiąca

ul. Spacerowa 4
Sala
Konferencyjna

bezpłatne

Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Milanówku

Portugalia

ul. Spacerowa 4
Sala
Konferencyjna

bezpłatne

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

4
Dzieje Komiksów 11.04 godz. 17:00 ul. Spacerowa
Sala
w Polsce – wykład
Konferencyjna

bezpłatne

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Spotkanie geo13.04 17:00
graficzne – wykład

ul. Spacerowa 4
Sala
Konferencyjna

bezpłatne

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Prawa Obywatel- 27.04 17:00
skie – wykład

ul. Spacerowa 4
Sala
Konferencyjna

bezpłatne

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Zajęcia
psychologiczne

ul. Spacerowa 4
Sala
Konferencyjna

bezpłatne

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Środa godz.
12.00, czwartek
poziom podstawowy godz. 12.00

Zajęcia z obsługi
komputera
poziom średnio
zaawansowany

Wtorek godz.
12.00, środa
godz.10.00

Zajęcia z obsługi
laptopów (kursan- Czwartek
ci przynoszą swój
sprzęt)

godz. 10.00

Dzień Emeryta

– wykład

8

4.04 godz.17.00

wtorki
godz. 10.15

Wybrane wycieczki dla Seniorów
Lokalizacja

Termin

Koszt

Organizator

Więcej informacji o wycieczkach MU3W w każdy wtorek i czwartek
godz. 10.00 – 12.00 ul. Spacerowa 4
Wycieczka do
Teatru Wielkiego

25.04.2018

35 zł/25 zł słuchacze

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Zamki
Dolnego Śląska

7-10.05.2018

820 zł/620 zł słuchacze

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Pogorzelica

1-10.09.2018

855 zł + koszty transportu

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Więcej informacji o wycieczkach Związku Emerytów w każdy poniedziałek i piątek
godz. 10.00, ul. Spacerowa 4
Wczasy
rehabilitacyjne
w Sarbinowie

19.05-01.06.2018

Wyjazd do
Sanatorium
na Ukrainę

1-13.07.2018

Łeba

16-28.08.2018

Puławy +
Kazimierz Dolny

28.07.2018

Wola Okrzejska
– dworek Henryka
Sienkiewicza

11.08.2018

1550 zł członkowie/
1580 zł pozostali

Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Milanówku

410 zł + 340 euro członkowie Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
/430 zł + 340 euro pozostali w Milanówku
Związek Emerytów,
1455 zł członkowie /
Rencistów i Inwalidów
1485 zł pozostali
w Milanówku
Związek Emerytów,
65 zł członkowie/
Rencistów i Inwalidów
70 zł pozostali
w Milanówku
Związek Emerytów,
55 zł członkowie/
Rencistów i Inwalidów
60 zł pozostali
w Milanówku
9

K U LT U R A

Co jeszcze dla seniorów
w naszym mieście?
Ośrodek wsparcia dziennego Senior+, wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego, Kluby Seniora – Ośrodek Pomocy Społecznej,
wspierany przez Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych,
dzielnie walczy o środki zewnętrzne, które pozwolą
zorganizować miejsca przyjazne seniorom w naszym mieście.

O

środek wsparcia dziennego Senior + to projekt ministerialny,
na który OPS już pozyskał środki.
Miejsce to zacznie funkcjonować
jeszcze w listopadzie 2018 roku.
Nie będzie to typowy dom pomocy
społecznej, ale ośrodek wsparcia
dziennego o charakterze gminnym,
czyli miejsce, w którym osoba starsza przez 8 godzin dziennie będzie
przebywać pod opieką wykwalifikowanych opiekunów, rehabilitantów,
terapeutów. Czas takiego pobytu
będzie zorganizowany. Uczestnik takiego domu będzie mógł korzystać
m.in. z zajęć manualnych, treningów
rehabilitacji. Miejsc w ośrodku Senior
+ będzie trzydzieści, a o przyjęciu
będzie decydować procedura oparta o wywiad środowiskowy i skierowanie od lekarza. Pobyt będzie
odpłatny. Jednakże, aby skorzystać
z pobytu nieodpłatnie, trzeba będzie
spełnić warunki oparte o kryterium
dochodowe. Lokalizacja Ośrodka
jest już wstępnie ustalona. Ma on się
mieścić w pomieszczeniach na tyłach
Straży Pożarnej w Milanówku.
Od 19 marca br. wznowione także zostały specjalistyczne usługi
opiekuńcze usprawniające (częściowy masaż i kinezyterapia usprawniająca) wykonywane w domach
pacjentów. Projekt ten, który był
realizowany pilotażowo w 2017 r.,
odmienił życie wielu mieszkańców.
Udało się poprawić sprawność
60 osób, które z uwagi na swoją niedołężność nie mogły pójść

o własnych siłach na rehabilitację
prowadzoną w stacjonarnej placówce. Dzięki środkom pozyskanym na
kontynuację tych działań, w 2018 r.
z pomocy skorzysta kolejne 30 osób.
Kluby Seniora, usługi sąsiedzkie i…
OPS złożył też wniosek na pozyskanie funduszy na kilka innych
ciekawych projektów na rzecz seniorów. Na mapie Milanówka planowane są cztery Kluby Seniora,
które będą służyć przede wszystkim
integracji i spotkaniom towarzyskim.
Kluby byłby otwarte w godzinach
dogodnych dla mieszkańców, lokalizacje dwóch z nich są już wstępnie
wybrane. Osoby korzystające z Klubów Seniora będą mogły także skorzystać ze specjalnie dla nich zorganizowanego transportu.
Wspaniałym udogodnieniem byłaby działająca na terenie naszego
miasta wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, na którą OPS także
stara się pozyskać środki oraz usługi
sąsiedzkie w ramach, których osoby
opiekujące się swoimi starszymi sąsiadami, mogłyby otrzymywać za to
wynagrodzenie.
Marzymy, planujemy i realizujemy
wszystkie działania przyjazne każdemu mieszkańcowi naszego miasta.
Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do udziału w tych działaniach,
aby w Milanówku żyło się miło,
bezpiecznie i spokojnie – mówi Pani
Krystyna Kott, kierownik OPS.
Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska

Wiosenne metamorfozy
milanowskich Seniorek
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W

dniu 20 marca br. w ramach
działań integracyjnych realizowanych w Milanowskiej Szkole Aktywnego Seniora, odbyło się spotkanie
milanowskich Seniorek w zakładzie
usług fryzjersko-kosmetycznych Maja
w Grodzisku Mazowieckim na „Wiosennych metamorfozach milanowskich Seniorek”. W spotkaniu wzięło
udział 10 uczestniczek naszej Szkoły,
które skorzystały z nieodpłatnej usługi

wizażu, a na koniec pobytu otrzymały
bezpłatne wołczery na usługę fryzjerską. A wszystko to zostało zasponsorowane przez Właścicieli Zakładu,
którzy są mieszkańcami Milanówka
i aprobują działania na rzecz aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców
naszego miasta. Bardzo im dziękujemy
za zaangażowanie!
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Kott

Dzień Patrona

Laureaci konkursu
w Szkole Podstawowej nr 2 „Lubię wodę”
Od lat dzień 14.02 figuruje w harmonogramie ważnych wydarzeń
naszej szkoły. Ta data zastanawia niekiedy postronnych, ale nasi
M
uczniowie dobrze wiedzą, że oprócz popularnych walentynek tego
dnia obchodzi się również powołanie do życia Armii Krajowej.

Z

tej okazji uczniowie klas 5 przygotowali pod opieką p. Katarzyny Klonowskiej
scenkę przedstawiającą migawki z życia ich
nastoletnich rówieśników.
Na przykładzie historii „Motka” – Tymoteusza Duchowskiego służącego w kanałach
mogliśmy poznać, na czym polegała służba
„szczura kanałowego”. W jego rolę wspaniale wcielił się Bartosz Cudakiewicz, który ubogacił swój występ wspaniałym wykonaniem
piosenki „Dziś idę walczyć, mamo”. Jego sceniczni towarzysze dzięki zmieniającej się na
oczach widzów scenografii pokazali widowni, jak niewiele może dzielić zwyczajność od
bohaterstwa.
Historia potrafi być zadziwiająca i przewrotna, skoro dziś upamiętniamy nie liderów
pierwszych stron gazet, ale młodych ludzi,
którzy odbywali swoją służbę w…ściekach.
Oddajemy chwałę młodym bohaterom
– zwykłym dzieciakom – którzy w czasie
pokoju pewnie byliby podobni do nas. I zostajemy z pytaniem, czy my potrafilibyśmy
zachować się podobnie do nich?...
Dzień Patrona pod hasłem „Oni mieli
naście lat…” to wydarzenie, które inicjuje
w naszej szkole obchody setnej rocznicy od-

zyskania niepodległości przez Polskę. Nosząc
z dumą imię Armii Krajowej, w szczególny
sposób pragniemy uczcić, jakże ważny dla
nas wszystkich, fakt.
Przed nami – 16 czerwca – III Letni Biathlon pod hasłem „Być zwyciężonym i nie
ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na
laurach to klęska”. Na przełomie września
i października zapraszamy na bieg patrolowy, któremu przewodzić będą słowa Józefa
Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem – staje się jedynie
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane
terytorium”. Oczywiście nie zabraknie Wieczornicy dla Niepodległej, a ponadto nasi
podopieczni wezmą udział wycieczkach
klasowych „Śladami niepodległej Polski”.
Uczniowie klasy 3d, 6a oraz 7b już mogą pochwalić się wrażeniami z tej wyprawy.
Zapraszamy także do naszej ekspozycji, gdzie
celebrujemy godną pamięć o przeszłości, oddajemy hołd bohaterom i prostym ludziom,
którzy tworzyli historię, ucząc szacunku do
ich wysiłku i osiągnięć.
Katarzyna Klonowska
Beata Woźniak

Sprostowanie
W styczniowym wydaniu Biuletynu
Miasta Milanówka (nr 1/2018) ukazała
się relacja z sesji Rady Miasta ilustrowana
zdjęciem grupy radnych. Niestety w procesie obróbki graficznej zdjęcia zniekształceniu uległ wizerunek radnej Ewy Galińskiej. Za moje niedopatrzenie i wysoce
niefortunny efekt bardzo przepraszam
Panią Ewę Galińską.
Grafik Biuletynu
Małgorzata Pawłowska

ilanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. zorganizowało z okazji Światowego Dnia Wody konkurs plastyczny dla
dzieci z milanowskich przedszkoli i szkół podstawowych pn. „Lubię wodę”. Na konkurs wpłynęło
mnóstwo prac. Prace były wykonywane w dowolnej technice i prezentowały wysoki poziom. Wyobraźnia i wiedza dzieci na temat użyteczności,
a jednocześnie ochrony zasobów wodnych okazała się zdumiewająca. Nadesłanych prac było tak
dużo, że musieliśmy się przenieść z biurek na podłogę! Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle
trudnym zadaniem. Ze względu na atrakcyjność
prac, brano pod uwagę następujące kryteria: nawiązanie do tematu konkursu, estetyka wykonania pracy, technika i przede wszystkim nietuzinkowy pomysł. Po długich i burzliwych naradach
przyznaliśmy nagrody. Dziękujemy Wszystkim za
udział w konkursie. Rodzicom i Nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech,
a laureatom życzymy powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji.

Lista laureatów:

Łucja Chłopik – Szkoła Podstawowa Nr 2
Magdalena Chłopik – Przedszkole Niepubliczne
Sióstr Urszulanek
Oliwier Juskiewicz – Europejskie Przedszkole
Niepubliczne Kasperek
Przemysław Kocan – Szkoła Podstawowa Nr 2
Mikołaj Paradowski – Przedszkole Społeczne
T.P.I.S.S.P.
Paweł Pilich – Przedszkole Nr 1
Krzysztof Pliszewski – Szkoła Podstawowa Nr 3
Maja Rybka – Truskawkowe Przedszkole
Nikola Sobiecka – Truskawkowe Przedszkole
Nikola Świętochowska – Szkoła Podstawowa Nr 1

W wydaniu Biuletynu nr 2/2018 w tekście pt. „Milanowskie drogi zinwentaryzowane i w realizacji” były dwie błędne informacje. Przewidywany termin realizacji
inwestycji na ul. Parkowej to 2019 r. a nie
2018 r., a inwestycji na ul. Spacerowej to
2020 r., nie 2018 r. Redakcja przeprasza za
wprowadzenie czytelników w błąd.
Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska
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SPOŁECZEŃSTWO

„Niepodległa dla wszystkich” w Milanówku!
W obchodach stulecia polskiej Niepodległości kluczowe znaczenie ma jak najszersze włączenie do wspólnego
świętowania mieszkańców Polski. Instytucje odpowiedzialne za ogólnopolskie wydarzenia uruchomiły programy
wspierające, by zainspirować do działania mniejsze lokalne społeczności. Milanówek także przygotował szereg
wydarzeń angażujących ludzi we wspólne świętowanie. Będą to inicjatywy umożliwiające radosne obchody
wszystkim zainteresowanym stuleciem odzyskania niepodległości.

P

rojekty realizowane w ramach roku jubileuszowego będą nawiązywać do wartości
wyróżniających naszą tożsamość narodową
na tle innych narodów. Opowieść o wolności jest obecna w całej historii Polski, dlatego
przypominać będziemy różne wydarzenia,
upamiętniać twórców polskiej wolności, o których pamięć jest żywa jedynie lokalnie, czy
regionalnie. Wolność rozumiana jest również
jako tworzenie płaszczyzny dla swobodnej ekspresji, w tym ekspresji artystycznej i rozwoju
potencjału twórczego, dlatego milanowski
program wypełniony zostanie sztuką, muzyką
i teatrem.
Do organizacji wydarzeń na terenie Milanówka włączyło się wielu partnerów: Biblioteka Miejska, Szkoły Podstawowe, Przedszkole,
Hufiec ZHP, lokalne Stowarzyszenia oraz indywidualni mieszkańcy.
Nasze działania rozpoczęliśmy już w grudniu 2017 roku wystawą w Muzeum Wojska
Polskiego gdzie eksponowano twórczość Jana
Szczepkowskiego związaną z Józefem Piłsudskim. Ekspozycja ta dała nam możliwość pro-

mocji miasta poza nim, co przyczyniło się do
kolejnych partnerskich projektów, które zostaną zrealizowane w 2018 r. Eksponaty związane
z Marszałkiem trafią na wystawę do Muzeum
Zamku Królewskiego „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej”. Będzie to
duża, ogólnopolska uroczystość, w której Milanówek odegra niebagatelną rolę.
W trakcie trwania roku jubileuszowego
w Milanówku zaplanowano szereg ciekawych
i interdyscyplinarnych wydarzeń. Będą to szkolne akademie, konkursy tematyczne, wystawy
historyczne, koncerty, spektakle, test wiedzy,
ale także wydarzenia sportowe. Całość organizacyjne spinać będzie Milanowskie Centrum
Kultury, ale największą wartość stanowią pomysły oddolne i zaangażowanie mieszkańców,
które jest bardzo duże. Program rocznych
obchodów dostępny jest dla Państwa na stronie www. mckmilanowek.pl. Jesteśmy nadal
otwarci na współpracę i realizację kolejnych
przedsięwzięć dlatego zapraszamy do kontaktu.
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak

SPORT

Plany na sezon rowerowy
Sekcja Turystyki Rowerowej przy Milanowskim Centrum Kultury
zaprasza do zapoznania się z naszą ofertą na 2018 rok.

J

ak co roku organizujemy niedzielne wycieczki rowerowe od 50 do 120 km, wycieczki weekendowe, udział w Ogólnopolskich Zlotach Rowerowych, wakacje na rowerze oraz
miejskie i szkolne imprezy rowerowe.
Na wycieczki weekendowe, zloty i wakacje
obowiązują zapisy (ze względu na wcześniejsze zamówienie noclegów, ograniczenia liczby
uczestników itp.). W niedzielę może przybyć
każdy, pełnoletni ze sprawnym rowerem
i bez wcześniejszego powiadomienia, zobaczyć, przejechać i dołączyć do nas na dłużej.
O szczegółach wycieczek, godzinach startu,
trasie i kilometrach na bieżąco na naszej stronie www.strmilanowek.blogspot.com oraz na
stronach Miasta Milanówka.
Lubisz rower, masz chęć pokręcić w grupie,
a w grupie zawsze raźniej, przyjedź i spróbuj,
jesteśmy otwarci.

Plany na sezon rowerowy 2018
Kwiecień
8.04 (niedziela) – Żyrardów – Muzeum lniarstwa (ok. 60 km)
15.04 (niedziela) – Warszawa – Prywatne
Muzeum Diabła Polskiego (ok. 80 km)
22.04 (niedziela) – Promocja szlaku Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (26 km)
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Maj
28.04 – 3.05 Majówka STR Jeziorsko (między
Łodzią a Kaliszem) – (ok. 350 km – zapisy)
11-13.05 (pt., sob., niedz.) – Ogólnopolski Zlot
Aktywu Turystyki Kolarskiej – Konin (zapisy)
20.05 (niedziela) – Mariew – Biker Pub,
zawody łucznicze (Ok. 75 km)
26.05 (sobota) Rajd ulicami Milanówka i terenowe wyścigi kolarskie na Turczynku
31.05 (czwartek) – Łowicz – Boże Ciało
(ok. 110 km)
Czerwiec
3.06 (niedziela) – Warszawa (ok. 80 km)
8-10.06 (pt., sob., niedz.) – Skarżysko
Kamienna – Skarżyski Rajd Rowerowy (zapisy)
17.06 (niedziela) – Arboretum Rogów
(ok. 100 km)
23-25.06 (sob., niedz., pon.) – Lubartów
– Święto Roweru (zapisy)
Lipiec
8.07 (niedziela) – Kąpielisko Batorówka
(ok. 90 km)

13-15.07 (pt., sob., niedz.) – Skrzynki
(wyprawa namiotowa nad jezioro) (zapisy)
22.07 (niedziela) – Łowisko Piorunów
(ok. 60 km)
29.07 (niedziela) – Rawa Mazowiecka
– Zamek Książąt Mazowieckich (ok. 120 km)
Sierpień
5.08 (niedziela) – Żelazowa Wola (ok. 80 km)
12.08 (niedziela) – Sosenka nad Rawką
(ok. 80 km)
19.08 (niedziela) – wycieczka autorska?
26.08 (niedziela) – Piątek – Geometryczny
Środek Polski (ok. 100 km)
Wrzesień
2.09 (niedziela) – Granica – Muzeum Puszczy
Kampinoskiej (ok. 90 km)
7-9.09 (pt., sob., niedz.) – Sielpia – Konecki
Maraton Rowerowy (zapisy – ok. 300 km)
Ok. 15-30.09 Wyprawa wakacyjna
na Sardynię (zapisy – ok. 600 km)
30.09 (niedziela) – wycieczka autorska
Październik
7.10 (niedziela) – Karczma w Pęcicach
(ok. 65 km)
14.10 (niedziela) – Zakończenie sezonu
(ok. 50 km)
Bliższe informacje tel. 608 030 136 – Adam
Matusiak. Możliwe niewielkie zmiany,
niezależne od nas, na bieżąco na stronie
www.strmilanowek.blogspot.com

iblioteka poleca:
Top 5 książek na kwiecień
Drodzy czytelnicy, nasz cykl artykułów z polecanymi książkami bardzo Wam się spodobał. Na szczęście,
dobrych książek i pomysłów na kolejne propozycje nam nie brakuje. Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej po
poniższe pozycje i wiele innych!
Zjazd Rodzinny – Irena Matuszkiewicz,
Prószyński i S-ka.
Piękna
opowieść
o wartościach rodzinnych z rzetelnie
oddaną prawdą historyczną. Być może
ta książka stanie
się dla czytelników
impulsem do sentymentalnych wspomnień z dzieciństwa
i rodzinnych historii.
Obrona – Steve Cavanagh, Wyd. Filia.
Prawnik, Eddie Flynn
ma tylko 48 godzin,
by wybronić szefa
nowojorskiej mafii
rosyjskiej w procesie o morderstwo,
inaczej jego córka
zginie. Musi wykazać
maksimum sprytu
i wykorzystać nabyte
w przeszłości umiejętności kanciarza.

Czy uda mu się przekonać sędziów przysięgłych? Książka dostępna jest w zasobach naszej biblioteki poprzez IbukLibra.
Zapach suszy – Tomasz Sekielski, Wyd.
Od deski do deski.
Najnowsza
powieść
znanego dziennikarza
to mroczny, brutalny
i błyskotliwy thriller
polityczny. Autor porusza wątki dotyczące
terroryzmu,
handlu
ludźmi i pedofilii w Kościele.
Kobiety i rodziny powstańców
styczniowych zesłanych w głąb
Rosji — Agata Markiewicz, Wyd. Difin.
Książka mieszkanki Milanówka, nauczycielki
historii jednej z milanowskich szkół. Zajmuje
się historią lokalną od

strony herstorii. Autorka opisuje trudne wybory kobiet: żon, matek i sióstr powstańców
styczniowych zesłanych na Syberię. Ukazuje,
jak decyzje o towarzyszeniu mężczyznom na
wygnaniu wymagały od kobiet przekraczania
granic stereotypowych ról kobiecych.

Książka dla dzieci:
Lolek – Adam Wajrak, Wyd. Agora
W
poszukiwaniu
swoich ludzi kudłaty Lolek zmagał
się z wieloma trudnościami. Okazuje
się, że nie tak łatwo
znaleźć ukochanych
państwa. Po bolesnych przeżyciach,
Lolek w końcu odnajduje bezpieczny
dom. Obowiązkowa
lektura nie tylko dla
dzieci, wyzwalająca
ogromne pokłady energii i empatii.
Serdecznie polecamy,
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej

„Światła tworzą korytarze…”
Będzie się działo na początku lata w Milanówku!
Diagnoza potrzeb kulturalnych przeprowadzona przez Milanowskie Centrum Kultury w 2017 r. pokazała jakie
formy aktywności kulturalnej chcą podejmować mieszkańcy Milanówka. Oprócz wskazania konkretnych
działań, mocno zarysowała się po prostu potrzeba dostępu do kultury i rozrywki. W odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców zaplanowaliśmy na 24 czerwca br. „Powitanie lata” – największe wydarzenie tego roku!

W

ydarzenie otworzą wpisane już w historię Milanówka zawody w ekstremalnych skokach rowerowych MTBMX, skupiające nie tylko środowiska sportowców, ale także fanów tego sportu z całej Polski. Całość wydarzenia odbędzie się w formie podziału

na strefy aktywności. Na terenie stadionu miejskiego przy ul. Turczynek znajdować się będzie: strefa zabaw i animacji dla najmłodszych, strefa promocji lokalnych produktów, strefa gastronomiczna w postaci I Milanowskiego Zlotu FOOD trucków, strefa kinowa
(strefa kibica) oraz scena muzyczna. Najważniejszym punktem
programu będzie występ Natalii Nykiel – artystki młodego pokolenia, którą chce zobaczyć i usłyszeć młodzież z Milanówka. Wiemy to, ponieważ to ją wskazali młodzi mieszkańcy, którzy wypełnili
naszą ankietę badającą miejskie potrzeby kulturalne. Koncert promować będzie najnowszą płytę artystki DISCORDIA. Usłyszymy takie utwory jak „Spokój”, „Total błękit”, „Światła tworzą korytarze”.
W strefie kinowej będziemy także kibicować reprezentacji Polski
w meczu Polska – Kolumbia w ramach Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej w Rosji. Na terenie imprezy postawimy telebim, z którego
na żywo oglądać będziemy rozgrywki piłkarskie.
Serdecznie zapraszamy 24 czerwca br. na stadion miejski przy
ul. Turczynek. Organizatorem imprezy jest Milanowskie Centrum
Kultury. Powitajmy razem lato!
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
Aneta Majak
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Wspomnienia z malarni – cz. I
Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego zaprasza do spojrzenia w
nieodległą przeszłość Milanówka, w którą przeniosą nas wspomnienia pani Barbary
Mrugalskiej - byłej pracownicy zakładów jedwabniczych.

T

o była reprezentacyjna część fabryki jedwabiu. Kolorowa, widowiskowa i twórcza.
Tłumnie ciągnęli fotoreporterzy i dziennikarze,
bo było to wymarzone miejsce na dziennikarski materiał.
Przyjeżdżało też dużo wycieczek z całego
kraju i zagranicy. Zwiedzano całą fabrykę. Jeszcze do lat osiemdziesiątych wyglądała ona jak
dziewiętnastowieczna manufaktura z zabytkowymi krosnami i innymi równie starymi urządzeniami. Jednak zawsze trasa wycieczek kończyła się na malarni.
Lubiłyśmy gości, ale mimo satysfakcji z podziwu, który nam okazywano, ich wizyty bardzo dezorganizowały nam pracę. Każdy chciał
dotknąć, narysować kreskę, spróbować pomalować choćby malutki listek. Niejednokrotnie
dochodziło do małych katastrof. Ktoś wylał farbę, inny zrzucił pędzle, zabrudził jedwab. Ale
to należało do kolorystyki tego działu.
Liczba malarek wahała się od 30 do 40. Z nazwą naszego unikatowego zawodu zawsze były
kłopoty, bo w spisie Urzędu Statystycznego on
nie istniał. Długo w oficjalnym zaszeregowaniu funkcjonowałyśmy jako drukarz tkanin, co
wskazywało na zupełnie inny charakter pracy.
Dopiero w latach siedemdziesiątych nadano
nam tytuł malarka-projektant tkanin.
Pracowałyśmy przeważnie w parach. Pierwsza malarka odpowiadała za projekt i wykonanie, druga spełniała rolę pomocniczą. Ten dość
sztywny podział obowiązywał zwłaszcza we
wcześniejszych latach, kiedy to dużo pań przyszło na malarnię w ramach awansu, nie zawsze
mając predyspozycje do tego zawodu. Młodsze pokolenie pracowało już inaczej. Przyjmowano dziewczyny uzdolnione plastycznie
i malarka zanim awansowała, była niekiedy
równorzędnym partnerem.
Pierwsze malarki pełniły również funkcję
nauczycielek. Prawie każda przygotowała do
zawodu przynajmniej jedną uczennicę.
Malowanie jedwabiu jest techniką unikatową. Wywodzi się z Azji. Ma dużo wspólnego
z batikiem, ale też dużo się różni. Jest odrębne
od znanych powszechnie technik malarskich, takich jak np. akwarela czy olej.
Maluje się go w pozycji poziomej, materiał
rozpięty jest na stole pokrytym ceratą (rzadziej na ramach). Inne są też farby. Są to farby wodne, które muszą być utrwalone. Pod
ciśnieniem pary włókna jedwabiu rozszerzają
się i barwnik wnika do środka. Istotną sprawą
jest tzw. zagęstnik, służący do rysowania konturów. I najważniejszy przyrząd – pisak. Wykonywali je fabryczni ślusarze. Wygląda on jak
cylinderek (pusty w środku) z dnem i rurką.
Napełnia się go zagęstnikiem i odpowiednio
naciskając dłonią – rysuje.
Była to najtrudniejsza rzecz do opanowania,
albo linia była za gruba i zagęstnik się rozlewał,
albo za cienka i przerywana, i wtedy farba wylewała się poza kontury.
Pisak to była istna świętość. Każda malarka miała swój ulubiony, dopasowany do ręki.
Gdy się zepsuł, lub, nie daj Boże, zgubił, to była
14
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prawdziwa rozpacz, bo przyzwyczajenie się do
innego było trudne i długotrwałe. Niekiedy konkretny pisak towarzyszył malarce prze całe życie
zawodowe. Ja posługuję się tym samym, wielokrotnie reperowanym, trzydzieści parę lat.
Oczywiście używano też pędzli. I tu podobna
historia, prawdziwym dramatem było, jak ulubiony, wyrobiony pędzel ostatecznie się rozpadł.
Jeszcze dwa, jak często żartowałyśmy, „specjalne” przyrządy – szczotka do cieniowania
i szmata (bardzo cenione przez nas były pieluchy tetrowe).
Reszta zależała od inwencji, więc używano
różnych dziwnych przedmiotów.
Praca na malarni zaczynała się o 7:20. Zdejmowano ze stołów wyschnięte wyroby z poprzedniego dnia, rozliczano się i pobierano
nowy materiał.
Malarki dzieliły się na apaszarki, które pracowały indywidualnie, i kuponistki.
Pracowałyśmy w systemie akordowym. Jedna
malarka miała do wykonania dziennie 3 kupony, dwie malarki – 5 kuponów. Apaszarki różną
liczbę sztuk w zależności od rodzaju zamówienia (rysowane czy cieniowane).
Standardowe kupony miały wymiar 3,50
x 0,90 m. Każdy kupon miał swój numer i był
sygnowany przez malarkę-projektantkę.
Zanim rozpoczęła się właściwa praca, trzeba
było się do niej przygotować. Po pierwsze mycie stołów, ciężkie i pracochłonne, ale musiało
być wykonane bardzo starannie, bo każdy niedomyty kawałek brudził czysty materiał i przysparzał niepotrzebnej pracy. Potem do stołów
materiał należało przypiąć. Również wymagało
to umiejętności i staranności, gdyż zbyt słabe
naciągnięcie powodowało trudności techniczne w rysowaniu. Używano do tego szpilek i niestety często kończyło się pokłutymi palcami.
Następnie należało się zaopatrzyć w farby.
Jako pojemników używałyśmy garnuszków
aluminiowych (aby w razie potrzeby podgrzać
farbę) i słoików. Jeżeli były brudne, to niestety
trzeba je było pójść i umyć.

Wystawa „Wspomnienia pisane jedwabiem”

Malarka podczas pracy
W malarni była tzw. kuchnia farb i kucharz.
Ugotowane różne kolory stały w dużych pojemnikach i malarki nalewały sobie takie kolory, jakie były potrzebne.
Oprócz tych standardowych odcieni, gotowanych według receptury, każda z nas tworzyła
indywidualne mieszanki, przez łączenie różnych
kolorów. Niekiedy efekty budziły zdumienie
i nie wiadomo było, jak taki odcień powtórzyć,
co było dodane do podstawowego koloru.
Pobierano też z kuchni zagęstnik. Był on prawie bezbarwny, rzadko używany w takim stanie. Trzeba go było rozrobić do pożądanej konsystencji i zabarwić kolorem, potrzebnym do
danego projektu. Potem jeszcze przetrzeć przez
sitko, żeby nie miał grudek. W przeciwnym razie zapychał się pisak i nie można było rysować.
Te wszystkie przygotowania zabierały bardzo
dużo czasu, ale od staranności ich wykonania
zależał komfort pracy.
Jeszcze pozostawało sprawdzenie, czy pędzle
są czyste i można było przystąpić do malowania.
W tym momencie zaczyna się wyjątkowość
tego zawodu. Ludzie często dziwią się: jak to to
wy nie macie żadnych szablonów (ta technika
to filmdruk), żadnych wzorów. No właśnie nie
mamy. Fenomen tej pracy polega na tym, że
tworzy się bezpośrednio z głowy. To co narysowane i namalowane już musi zostać, nie da
się nic wytrzeć ani zacząć od nowa. Dlatego nie
bardzo sprawdzali się zawodowi plastycy, którzy
najpierw pracują nad projektem, dopracowują,
a potem przekładają na konkretną technikę.
Najczęściej zadawanym malarkom pytaniem było: skąd czerpią inspiracje. Raz w miesiącu organizowano nam tzw. plener. Jeździłyśmy na szkolenia i wystawy. Ale właściwie
to inspirowałyśmy się wzajemnie (czasami
ktoś tak się „zainspirował”, że na drugi dzień
obok pojawiał się prawie identyczny kupon
czy apaszka). Jednak jakichś większych scysji
na temat praw autorskich nie było.
Barbara Mrugalska
Ciąg dalszy wspomnień w kolejnych wydaniach Biuletynu.

KALENDARZ WYDARZEŃ
KWIECIEŃ 2018

3 kwietnia
– 14 maja

Zgłoszenia do „XIII Festiwalu Otwarte Ogrody” n Więcej
informacji na stronie www.mckmilanowek.pl

4 kwietnia

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

7 kwietnia
godz. 18.00

Termin zgłoszeń do I Festiwalu Teatralnego n Zgłoszenia do
MCK, ul. Kościelna 3
„W czasie deszczu dzieci się nudzą” 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

8 kwietnia
godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Agatą Markiewicz Milanowianką, autorką
książki „Kobiety i rodziny powstańców styczniowych zesłanych
w głąb Rosji” n Miejska Biblioteka Publiczna

6 kwietnia

12 kwietnia
Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek n Wstęp wolny n
godz. 16.00-20.00 „Kurnik-wylęgarnia kultury”, ul. Piasta 14
Słowa i słówka dla Milanówka – konkurs literacki n Szkoła
Podstawowa nr 1, ul. Królewska 69 n Przewodniczący jury Profesor Jerzy Bralczyk

14 kwietnia
godz. 16.00
15 kwietnia
godz. 12.15
– I grupa, godz.
14.00 – II grupa

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 – wylęgarnia kultury, ul. Piasta 14
Na stulecie niepodległości - Jacek Winkler i jego „Czarodziejska Góra” – projekcja filmu i otwarta debata na temat
niepodległości n Organizatorzy MTL + Biblioteka n Sala
Konferencyjna, ul. Spacerowa 4
I Milanowski Festiwal Teatralny. Przegląd teatrów dziecięcych
i młodzieżowych n Szczegóły www.mckmilanowek.pl
n Zespół Szkół nr 1, ul. Piasta 14
Warsztaty ceramiczne dla dzieci n Bilety wstępu 10 zł n
Zapisy pod nr tel 22 758 32 34 n Kurnik – wylęgarnia kultury,
ul. Piasta 14
Otwarcie sezonu rowerowego i tras turystycznych n Promocja przewodnika turystycznego n Szczegółowe informacje na
www.mckmilanowek.pl
Eliminacje Mistrzostw Polski w Grę Planszową IceCool n
Zgłoszenia do 22 kwietna na maila m.slowinski@mckmilanowek.pl n Kurnik – wylęgarnia kultury, ul. Piasta 14

15 kwietnia
godz. 17.00
21-22 kwietnia
22 kwietnia
godz. 12.30
22 kwietnia
26 kwietnia
godz. 17.00

Przypominamy o Karcie Seniora
Przypominamy o możliwości wyrobienia Karty Seniora, która
uprawnia do korzystania z pakietu zniżek i promocji na usługi
i towary w sklepach, firmach i instytucjach w całej Polsce.

W

iele ciekawych zniżek jest dostępnych
na terenie Warszawy. Z Kartą Seniora
można uzyskać m.in. tańszy bilet np. na wybrane spektakle w Teatrze Dramatycznym,
wstęp wolny na wystawy w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, zniżkę w Pijalniach Czekolady
Wedel, zniżkę na kursy językowe w Szkołach
Językowych EMPIK i wiele innych.
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Kartę Seniora można wyrobić w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Milanówku mieszczącym się przy ul. Herberta 41/dawana Fiderkiewicza 41. Wszystkie rodzaje zniżek można
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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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