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Inwestycje idą

zgodnie z planem
Za nami I kwartał 2018 roku, w Milanówku zagościła wiosna
i inwestycje idą zgodnie z planem. Drogi są w budowie, prowadzone
są prace odwodnieniowe, w przygotowaniu kolejne przełomowe
dla miasta inwestycje.

W

Milanówku jest 227 dróg gminnych,
w tym jeszcze ponad 150 dróg gruntowych. Mieszkańcy od lat borykają się z problemem komunikacyjnym, ze względu na jakość
dróg w mieście. W bieżącej kadencji priorytetem inwestycyjnym stały się więc drogi i przywrócenie ich użyteczności do takiego stanu, aby
ułatwiły życie w Milanówku. Trzeba było jednak
zacząć od początku. Brak projektów, planów czy
inwentaryzacji sprawił, że zamiast od działań
widocznych gołym okiem, musieliśmy zacząć
od przygotowania niezbędnej dokumentacji. Po
trzech latach jesteśmy gotowi, aby przystąpić
do realizacji zaplanowanych inwestycji. Zachęcam też Państwa do wejścia na stronę www.milanowek.pl i do zapoznania się z zamieszczoną
tam analizą wszystkich dróg w Milanówku i dotychczasowymi działaniami w tej materii.

5 inwestycji drogowych w toku,
a zaraz kolejne

W trakcie realizacji jest 5 inwestycji drogowych, przebudowywane są ulice Przyszłości,
Żytnia, Bartosza, Leśny Ślad (w części) i Piękna.
10 kwietnia zostały również podpisane umowy
na przebudowę kolejnych 4 ulic Kochanowskiego, Długiej, Sosnowej i Granicznej. Prace
powinny rozpocząć się na początku maja br.
Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę ulicy Herberta (dawnej Fiderkiewicza), złożyliśmy wniosek o dofinansowanie jej przebudowy, a równolegle ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tej
inwestycji. Na ukończeniu są również dokumentacje dotyczące przebudowy ulicy Wierzbowej
i Orzeszkowej, których realizację chcielibyśmy
sfinalizować jeszcze w tym roku. Po zimowej
przerwie zakończyła się długo oczekiwana budowa ul. Krasińskiego. Dużo przeciwności losu
i problemy z niezinwentaryzowaną wcześniej
infrastrukturą podziemną prowadzonych prac
miały na to wpływ. Ulica już jest gotowa i każdy
może sprawdzić, czy warto było na to miejsce
wydać więcej środków, aby osiągnąć taki efekt.

Pozostałe działania na drogach

W kwietniu rozpoczęła się też budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Grudowskiej, a do
21 maja trwa termin składania ofert na budowę
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej.
ul. Przyszłości

Od marca br. kontynuujemy utwardzanie
tymczasowe dróg płytami betonowymi. Nie
jest to oczywiście najładniejsza forma utwardzenia dróg, ale stojąc w obliczu tak dużych potrzeb (mamy ponad 50 km dróg nieutwardzonych w Milanówku) i postulatów Mieszkańców
oczekujących latami na suchą i utwardzoną nawierzchnię, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu
płyt jako rozwiązania, które nie wymaga długotrwałych projektów i pozwoleń. Tymczasowemu utwardzeniu płytami poddajemy drogi, na
których mamy problemy własnościowe bądź są
one wąskie, niemożliwe do poszerzenia i wiadomo, że nie otrzymamy pozwoleń na ich budowę. Dotychczas w ten sposób wykonaliśmy
ul. Łąkową (w części do granic miasta), Daleką,
Czubińską (w części do Wiosennej) i Wiosenną, Chopina (w części granicznej z Grodziskiem
Maz.) i Północną (od ronda do cmentarza).
W planie na ten rok mamy jeszcze Tuwima,
Wiatraczną, Jodłową i Bocianią.
Na pozostałych drogach gruntowych wykonujemy bieżące utrzymanie dróg poprzez korytowanie, równanie czy zasypywanie ubytków.
Warto również nadmienić, że pod koniec
marca Starostwo zaopiniowało bez sprzeciwu
długo oczekiwane zgłoszenie na remont ulicy
Wojska Polskiego oraz budowę parkingu na
ulicy Piasta, którą to inwestycję planujemy do
realizacji jeszcze w tym roku razem z powiatem
Grodziskim.
Po wielu problemach do Starostwa Powiatowego został złożony wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę ul. Lipowej, co oznacza szansę na rozpoczęcie jej budowy jeszcze
w bieżącym roku.
Trwają również prace nad przetargiem dotyczącym projektów przebudowy ulic: Górnoleśnej, Wąskiej i Kraszewskiego.

Odwodnienie ulic utwardzonych

Od kwietnia br. kontynuujemy budowę studni chłonnych, dzięki którym z kolejnych ulic
zniknie zalegająca po każdym deszczu woda.
Rozpoczęliśmy od ul. Kościuszki (od Krakowskiej do Piasta), następne będą ulice Chrzanowska (przy Grodeckiego), Podleśna i Podgórna.
W maju zaś zakończymy budowę kolektora
dla rowu Grudowskiego w ul. Uroczej.
W najbliższym czasie ogłoszony będzie przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej,
Wysockiego, Staszica, Wysokiej, Dembowskiej
i Kasztanowej. Prace rozpoczęte w tym roku,
będą kontynuowane w roku 2019.

Centrum Sportu i Rekreacji

Na początku maja Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy ulicy Szkolnej zostanie oddane
do użytkowania. 26 maja planujemy jego oficjalne otwarcie.
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ul. Krasińskiego – kamienna kostka

ul. Chopina

ul. Żytnia

ul. Krasińskiego – asfalt
W kwietniu został również wybrany wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji Szkół Podstawowych
nr 1 i nr 3 oraz termomodernizacji i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 2.
Ogłoszony został piąty przetarg na budowę
wraz z projektowaniem „Miasteczka Ruchu Rowerowego” przy Szkole Podstawowej nr 3.
W I kwartale podpisaliśmy również umowy
na projekt przebudowy placu zabaw przy ulicy
Piotra Skargi.
Po zakończeniu w 2017 roku prac związanych
z termomodernizacją budynku przy ulicy Warszawskiej 18, w tym roku przystąpimy do prac
związanych z adaptacją budynku na Milanowskie Centrum Kultury.
W toku prac jest dokumentacja projektowa
sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej
do ulicy Królewskiej oraz ul. Moniuszki i Gombrowicza. Trwają pracę nad wnioskiem dotyczącym projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w ulicach Szczepkowskiego, Dzierżanowskiego oraz 8 Maja – przetarg zostanie ogłoszony
w II kwartale.
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

Burmistrz miasta
informuje

kwiecień 2018
n 3 i 19 kwietnia br. odbyły się kolejne wizje
lokalne z PKP PLK w sprawie trasy budowy
kolektora odprowadzającego wody deszczowe z torów, na odcinku od wiaduktu do
kładki wzdłuż ulicy Warszawskiej. W związku
z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego kolektora zgodnie z wcześniejszą dokumentacją projektową (błędnie wykonaną),
spotkania w terenie miały na celu ustalenie
zmian w trasie kolektora. W spotkaniach
oprócz przedstawicieli Urzędu Miasta oraz
PKP PLK uczestniczyły Organizacje Pozarządowe (LOP, Stowarzyszenie na Rzecz Miasta
Ogrodów). Ustalono zmianę trasy kolektora
tak, aby zachować najcenniejszy drzewostan
rosnący na terenie planowanej inwestycji.
Z uwagi na fakt, że inwestycji nie da się przeprowadzić bez całkowitej ingerencji w istniejący drzewostan, wytypowano drzewa do
usunięcia, na które inwestor musi uzyskać
stosowne pozwolenie. W czasie spotkań
ustalono również, że inwestor przygotuje
projekt ochrony istniejących drzew i krzewów na terenie inwestycji. Prace przy budowie kolektora deszczowego oraz teletechniki
prowadzone będą pod nadzorem dendrologicznym i ornitologicznym.
n 9 kwietnia odbyło się walne zgromadzenie
Milanowskiej Spółki Wodnej, które udzieliło absolutorium Zarządowi jednogłośnie.
Spółka, której udziałowcami są mieszkańcy
Milanówka, wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze rowów melioracyjnych biegnących po gruntach prywatnych. Naprawa

i utrzymanie rowów w stanie należytym
iciągły monitoring i naprawa uszkadzanych
drenaży – to główny cel funkcjonowania
Spółki. Współpraca Gminy i Spółki jest bardzo dobra. Realizacja inwestycji miejskich na
gruntach publicznych planowana jest spójnie
z działaniami Spółki na gruntach prywatnych.
n Z prawdziwą przyjemnością chcę poinformować, że udało się nam pozyskać fundusze
na potrzeby naszych Milanowskich Seniorów. Jest to znaczna kwota, blisko 3 miliony (2.745.303 zł) do spożytkowania w ciągu
najbliższych 3 lat. Należy podkreślić, że do
pozyskania tej kwoty przyczynił się zespół
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
pod kierunkiem Pani Krystyny Kott.
Dzięki tym środkom, już w lipcu tego roku
w Milanówku działać będą 4 Kluby Seniora,
usługi usprawniające w domach pacjentów,
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, odbywać się będą zajęcia ruchowe i inne, o których opowiedziała więcej Pani Krystyna Kott
w wywiadzie na str. 7.
Na ostatniej sesji rady miasta prawie
wszystkie procedury związane z realizacją
projektu dla seniorów udało się nam dopiąć.
Nierozwiązana pozostała jedynie kwestia
lokalizacji Ośrodka Wsparcia Dziennego Senior +, na którego przygotowanie pozyskaliśmy dodatkowe 240 tys. zł. Zaplanowaliśmy
zlokalizowanie tego miejsca w pomieszczeniach na ul. Warszawskiej 18 (po dawnej rehabilitacji, niejako kontynuując funkcję) lub
wykorzystania ewentualnie na ten cel świe-

Budowa trasy rowerowej
wzdłuż ul. Grudowskiej
Trwają prace związane z budową trasy rowerowej wzdłuż ul. Grudowskiej.
Planowany termin jej zakończenia to czerwiec 2018 roku. W ramach
zadania budowane są również zatoki parkingowe na odcinku od
skrzyżowania z ul. Długą do ul. Inżynierskiej.

W

rejonie skrzyżowania ul. Grudowskiej
z ul. Inżynierską (w sąsiedztwie przystanku WKD) powstanie parking rowerowy wraz
z punktem serwisowym. W ramach projektu
planowana jest także budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krakowskiej od stacji PKP do granic miasta w stronę Brwinowa. Aktualnie trwa
postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy robót. Realizacja projektu pozwoli
na sprawny dojazd do stacji PKP i WKD, będzie
promować zdrowy styl życia oraz przyczyni się
do tworzenia spójnych połączeń komunikacyjnych wpływających bezpośrednio na rozwój
bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego
środowisku transportu rowerowego.

Inwestycja jest elementem projektu partnerskiego pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”
dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Kierownik Referatu Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych
Aleksandra Żuraw

tlicy Ochotniczej Straży Pożarnej, w której
poprzednio zlokalizowane było przedszkole.
Nie spotkało się to jednak z aprobatą druhów OSP. Ze względu na brak innych lokali
stanowiących własność miasta, poza tymi
wymienionymi, istnieje realna możliwość
rezygnacji z tej części projektu. Starania nasze jeszcze trwają, mam nadzieję że znajdziemy wyjście z tej patowej sytuacji.
n Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przygotował analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Milanówka
oraz ocenę aktualności dokumentów planistycznych. Dokument ten jest efektem wielomiesięcznej pracy Referatu. Jest to pierwsze
tak dokładne i szczegółowe opracowanie dotyczące przestrzeni Milanówka. Wyniki analizy potwierdziły zasadność prowadzenia prac
nad nowym dokumentem studium.
n Przychodnia Biovena zakończyła zapisy
na rehabilitację leczniczą do końca roku,
ponieważ wyczerpała się pula środków na
jakie została zawarta umowa.
uBurmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Przypominamy o ważnych
terminach podatkowych

S

zanowni Mieszkańcy, przypominamy, że
w maju br. mijają ważne terminy podatkowe dla osób fizycznych:
Z dniem 15 maja 2018 r. (wtorek) mijają
terminy:
n II raty podatku od nieruchomości
– pokój nr 11
n II raty podatku rolnego i leśnego
– pokój nr 11
n II raty opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – pokój nr 10
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)
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu wieczystego użytkowania
należy dokonywać bez wezwania.
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Milanówka
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INFORMACJE URZĘDOWE

Sprzątamy Milanówek z reklam
Trwają działania mające na celu wyeliminowanie z przestrzeni miejskiej reklam na słupach i płotach. Od
początku kwietnia br. udało się usunąć już ok. 65 reklam. W procesie tym ogromną rolę odgrywa postawa
przedsiębiorców wywieszających reklamy oraz mieszkańców, na których posesjach te reklamy wiszą.

T

o, że reklamy zaśmiecają krajobraz naszego miasta-ogrodu przyzna chyba każdy, kto przespaceruje się po dowolnej części
Milanówka. Banery na płotach są obecne
prawie w każdej strefie miasta, także w strefie konserwatorskiej. Często są to reklamy
nieczytelne, wyblakłe na słońcu, wiszące od
wielu lat. Proces walki z takimi reklamami
jest jednak złożony i czasochłonny.
Miasto podejmuje szereg działań mających
na celu zlikwidowanie jak największej ilości
reklam powieszonych niezgodnie z prawem.
Dzięki zaangażowaniu Straży Miejskiej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Referatu Ochrony Środowiska, przy
wsparciu Zespołu ds. Estetyki udało się już
zlikwidować ok. 80 reklam, w tym 56 reklam
zainstalowanych na słupach i urządzeniach
elektroenergetycznych. Straż Miejska uzyskała na to zgodę od PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa, właściciela słupów. Trwają prace nad zdjęciem kolejnych, bo jest ich
w całym mieście aż kilkaset.
Usuwanie reklam znajdujących się w pasie drogi to bardziej złożony proces, który
wymaga m.in. ustalenia, kto jest zarządcą
drogi, kto jest właścicielem reklamy. Likwidacja reklam znajdujących się na ogrodzeniach i działkach prywatnych w dużej mierze
zależy od chęci współpracy ze strony ich
właściciela. Udało się usunąć ok. 20 reklam
z ogrodzeń. W pierwszej kolejności zdjęto
reklamy z ogrodzeń należących do miasta,
czyli m.in. ogrodzeń szkół.
Do każdej reklamy Straż Miejska podchodzi
indywidualnie. Trwają rozmowy z przedsiębiorcami i właścicielami płotów/działek, na
których znajdują się szpecące banery. Doświadczenia wielu polskich miast, a także już
i Milanówka pokazują, że dobrze prowadzone
rozmowy przynoszą efekty. Godna pochwały
jest postawa właścicielki Saloniku Fryzjerskiego „U Iwony”, która od razu zareagowała
na prośbę funkcjonariuszy Straży Miejskiej
i zdjęła baner ze swojego ogrodzenia.

PRZED

PO

Słup energetyczny na ul. Warszawskiej – przed

Słup energetyczny na ul. Warszawskiej – po

Ogrodzenie posesji ul. Warszawska 11 – przed

Ogrodzenie posesji ul. Warszawska 11 – po

Słup energetyczny ul. Warszawska – przed

Słup energetyczny ul. Warszawska – po

Mamy nadzieję, że wszyscy nasi milanowscy przedsiębiorcy wezmą sobie do serca
prośby nie tylko Urzędu Miasta, ale przede
wszystkim mieszkańców, którzy nie chcą
żyć w przestrzeni zaśmieconej reklamami.
Właściciele banerów muszą sobie przede
wszystkim uświadomić, że takie formy reklamy, nie tylko zaburzają estetykę miasta,
ale są przede wszystkim nieskuteczne. Ich
natłok w przestrzeni każdego miasta sprawił, że staliśmy się na nie odporni, nikt już

nie widzi reklam wiszących na ścianach i płotach, jest ich za dużo, zlewają się w wielką
reklamową plamę.
Po kilku miesiącach działań „debaneryzacyjnych” w naszym mieście wiemy,
że walkę z natłokiem reklam możemy wygrać tylko w jeden sposób – wspólnie.
Wspólnie z mieszkańcami, wspólnie z przedsiębiorcami.
Agnieszka Rzewuska
Redaktor naczelna Biuletynu Miasta.

Wiosenne sprzątanie miasta
W Milanówku trwa pozimowe sprzątanie miasta. Czyszczone są nie
tylko ulice i chodniki, ale też okolice przystanków autobusowych, gdzie
zazwyczaj gromadzi się najwięcej śmieci. Na klombach i rabatach
pojawiły się wiosenne kwiaty.

W

wielu miejscach trwa zamiatanie
skrzyżowań, przejść dla pieszych.
Firma oczyszczająca sprząta też zieleńce.
Ponieważ w ostatnich dniach słupki rtęci
na termometrach skoczyły w górę, wykonywane są cięcia sanitarne i odmładzające
krzewów rosnących na skwerach, trwa tam
również wiosenne wygrabianie liści. Rozpoczęły się nasadzenia kwiatów wiosennych
i zakwitły już tulipany oraz cebulice.
4

Chcemy, żeby Milanówek był coraz piękniejszy i żeby cieszył swym widokiem. Prosimy również mieszkańców o włączanie się
w porządki wiosenne. Przypominamy, że
za utrzymanie porządku na chodnikach
położonych bezpośrednio przy posesji odpowiada właściciel nieruchomości.
Emilia Misiak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Zielenią

Budowa sieci światłowodowej
– harmonogram prac
Budowa sieci światłowodowej w Milanówku trwa już prawie 2
lata. Około 1300 milanowskich gospodarstw domowych ma już
możliwość korzystania z usługi superszybkiego Internetu. Sieć
będzie nadal budowana, aby dostarczyć ją do jak największej liczby
zainteresowanych. Zapytaliśmy przedstawiciela Orange Polska
o harmonogram prac w Milanówku.

P

rzed rozpoczęciem budowy sieci światłowodowej, miasto, wraz z inwestorem Orange Polska, rozpoczęło akcję informacyjną wśród mieszkańców. Mieszkańcy
otrzymali deklaracje, w których mogli wyrazić zainteresowanie podłączeniem światłowodu u siebie w domu. Przedstawiciele Orange informowali także o inwestycji
podczas specjalnych spotkań dla mieszkańców. Zainteresowanie usługami światłowodowymi było bardzo duże, więc już
w 2016r. inwestycja ruszyła. Dziś z dostępu
do superszybkiego Internetu mogą korzystać mieszkańcy większości budynków wielorodzinnych. Już niedługo będzie on dostępny dla mieszkańców ulicy Literackiej,
Piasta i Krasińskiego. Plany na 2017 trzeba
jednak było skorygować w związku z problemami z wykonawcą i z zadrzewieniem
terenów wzdłuż planowanej infrastruktury
światłowodowej.

Harmonogram prac
– poszczególne ulice
Orange zaplanował na 2018 rok intensywne
prace, które obejmą budowę sieci na terenie
większości miasta. Inwestor podzielił pracę na
6 kwartałów: 4 kwartały 2018 r. i 2 kwartały 2019 r. i dla każdego z tych okresów ustalił
kolejność ulic, w których będzie realizowana
inwestycja. Harmonogram prac jest synchronizowany na bieżąco z budową dróg na terenie Milanówka, dzięki czemu roboty budowlane przy obu inwestycjach będą mogły być
prowadzone jednocześnie.
Ulice, na których będzie realizowana inwestycja w pierwszej kolejności to: Bociania,
Dolna, Grudowska, Jabłonowa, Jaśminowa,
Królewska, Makowa, Miła, Nadarzyńska, Parkowa, Polna, Wesoła, Wiśniowa, Krasińskiego.
Agnieszka Rzewuska

Czym jest sieć
światłowodowa?

Sieć światłowodowa to technologia, dzięki której możemy mieć w domu najszybszy
dostępny na rynku Internet. Technologia ta
bazuje na infrastrukturze FTTH (ang. Fiber
To The Home) – kabel światłowodowy łączy centralę bezpośrednio z mieszkaniem
klienta, czyli między dostawcą a odbiorcą
Internetu nie ma żadnych barier mogących
go spowalniać. Umożliwia to np. oglądanie
filmów online, granie online bez zakłóceń
i w jakości dużo lepszej niż pozwalają na to
standardowe łącza internetowe.
Kabel światłowodowy to przezroczyste włókno szklane z domieszką tworzyw
sztucznych, w którym odbywa się przesyłanie danych za pomocą światła. Aby doprowadzić taki kabel do mieszkania, czy domu
jednorodzinnego konieczne jest wybudowanie infrastruktury w ulicach miasta – zarówno podziemnej, jak i naziemnej. Takie prace
trwają właśnie w Milanówku.

Remont PKP: kiedy wsiądziemy do
pociągu w Milanówku?
Remont trasy kolejowej 447 daje się we znaki chyba wszystkim mieszkańcom. Inwestor zapowiadał,
że ruch kolejowy z Milanówka zostanie przywrócony na początku września. Czy prace idą zgodnie
z planem? – zapytaliśmy o to PKP PLK.

W

strzymany ruch pociągów z Milanówka zmusił nas do poszukiwania
alternatyw, by dojechać na czas do pracy.
Zamknięte przejście podziemne utrudnia
nam poruszanie się po mieście. Chyba
wszyscy czekamy na koniec tego remontu
i bacznie obserwujemy prace na terenie
peronu i torowiska. Czy inwestycja przebiega zgodnie z planem? Na nasze pytania
odpowiada Karol Jakubowski z zespołu
prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Redakcja Biuletynu: Czy mieszkańcy Milanówka będą mogli wsiąść do pociągu
we wrześniu br.?

PKP PLK: Inwestycja na linii 447 Grodzisk
Mazowiecki-Warszawa zakłada przywrócenie ruchu pociągów we wrześniu,
natomiast całość zakończy się w I kw.
2019 roku.
Jak będzie wyglądał peron w Milanówku?
PKP PLK: Będzie to nadal konstrukcja
wyspowa – czyli peron będzie otoczony
z dwóch stron torami (tak jak w Grodzisku
Mazowieckim). Odnowiony obiekt będzie
w pełni dostosowany do potrzeb osób
o ograniczonej mobilności – platformy
będą wyższe, będzie antypoślizgowa nawierzchnia i przejście podziemne wypo-

sażone w windy. Będą także nowe ławki,
oświetlenie, megafony i tablice informacyjne. Całość sprawi, że każdy pasażer będzie mógł wygodniej wsiadać i wysiadać
z pociągu, a na peronie otrzyma pełną informację o  odjazdach i przyjazdach.
Jakie prace są wykonywane na terenie
naszego miasta?
PKP PLK: Na całej linii zakończone zostały już wszystkie roboty związane z demontażem starej infrastruktury i trwa budowa
nowych peronów, torów, sieci trakcyjnej,
przejść podziemnych i tunelu w Pruszkowie. W Milanówku jest już widoczny zarys
peronu. Prace przy jego budowie są bardzo zaawansowane i ustawiona została już
większość ścianek peronowych. Także prace przy budowie przejścia podziemnego są
bardzo zaawansowane. Na przystankach
układana jest sieć energetyczna, budowane odwodnienia i szyby windowe.
Rozmawiała:
Agnieszka Rzewuska
5

INFORMACJE URZĘDOWE

Rower miejski coraz bliżej
Milanówka!

Najszczersze wyrazy
współczucia dla

Pana Dariusza Biernackiego
z powodu śmierci

Wszystko wskazuje na to, że na
przełomie maja i czerwca w naszym
mieście pojawią się rowery miejskie.

Matki

składają:

Burmistrz Miasta Milanówka

P

Wiesława Kwiatkowska

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Trębińska
Radni oraz pracownicy
Urzędu Miasta Milanówka

gu rowerowych szlaków komunikacyjnych,
usytuowania infrastruktury oraz grup wiekowych i preferencji użytkowników tego
typu środków transportu. Mamy nadzieję,
że w następnym Biuletynie będziemy mogli
już podać szczegóły dotyczące opracowywanych właśnie zasad korzystania z systemu.

Prezesowi

Dariuszowi Biernackiemu
wyrazy najszczerszego
współczucia
z powodu śmierci

Aleksandra Kowalczyk
Koordynator
Projektu DEMO-EC

Mamy

składa
Zarząd Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego

Kolejna edycja Festiwalu Otwarte Ogrody

J

uż po raz trzynasty będziemy mieli okazje
wspólnie stworzyć wydarzenie oparte na
pomysłach i inicjatywach mieszkańców. To
kolejna okazja do integracji, poznania Milanówka od wewnątrz, przypomnienia jego

historii i pokazania potencjału miasta i jego
mieszkańców.
W tym roku FOO odbędzie się 8-10
czerwca!
Zachęcamy Państwa do udziału w Festiwalu Otwarte Ogrody 2018. By ułatwić
i umilić Państwu zgłaszanie się do Festiwalu Otwarte Ogrody utworzyliśmy internetowy formularz zgłoszeniowy!
Formularz dostępny jest na naszej stronie internetowej: mckmilanowek.pl
Aneta Majak
Dyrektor MCK

Milanowska Karta Rodziny 3+

Milanowski samorząd wprowadził w styczniu 2014 roku
Milanowską Kartę Rodziny 3+, z której korzystać mogą rodziny
wielodzietne zamieszkujące w Milanówku. Karta uprawnia do
wielu atrakcyjnych zniżek na terenie miasta i okolic.

K

arta cieszy się w Milanówku dużym
zainteresowaniem. Od 1 stycznia
do 31 grudnia 2017 r. z programu Milanowska Karta Rodziny 3+ skorzystało
167 rodzin. W tym okresie wydano 857
kart. Zniżki dostępne na terenie naszego
miasta i okolic są bardzo atrakcyjne. Posiadacze karty uzyskują m.in. bezpłatny
dostęp do zajęć i warsztatów organizowanych przez Milanowskie Centrum Kultury,
50% zniżki od obowiązujących opłat za
pobyt w Przedszkolu Nr 1 w Milanówku
i Europejskim Przedszkolu Niepublicznym
KASPEREK, 50% zniżki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
50% zniżki od obowiązujących cen biletów w kinie w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim oraz na pływalni „Wod6

nik 2000” w Grodzisku Maz. Ponadto
zniżki w wybranych lokalnych Szkołach Językowych, Szkole Muzycznej oraz w wielu
sklepach.
Pełna lista partnerów oferujących zniżki, wniosek o wydanie karty oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej www.milanowek.naszops.pl
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 8 (poniedziałek w godz. 13.0017.00, wtorek-piątek w godz. 8:00-16:00).

Panu

Dariuszowi Biernackiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają:
Milanowskie Centrum Kultury
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna

Konkurs na

Najpiękniejszy Ogród
w Milanówku 2018

S

erdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do udziału w kolejnej edycji konkursu
„Najpiękniejszy Ogród w Milanówku 2018”.
Szczegółowe zasady oraz karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej
miasta oraz w Referacie Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią przy ul. Spacerowej 4,
tel. 22 758 30 61 wew. 204. Zgłoszenia należy
składać w Referacie bądź drogą mailową na
adres osz@milanowek.pl do 30 maja 2018 r.
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

Ogród przy ul. Stawy 8
– I miejsce w 2017 r.

fot. ROóiG

rzez okres tegorocznego sezonu mieszkańcy naszego miasta będą mogli skorzystać z pełni funkcjonalnego systemu
rowerowego z dostępnością początkowo
około 50 rowerów i kilku stacji dokowania.
Rowery pojawią się w naszym mieście
za sprawą badań prowadzonych w projekcie „Rozwój zrównoważonego Zarządzania
Mobilnością w miastach europejskich – DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities” w ramach programu Interreg Europa finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wynikiem badań, w których
ogromną rolę odegrają miejskie rowery,
będzie określenie: faktycznego przebie-

Prawie 3 mln dla seniorów
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 2.745.303,78 zł na
realizację działań dla Seniorów w naszym mieście. Już w lipcu
br. na terenie Milanówka będą działać 4 Kluby Seniora,
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i nowatorskie usługi,
o których opowiedziała nam Pani Krystyna Kott, kierownik OPS.

Redakcja: Działania dla seniorów to jeden
z priorytetów Ośrodka Pomocy Społecznej?
Krystyna Kott: Jak rozpoczęłam rok temu
pracę na stanowisku kierownika OPS w Milanówku, to pierwszą rzeczą, którą dostrzegłam
było to, że mieszka tu bardzo dużo ludzi starszych. I rzeczywiście, przy okazji przygotowywania diagnozy środowiska lokalnego, okazało się, że w ciągu 10 lat liczba osób po 60
roku życia wzrosła w naszym mieście prawie
o 2000. Należało więc zadziałać tak, aby tym
ludziom żyło się tu łatwiej, przyjemniej i bezpieczniej.
Sięgnęliście po środki zewnętrzne
dla seniorów?
Środków do pozyskania jest bardzo dużo.
Dlatego złożyliśmy kilka wniosków. Pierwszy
wcale nie był skierowany do osób starszych.
Był to wniosek na ponad 500 tys. zł na realizację projektu Q-współpracy, kierowanego
do osób bezrobotnych. Udało się te środki
otrzymać i dzisiaj 24 Milanowian szkoli się
w wybranych przez siebie kierunkach zawodowych, a następna 24-osobowa grupa
weźmie udział w projekcie w kolejnym roku.
Dalej, siłą rozpędu, złożyliśmy kolejne wnioski na środki zewnętrzne. W roku ubiegłym
było ich aż 8, z czego tylko 3 nie przeszły,
a 1 oczekuje.
Podczas przygotowywania każdego wniosku otrzymujemy ogromne wsparcie z Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
Każde dodatkowe „oczy” przy sporządzaniu
takiej dokumentacji są nieocenione. Dążymy
do tego, by każdy wniosek był perfekcyjnie
przygotowany i tak jest. Na początku kwietnia br. dostaliśmy informację, że otrzymaliśmy środki na realizację największego projektu na rzecz seniorów. To ogromny sukces
dla całego naszego zespołu, który jest bardzo
zaangażowany w ten projekt.
Realizacja takiego przedsięwzięcia to duże
wyzwanie?
Ogromne. Projekt zamierzamy uruchomić od lipca br., a będzie on realizowany do
czerwca 2021 r. W związku z jego realizacją
musimy przeorganizować pracę Ośrodka, co
zbiegło się także z wytycznymi Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie trwającej modernizacji instytucji pomocy
społecznej. Nasz Zespól podzielony zostanie
na 5 obszarów zadań, jednym z nich będzie
zespół realizujący m.in. projekt dla seniorów.
Zatrudnimy też nowe osoby do realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Na reorganizację pracy OPS również pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe w kwocie ponad
400 tys. zł.
Proszę powiedzieć, jakie działania zostaną
sfinansowane z otrzymanych środków?

Są to m.in. Kluby Seniora. Projekt zakłada,
że powstaną w 4 punktach miasta tak, by senior nie musiał daleko dojeżdżać. Każdy z tych
Klubów będzie mógł przyjąć ok. 20 seniorów.
Będą odbywać się tam zajęcia i spotkania mające wymiar społeczny, aktywizujący i prozdrowotny. To, jakie to będą zajęcia, zależeć
będzie od oczekiwań seniorów. Na pewno
w każdym klubie będzie okazja do tego, żeby
wypić herbatę, posłuchać poezji, sprawdzić
się w różnych zajęciach manualnych.
Zanim złożyliśmy projekt robiliśmy rozeznanie na rynku, jak to zorganizować, bo nie
ukrywajmy, że infrastruktura lokalowa Milanówka nie jest zadowalająca. Okazało się, że
są mieszkańcy chętni do tego, by udostępnić
swoje pomieszczenia w tych celach na zasadzie wynajmu i tak to zaplanowaliśmy w naszym wniosku.
Będziemy mieć w Milanówku wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego?
Tak! Inspiracją, aby zawnioskować o środki na tego rodzaju miejsce, było to, że wiele
osób darowało Ośrodkowi sprzęt ortopedyczny po swoich bliskich, m.in. sprzęt bardzo wysokiej klasy taki jak: wózki, pionizatory, balkoniki. Zrobiliśmy rozeznanie i wiemy, że jest też
wiele osób, które takiego sprzętu potrzebują
na czas swojego leczenia. Na bazie tego sprzętu, który mamy oraz zakupionego specjalnie
na ten cel z otrzymanych środków zewnętrznych, zainicjujemy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w Milanówku. Będzie to też
miejsce, gdzie niepotrzebny sprzęt będzie
można oddać i trafi on do potrzebujących.
Lokal będziemy wynajmować i na to środki
także zostały we wniosku zarezerwowane.
Czy w ramach projektu będą dodatkowe
usługi usprawniające i ruchowe?
Rola tego projektu i tych pieniędzy, które
pozyskaliśmy będzie polegać też na tym, że
usługami, które realizowaliśmy dotychczas
własnymi siłami i ze środków samorządu,
obejmiemy większą liczbę osób. Mowa tutaj
o usługach usprawniających w domach pacjentów, a także o zajęciach ruchowych i zajęciach z angielskiego w ramach Milanowskiej
Szkoły Aktywnego Seniora. Dzięki dofinansowaniu będą to też usługi o jeszcze wyższej jakości, zatrudnimy profesjonalnych trenerów,
lektorów, którzy te zajęcia poprowadzą.
Na czym polegają usługi sąsiedzkie?
Pracownicy OPS zrobili rozeznanie wśród
swoich podopiecznych, czy sąsiad sąsiada
mógłby zaopiekować. Oczywiście za wynagrodzeniem, bo taki jest zamysł, by każda
osoba, która zdecyduje się opiekować swoim
sąsiadem mogła przez 3 lata, czyli na czas realizacji projektu, otrzymywać za to wynagrodzenie. Myślę sobie, że to taki nawrót do idei

samopomocy, która kiedyś zadecydowała,
że powstała pomoc społeczna i ona jest najtrwalszą, najdłużej funkcjonującą w społeczeństwie ideą, do której powinno się wracać.
W działaniu tym będzie mogło wziąć udział
20 osób. Przy naborze na pewno będziemy
zwracać uwagę na samą definicję sąsiada,
te relacje sąsiedzkie między podopiecznym
i opiekunem powinny być trwałe i utrzymywane od dawna. OPS z każdym sąsiadem
zawrze umowę, w której będą spisane obowiązki takiej osoby i   warunki uczestnictwa
w projekcie. Działania te będą dokładnie monitorowane przez pracowników socjalnych.
Co kryje się pod działaniami projektowymi
pod nazwą : E-usługi i „Męska Szopa”?
E-usługi, mają na celu monitorowanie
stanu zdrowia i funkcjonowania osoby starszej w środowisku. Polega to na tym, że taka
osoba otrzymuje np. opaskę na rękę bądź
inne urządzenie, które będzie trzeba nosić
przy sobie. Urządzenie będzie monitorowało stan zdrowia, będzie przypominało i odnotowywało takie codzienne czynności, jak
mierzenie ciśnienia, przyjęcie leków. Dane te
będzie można na bieżąco przesyłać do lekarza prowadzącego, do wskazanej wcześniej
osoby z rodziny. Ta usługa przewidziana jest
dla 15 osób, które dosyć swobodnie czują się
w obsłudze urządzeń elektronicznych.
Chcemy też mieszkańcom zaproponować
miejsce, które nazwaliśmy „Męska Szopa”.
Za zgodą Urzędu Miasta zamierzamy zakupić mobilny kontener, który będzie funkcjonował jako miejsce integracji międzypokoleniowej. Będą się tam odbywały zajęcia dla
seniorów i młodzieży szkolnej – np. zajęcia
stolarskie, zajęcia ślusarskie. Starsze pokolenie przekazywałoby młodszemu swoje
umiejętności poprzez wspólne majsterkowanie. Tylko nazwa sugeruje, że to miejsce dla
mężczyzn, nie pominęliśmy też kobiet. Będą
się tam także odbywać międzypokoleniowe
zajęcia z szycia, haftowania itp.
W działaniach społecznych jest zawsze
dużo do zrobienia. Myślimy również o innych grupach społecznych wymagających
troski np. osobach niepełnosprawnych, cierpiących na zaburzenia psychiczne. Nieprzerwanie troszczymy się o dziecko i rodzinę,
a naszym celem jest dążenie do dobrostanu
wszystkich mieszkańców Milanówka.
Rozmawiała
Agnieszka Rzewuska
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SPOŁECZEŃSTWO

Zajęcia dla dzieci

i młodzieży w Milanówku
TYP ZAJĘĆ

TERMINY

MIEJSCE

KOSZT

MILANOWSKIE CENTRUM KULTURY (info o zajęciach: 22 758 32 34)
Krasnoludki
– zajęcia animacyjno-ruchowe
dla dzieci 1-2 lata i 3-4 lata

Wtorek, czwartek, piątek
Pracownia Kreatywna
– godz. 9:30–10:55 – dla
Kurnik-wylęgarnia
dzieci 1-2, godz. 11:00kultury, ul. Piasta 14
12:30 – dla dzieci 3-4

10 zł za pojedyncze
zajęcia, bezpłatnie
z kartą 3+

Kinoranki – seanse filmowe dla dzieci 4 + (organizowane wspólnie ze Starym Kinem)
Plastyka na wesoło – warsztaty kreatywne dla dzieci, zapewniające rozwój
manualny, plastyczny i estetyczny dla
dzieci w wieku 6-12 lat.

Niedziela 6.05 godz.
12:30, sobota 2.06 godz.
12:00

Stare Kino,
Piłsudskiego 33

bezpłatne

Poniedziałek,
godz. 16:00-17:30,
17:30-19:00

„Kurnik – wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

50 zł/miesiąc, 15 zł
pojedyncze zajęcia,
bezpłatnie z kartą 3+

Sekcja mini tenisa dla dzieci
do lat 10

Sobota, godz. 9:0010:00, 10:30-12:30

Hala sportowa przy ul.
Żabie Oczko 1

Koszt 50 zł /mies., 15 zł
pojedyncze zajęcia,
bezpłatnie z kartą 3+

Dzika kosmetyka – cykl warsztatów
12 i 19 maja,
tworzenia naturalnych kosmetyków dla
godz. 14:00-16:00
dzieci od 6 lat, młodzieży i dorosłych

„Kurnik-wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

30 zł za pojedyncze
zajęcia, bezpłatnie
z kartą 3+

Pracownia wiedzy zbędnej
– zajęcia dla majsterkowiczów i dzieci ciekawych świata od 8 r.ż.

Środa, godz. 16:0018:00

„Kurnik-wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

50 zł /miesiąc, 15 zł
pojedyncze zajęcia,
bezpłatnie z kartą 3+

Mały chemik, eksperymenty z Marią
Curie Skłodowską – Warsztaty badawczo-chemiczne dla dzieci (I-III kl.
szkoły podstawowej)

Niedziela (raz w miesiącu): 13 maja godz. 12:15- „Kurnik-wylęgarnia
13:30 – I grupa, godz.
kultury”, ul. Piasta 14
14:00-15:30 – II grupa

15 zł za pojedyncze
zajęcia, bezpłatnie
z kartą 3+

Milanówek kręci – dla osób w wieku
ok. 15-35 lat o różnych zdolnościach i za- Wtorek,
interesowaniach, chcących nauczyć się
godz. 17:30-19:30
wszystkich aspektów tworzenia filmów
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„Kurnik-wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

bezpłatne

Klub miłośników planszówek – dla
wszystkich lubiących spędzać czas
grając w planszówki

Raz w miesiącu –
czwartek, godz.
16:00-20:00 (najbliższe
terminy: 24 maja, 14
czerwca)

„Kurnik-wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

bezpłatne

Warsztaty rysunku i malarstwa
– dla osób powyżej 12 roku życia,
chcących poznać różne techniki
rysunku i malarstwa.

Sobota, godz. 10:3012:00 – I grupa,
12:00-13:30 – II grupa

„Kurnik-wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

50 zł /miesiąc,
15 zł pojedyncze zajęcia, bezpłatnie
z kartą 3+

Malarstwo na jedwabiu dla dzieci
(od 8 lat), młodzieży i dorosłych (organizowane wspólnie z Stowarzyszeniem Muzeum Jedwabnictwa)

Niedziela (raz w miesiącu): 20 maja, 17 czerwca – godz. 12:30

„Kurnik-wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

Bezpłatne, zapisy
22 758 32 34

Zajęcia wokalne
– zajęcia indywidualne,
oceny umiejętności oraz zapisów
dokonuje prowadzący

Od poniedziałku do soboty – godziny
do uzgodnienia
z prowadzącym
(tel. 22 758 32 34)

Galeria Matulka,
ul. Piłsudskiego 30

Koszt – 10 zł jednorazowe zajęcia 30 min, 20 zł
jednorazowe zajęcia
45 min., 25 zł za jednorazowe zajęcia 60 min.,
bezpłatnie z kartą 3+

Milanowska Orkiestra Dęta
im. Feliksa Dzierżanowskiego

Poniedziałek lub czwarSala Konferencyjna,
tek – godziny do uzgodUrząd Miasta,
nienia z prowadzącym
ul. Spacerowa 4
(tel. 22 758 32 34)

Sekcja siatkówki dla dzieci
i młodzieży
(szkoła podstawowa i gimnazjum)

Poniedziałek,
godz. 15:00-17:30
Czwartek,
godz. 17:00-18:30

Hala sportowa SP nr 1,
ul. Królewska 69
bezpłatne
(wjazd od ul. Szkolnej)

Sekcja lekkoatletyczna
dla dzieci i młodzieży

Czwartki 17:00-18:30
soboty 10:00-11:00

Hala sportowa
przy ul. Królewskiej 69

bezpłatne

Sekcja wspinaczkowa
dla dzieci i młodzieży

Piątki 14:30-16:00

Hala sportowa
przy ul. Królewskiej 69

bezpłatne

Sekcja strzelecka dla dzieci,
młodzieży, dorosłych

Wtorki i piątki
17:00-19:00

Strzelnica MCK
ul. Piasta 14

5 zł miesięcznie

Sekcja Nordic Walking

Soboty 10:00-12:00

Start na placu przy
MCK ul. Kościelna 3

bezpłatne

Sekcja turystyki rowerowej

Od marca
do października

Sekcja szachowa dla dzieci
od 5 r.ż. i młodzieży

Soboty 9:20-11:20

Hala sportowa przy
ul.Królewskiej 69

bezpłatne

Fotografia – zajęcia dla młodzieży
i dorosłych

Środy, godz. 18.30

„Kurnik – wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

koszt 100 zł/mies., 25 zł
pojedyncze zajęcia,
bezpłatne z kartą 3 +

Ceramika dla młodzieży i dorosłych

Piątki
godz. 18.00-20.00

„Kurnik – wylęgarnia
kultury”, ul. Piasta 14

50 zł mies., 15 zł pojedyncze zajęcia i bezpłatne z kartą 3 +

Zapisy
tel. (22) 758 32 34

bezpłatne

Wycieczki z przewodnikiem po Milanówku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach zorganizowanych
powyżej 5 osób.

bezpłatne

bezpłatne

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (info o zajęciach: 22 755 81 13)
Głośne czytanie i zajęcia manualne
dla dzieci w wieku 5-7 lat

Wtorki 16.30

Oddział dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki

bezpłatne

Zajęcia manualne z użyciem piór 3D
(dla dzieci od 7 r.ż.)

Poniedziałek
16:00 – 17:00,
środa 17:00 – 18:00

Lokalne Centrum
Kompetencji

bezpłatne

Akademia Talentów – cykliczne wykłady o świecie przyrody i nauki

19.05, godz. 12:00
Wykład astronomiczny

Sala Konferencyjna UM
bezpłatne
ul. Spacerowa 4

Głośne czytanie i zajęcia manualne w Miejskiej Bibliotece
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SPOŁECZEŃSTWO
ŚRODOWISKOWY KLUB WSPARCIA DLA DZIECI I ICH RODZIN
W MILANÓWKU DZIAŁAJĄCY PRZY OPS
(info: ul. Szkolna 12, tel. 782 280 106 l ul. Na Skraju 2, tel. 22 724 72 00)
Trening Umiejętności Społecznych dla
dzieci w wieku 6–15 lat –
(kształtowanie umiejętności radzenia
sobie z problemami i sytuacjami życia
codziennego)
Wysportowany „Promyk” – zajęcia
dla dzieci w wieku 6–15 lat – (zajęcia
ogólnorozwojowe i korekcyjne, techniki
samoobrony, uczenie samodyscypliny,
zwiększenie świadomości grawitacyjnej
w szczególności u dzieci ze zdiagnozowanym ADHD)
Trening Krytycznego Czytania
dla dzieci w wieku 6–15 lat
(wykształcenie umiejętności czytania
ze zrozumieniem, zapamiętania tekstu,
selekcjonowanie informacji i umiejętności opracowania tekstu)

4.04.2018-13.06.2018
środy w godz.
16:00-18:00.
Szczegółowy grafik
dostępny u wychowawców świetlicy.

kwiecień-lipiec 2018

ul. Szkolna 12/
ul. Na Skraju 2

poniedziałek
i czwartek
ul. Szkolna 12
16:00-18:00

bezpłatne

bezpłatne

wtorek i piątek
ul. Na Skraju 2
16:00-18:00
3.10.2018-21.11.2018
Zajęcia będą się odbywać w każdą środę
w godz. 16:00-18:00.
Szczegółowy grafik
dostępny u wychowawców świetlicy.

Akademia Gotowania dla dzieci
w wieku 6–15 lat – (wykształcenie
umiejętności kulinarnych oraz zwiękLipiec 2018
szenie świadomości o wpływie dobrych
nawyków żywieniowych na jakość
życia i funkcjonowania organizmu)

ul. Szkolna 12/
ul. Na Skraju 2

bezpłatne

ul. Szkolna 12/
ul. Na Skraju 2

bezpłatne

To nie wszystkie zajęcia dla dzieci i młodzieży w Milanówku. W następnym
numerze Biuletynu przedstawimy zajęcia pozalekcyjne organizowane przez
milanowskie szkoły podstawowe, które także mają bardzo ciekawą
i bogatą ofertę dla młodych mieszkańców Milanówka!

1-3 czerwca Dzień Dziecka
w Milanówku

1 czerwca, Dzień Sportowy
godz. 13.00
Gry i zabawy sportowe dla dzieci
Miejsce: Boisko Orlik, ul. Sportowa

2 czerwca Dzień Muzyczny
godz. 12.00 Kinoranek

po filmie warsztaty plastyczne – „Tworzymy instrumenty”
18.00 Koncert dla małych i dużych w wykonaniu Aleksandry Bonieckiej i przyjaciół
Miejsce: Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33
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3 czerwca Dzień Piknikowy
godz. 12.00-15.00

W programie: Zabawy z animatorami,
warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami, malowanie buziek, bańki mydlane,
zabawy na dmuchańcu, przejażdżki autobusem angielskim, lody, popcorn, wata
cukrowa, piętrowy tort z okazji 10 urodzin Szkoły Języków Obcych w Milanówku
Language Station
Miejsce: Park "Zielony Dołek",
ul. Krótka 10

R A D A M I A S TA

XLIII sesja VII kadencji Rady
Miasta Milanówka – 28 marca 2018 roku
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 14. Na sesji podjęto następujące uchwały:
 Uchwała Nr 395/XLIII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu, którą radni przyjęli
w głosowaniu 8-za, 5-przeciw (Hanna Młynarska, Janina Moława, Waldemar Parol,
Małgorzata Trębińska, Krzysztof Wiśniewski), 2-niegłosujące (Ewa Galińska, Bożena
Osiadacz);
 Uchwała Nr 396/XLIII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018-2024,
którą radni przyjęli w głosowaniu 6-za,
2-przeciw (Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski), 4-wstrzymujące (Elżbieta Kubek,
Hanna Młynarska, Waldemar Parol, Małgorzata Trębińska), 3-niegłosujące (Robert
Czarnecki, Ewa Galińska, Bożena Osiadacz);
 Uchwała Nr 397/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.,
którą radni przyjęli w głosowaniu 8-za, 1-przeciw (Krzysztof Wiśniewski), 3-wstrzymujące
(Janina Moława, Waldemar Parol, Małgorzata
Trębińska), 3-niegłosujące (Robert Czarnecki,
Ewa Galińska, Bożena Osiadacz);
 Uchwała Nr 398/XLIII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat
za kształcenie pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r.,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za,
1-niegłosujący (Ewa Galińska);
 Uchwała Nr 399/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na-

Najszczersze wyrazy
współczucia dla

Pani Ewy Galińskiej
z powodu śmierci

Męża

składają:

Burmistrz Miasta Milanówka

Wiesława Kwiatkowska

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Trębińska
Radni oraz pracownicy
Urzędu Miasta Milanówka

uczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze oraz wysokości tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.
3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym,
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za,
1-niegłosujący (Ewa Galińska);
 Uchwała Nr 400/XLIII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia i trybu postepowania
w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Milanówek na rzecz spółek
wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finasowanie lub dofinasowanie inwestycji, trybu postepowania
przy ich udzielaniu i sposobu rozliczenia
dotacji, którą radni przyjęli w głosowaniu
14-za, 1-niegłosujący (Ewa Galińska);
 Uchwała Nr 401/XLIII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminą
Grodzisk Mazowiecki dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, którą radni przyjęli
w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujący (Ewa
Galińska, Jarosław Paćko);
 Uchwała Nr 402/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
pozbawienia kategorii drogi gminnej przez
wyłączenie z użytkowania nieruchomości
zlokalizowanej przy ul. Zawąskiej w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowaniu
10-za, 4-przeciw (Janina Moława, Waldemar
Parol, Małgorzata Trębińska, Krzysztof Wiśniewski), 1-niegłosujący (Ewa Galińska);
 Uchwała Nr 403/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka
w 2018 r., którą radni przyjęli w głosowaniu
14-za, 1-niegłosujący (Ewa Galińska);

 Uchwała Nr 404/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Milanówek na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu, którą
radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące (Ewa Galińska, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 405/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
podziału Gminy Milanówek na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące (Ewa Galińska, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 406/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr 392/XLII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej, którą radni przyjęli w głosowaniu 10-za,
3-wstrzymujące (Janina Moława, Małgorzata
Trębińska, Krzysztof Wiśniewski), 2-niegłosujące (Ewa Galińska, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 407/XLIII/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, którą radni uznali za zasadną
w głosowaniu 7-za, 3-przeciw (Henryk Dąbek,
Patrycja Kaniewska, Aleksandra Krystek),
3-wstrzymujące (Anna Haber, Bożena Osiadacz, Włodzimierz Starościak), 2-niegłosujące
(Ewa Galińska, Waldemar Parol);
 Uchwała Nr 408/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka,
którą radni uznali za bezzasadną w głosowaniu
6-za, 3-przeciw (Janina Moława, Małgorzata
Trębińska, Krzysztof Wiśniewski), 4-wstrzymujące (Aleksandra Krystek, Elżbieta Kubek, Hanna Młynarska, Włodzimierz Starościak), 2-niegłosujące (Ewa Galińska, 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
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SPOŁECZEŃSTWO

Akademia Talentów – projekt edukacyjny
dla młodych mieszkańców Milanówka!
Ania: „Najfajniejsze były duuuuuuże i strzępiaste drzewa. To były fraktale i robiliśmy je
z Panem Pawłem. Potem, Pan Lucjan pokazał
nam jak można zrobić przezroczystą coca-colę
i ogromniastą pianę!”.
Mikołaj: Na akademię chodzę z dwoma kolegami ze szkoły; z Kubą i Jankiem. Kiedy dostaliśmy takie specjalne okulary to wszystko oglądaliśmy w trójwymiarze. Dowiedzieliśmy się też
jak zrobić tęczę i robiliśmy ją sami w domu”.
Akademia Talentów, czyli rodzaj uniwersytetu dziecięcego, działającego przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej, ruszyła „pełną parą”
14 października. Rodzice z milanowskich szkół
podstawowych oraz stowarzyszenie „Stospot-

kań” zaangażowali się w uruchomienie tego
projektu. Wiele śmiałych pomysłów zgłaszanych przez rodziców udało się zrealizować
w formie warsztatowej, tak było w przypadku
ogólnodostępnego pokazu z chemii pod tytułem „Pięć barw z jednego roztworu”, inne pomysły były inspiracją do warsztatów i wykładów. W sumie zrealizowaliśmy sześć spotkań,
a w każdym spotkaniu uczestniczyło około stu
młodych studentów z Milanówka.
Co zrealizowaliśmy? 14 października zaprosiliśmy na wykład pod tytułem „Czego nie wiecie
o dinozaurach” i pokaz naukowy „Odlotowe
powietrze” a także warsztat z lustrami. W listopadzie zaproponowaliśmy wykład „Żyć i przeżyć – rośliny”, w grudniu dzieci dowiedziały
się czym są fraktale, a w lutym uczestniczyły
w wykładzie pod tytułem „5 barw z jednego
roztworu”. Marcowy wykład dotyczył zjawisk
optycznych obecnych wokół nas. Każdy wykład
i pokaz realizowali zaproszeni przez Bibliotekę
– współpracownicy Centrum Nauki Kopernik.
Dzieci otrzymały indeksy Akademii Talentów,
a podczas grudniowych warsztatów także upominki świąteczne. W pierwszym semestrze
można było wziąć udział w kreatywnych warsz-

Z Trójkowej mozaiki

W

Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Chopina
jak zwykle pracujemy wytrwale!
Z dumą informujemy, że Alicja Staniak, ucz.
kl. VII, została finalistką Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego. Serdeczne gratulacje!
Biblioteka szkolna dba o rozwój czytelnictwa.
Konkurs „Jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego”, wymagający od całych klas znajomości określonych pozycji książkowych, cieszy
się niezmiennym powodzeniem. W konkursie
powiatowym „Oczaruj mnie ...przyrodą” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną
ponownie zajęliśmy miejsca na podium.
n Pierwsze miejsce – Eliza Stawicka z kl. III c
n Drugie miejsce – Anna Korycka z V c
n T rzecie miejsce – Anna Mossakowska
z kl. IV b i Wiktoria Pelc z kl. VI b
Uczniowie klas I-III mogą sprawdzać swoje
zdolności, przystępując do wielu konkursów
organizowanych w naszej szkole. Szczególną
popularnością cieszył się konkurs na kartkę
wielkanocną przygotowaną podczas zajęć
informatycznych. Uczniowie mają szansę
sprawdzić się również w „Pojedynku Czytaczy”. Kolejna edycja matematycznego konkursu „Kangurek” już za nami. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Pierwszy Dzień Wiosny uczniowie klas I-III
powitali staropolskim obyczajem palenia kukły symbolizującej Zimową Pannę Marzannę.
„Ogniste” pożegnanie poprzedzone było śpiewaniem piosenek i recytacją wierszy o tematyce wiosennej.
Starsi uczniowie zorganizowali Dzień św. Patryka, przybliżając wszystkim postać patrona
Irlandii. Reportaż, w jęz. angielskim, można
zobaczyć na naszej stronie internetowej.
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Laureat Kuźni Talentów – Leon Skiba
1 marca dla uczniowskiej braci oraz grona
pedagogicznego to data szczególna. Jest to
bowiem święto naszej szkoły. Tego dnia korytarze wypełniły prace plastyczne z podobizną
Fryderyka Chopina, naszego patrona. Uczniowie klas III przygotowali wystawę prac plastycznych inspirowaną muzyką kompozytora.
Przygotowano wzruszające przedstawienie
przybliżające postać patrona.
Punktem kulminacyjnym była Szkolna
Kuźnia Talentów, zorganizowana w ramach
prowadzonej w naszej szkole innowacji programowej „Milanówek – moje miasto, moja
miłość”, podczas której wszyscy mogli zaprezentować swoje wokalne, taneczne bądź
recytatorskie umiejętności. Był to niezwykły
dla nas dzień! Pierwszą nagrodę zdobył Leon
Skiba z kl. V b, który prezentując breakdance,
wywołał podziw jury i zachwyt młodzieży.
Nagrodę publiczności otrzymał Kamil Foks
z kl. III gim., który na gitarze akustycznej wykonał własną kompozycję.
Cieszą nas wszystkie osiągnięcia! Tak trzymać!
Grażyna Zagrajek, Katarzyna Drzewiecka
SP 3 w Milanówku

tatach zorganizowanych przez stowarzyszenie
„Stospotkań” i uczestniczyć w projektach dedykowanych naszemu miastu takich jak: „Alfabet
milanowskich willi”, „Historia willi Banczewianka” oraz „Milanówek w liczbach”.
„Akademia Talentów” adresowana jest do
dzieci oraz młodzieży z milanowskich szkół.
Celem akademii jest wzmacnianie i rozwój talentów wśród młodych mieszkańców naszego
miasta.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i świetną, naukową atmosferę
i zapraszamy już 19 maja na wykład astronomiczny, który poprowadzi Karol Wójcicki.
Karol właśnie wrócił z naukowej podróży gdzie
fotografował zorzę polarną. Efekty podróży zaprezentujemy w majową sobotę o godz. 12.00
w Sali Konferencyjnej, przy ul. Spacerowej 4.
Wielkie „Dziękuję” – kierujemy do wszystkich rodziców, którzy nas wspierają oraz do
wolontariuszy: Janka Chodorowskiego i Mateusza Ryka, Marysi Krysowskiej, Agnieszki Karczewskiej, Elizy Kucharskiej, Mateusza Czarneckiego i Michała Lichonia.
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

iblioteka poleca:
Top 5 książek na maj

Drodzy czytelnicy, prezentujemy kolejne propozycje interesujących
książek, które polecamy przeczytać. Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej
po poniższe pozycje i wiele innych.
Nie opuszczaj mnie – Kazuo Ishiguro,
Wyd. Albatros
Książka laureata literackiej Nagrody Nobla
2017. Narratorką jest
Kathy – opiekunka
w szpitalu, która wspomina swoje dzieciństwo i młodość spędzone w internacie na
angielskiej prowincji.
Tajemnica
elitarnej
szkoły i jej uczniów,
którzy mają do wypełnienia zadanie, do którego są przygotowywani przez cały pobyt
w szkole, w miarę czytania bardzo zaciekawia.
Ostatni list od kochanka – Jojo Moyes,
Wyd. Znak Literanova.
Dziennikarka natrafia na ślad romansu
sprzed lat. Akcja toczy się naprzemiennie w dwóch strefach
czasowych – w roku
2003 i w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Okazuje
się, że dziennikarka
i bohaterka znalezionych listów mają ze sobą wiele wspólnego.
W cieniu prawa – Remigiusz Mróz,
Wyd. Czwarta Strona.
Mimo złej opinii i niejasnej przeszłości Erik
Landecki zostaje przyjęty na czyścibuta
w austriackim dworku.
Jest przekonany, że los
się do niego uśmiechnął. Pierwszej nocy
ginie jednak dziedzic
rodu, a cień podejrzeń
pada na Polaka. Szybko

pojawiają się spreparowane dowody, a Erik
staje się głównym podejrzanym. Książka dostępna w zasobach wypożyczalni internetowej IBUK libra.
Zbigniew Bujak - Konstytucja starsza niż myślisz, czyli o tym co z historycznego dorobku państwa polskiego znajdziemy w naszej
Konstytucji, Wydawnictwo ZB.
Autor książki, obecnie
mieszkaniec Milanówka, opisuje proces powstawania obowiązującej Konstytucji III RP.
W pierwszej części
książki został przedstawiony wpływ Umowy Okrągłego Stołu
na treść konstytucji.
W części drugiej znajdziemy swoisty historyczny przegląd ważnych dat w naszej historii, które miały wpływ na kwestie zawarte
w danych paragrafach naszej Konstytucji.
Świetna lektura na majowy wieczór.

Książka dla dzieci:
Z muchą świat zwiedzamy i opowiadamy – Marta Galewska-Kustra, Wyd. Nasza
Księgarnia
Mucha Fefe wybiera się na wakacje,
a wraz z nią mali
czytelnicy. Przygody, które przeżywa
podczas podróży, są
świetną okazją do
rozwijania u dzieci
umiejętności opowiadania i ćwiczenia wyobraźni.
Serdecznie polecamy,
Dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Warsztaty z języka migowego

23

kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1
w Milanówku odbyły się warsztaty
języka migowego. W spotkaniach wzięły udział cztery grupy uczniów, w sumie
90 dzieci z klas czwartych i piątych.
Zajęcia to inicjatywa projektu społecznego „Nie migaj się od migania”, działającego w ramach olimpiady „Zwolnieni
z teorii”. Jest to olimpiada, która umożliwia uczniom liceów i studentom tworzenie projektów mających rozwiązywać
problemy lokalnych mieszkańców.
Celem projektu „Nie migaj się od migania” jest uwrażliwienie uczniów na problemy komunikacyjne, poszerzenie ich wiedzy

o sytuacji osób głuchych i uświadomienie,
że sytuację wykluczenia tych osób można
zmienić.
Warsztaty skupiały się przede wszystkim na nauce alfabetu migowego. Uczniowie poznali również podstawowe zwroty
w języku migowym, dzięki którym będą
mogli z łatwością porozumieć się z osobą
głuchą w nagłej sytuacji.
Warsztaty przeprowadził wykwalifikowany tłumacz języka migowego, pani
Marta Malinowska. Warsztaty zorganizowano z pomocą Fundacji Głuchych „Zacisze” oraz Fundacji „Fonis”.
Zuzana Skulska
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WYDARZENIA

Bardzo udany sezon

milanowskich panczenistów
Kolejny sezon łyżwiarski dobiegł końca. Milanowscy łyżwiarze
osiągnęli sukcesy we wszystkich zawodach rozegranych
w sezonie 2017/2018

M

istrzostwa Polski Seniorów Tomaszów
Mazowiecki 16-17.12.2017 – Joanna
Hajduk, Klaudia Szymańska i Alicja Faderewska zdobyły dwa srebrne medale w Biegu Drużynowym i Sprincie Drużynowym.
Mistrzostwa Polski Juniorów Sanok
2-4.02.2018 r. – Joanna Hajduk zdobyła brązowy medal na dystansie 3 km. w wieloboju
zajęła 4 miejsce, Klaudia Szymańska zajęła
5 miejsce w wieloboju. W biegu drużynowym
dziewczęta zajęły 3 miejsce. Joanna Hajduk debiutowała w Reprezentacji Polski w Pucharze
Świata Juniorów na dystansie 1000 m.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Sanok
2-04.02.2018 r. – Alicja Faderewska zajęła
7 miejsce w wieloboju, Michał Staszkiewicz zajął 11 miejsce w wieloboju.

Mistrzostwa Polski Młodzików-Srebrna Łyżwa Tomaszów Mazowiecki 10-11.02.2018 – Igor
Masalski został Mistrzem Polski na dystansach
500 m i 1000 m i zajął 3 miejsce na 1500 m Julia
Uziak została Wicemistrzynią Polski – w wieloboju zajęła 2 miejsce, na poszczególnych dystansach zdobyła 3 srebrne i 1 brązowy medal.
Michał Kopacz zajął 3 miejsce na 500 m
i dołączył do grona medalistów Mistrzostw
Polski Młodzików, w wieloboju zajął 5 miejsce. Zuzanna Kawa zajęła 14 miejsce.
W punktacji klubów chłopcy zajęli 2 miejsce
a dziewczyny 3 miejsce w Polsce.
Igor i Julka wywalczyli miejsca w Reprezentacji Polski na zawody Viking Race w Holandii!
Warszawska Olimpiada Młodzieży Warszawa 9-10.12.2017 r. – Igor Masalski zajął
1 miejsce, Michał Kopacz zajął 2 miejsce, Zuzanna Kawa zajęła 6 miejsce w kategorii junior
C-młodzik.
Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Łyżwiarstwie Szybkim – odbyło się pięć edycji zawodów w Warszawie, Lubinie, Elblągu, Zakopanem i Sanoku.
W Finale Ogólnopolskich Zawodów Dzieci
zwyciężył Mateusz Śliwka – kat. 12 lat i wywalczył miejsce w Reprezentacji Polski na zawody
Viking Race w Holandii!
Na drugim stopniu podium stanęli- Franciszek Marzyński – kat. 10 lat i Rafał Skrzydlewskikat. 11 lat. Czołowe miejsca w OZD zajmowali:

Katarzyna Sobczak, Lidia Sawicka, Faustyna Marzyńska, Natalia Napłoszek, Gabriela Schodnik,
Krzysztof Jankowski i Łukasz Baranowski.
W poszczególnych edycjach OZD na podium stawały sztafety chłopców i dziewcząt
4 x 400 m. Bardzo dobrze zaprezentowały się
najmłodsze panczenistki z Milanówka i zasługują na szczególne wyróżnienie: Alicja Sobczak,
Aleksandra Grińkow, Julia Kowalczyk, Gloria
Marzyńska, Olivia Bylina, Oliwia Napłoszek,
Malwina Białecka, Amelia Michałowska, Zofia
Grińkow i Emilia Skorupska.
Zawody Viking Race w Heerenveen w Holandii-Mistrzostwa Europy Dzieci 2-3.03.2018 r.
– miejsca w Reprezentacji Polski wywalczyło
czterech zawodników Uczniowskiego Klubu
Sportowego „3” Milanówek: Igor Masalski, Julia Uziak, Alicja Faderewska i Mateusz Śliwka.
Największy, międzynarodowy sukces odniósł
Mateusz Śliwka zdobywając 1 złoty i 4 srebrne
medale Mistrzostw Europy. W wieloboju Mateusz został Wicemistrzem Europy.
Igor Masalski (kat. 14 lat) zajął 4 miejsce na
swoim koronnym dystansie 500 m, w wieloboju
był 7, Alicja Faderewska – (kat. 15 lat) – zajęła
14 miejsce a Julia Uziak (kat. 14 lat) – 16 miejsce.
Gratuluję zawodnikom i trenerom- p. Joannie Staszkiewicz i p. Arturowi Parchanowi osiągniętych sukcesów sportowych!
Prezes UKS „3” Milanówek
Krzysztof Filipiak

VI Bieg STO-nogi – zmiana organizacji ruchu
Komunikat o zmianach organizacji ruchu w niedzielę 10.06.2018

P

owoli zbliża się największe święto biegowe
VI Bieg STO-nogi Milanówek na dystansie
10km. W tym roku cała impreza będzie odbywała się po północnej stronie miasta. Oprócz biegu
głównego odbędą się również biegi towarzyszące na krótszych dystansach – 1600 m i 400 m,
czyli tradycyjna Mila Milanowska.
Zapisy i wszelkie informacje dostępne są na
stronie: www.sto-nogi.pl
Zapraszamy serdecznie do udziału. W tym
roku trasa jest niezwykle atrakcyjna dla kibiców,
ponieważ zawodnicy biegną trzy pętle. Liczymy
na niezawodne przybycie mieszkańców naszego
miasta!
W związku z organizacją biegu ulicznego mogą
pojawić się pewne niedogodności dla użytkowników samochodów.
W niedzielę 10.06.2018 w godzinach 10:00
–12:30 zostaną częściowo wyłączone z ruchu
ulice: Wojska Polskiego, Podgórna, Mickiewicza,
Starodęby, Królowej Jadwigi i Spacerowa i całkowicie zamknięta zostanie ulica Kościuszki.
Zachęcamy do zapoznania się z mapą z zalecanymi objazdami.
Leszek Janasik
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KALENDARZ WYDARZEŃ
KWIECIEŃ – MAJ 2018

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Bujakiem autorem
książki „Konstytucja starsza niż myślisz..”. Rozmowę o konstytucji poprowadzi Milanowianka prof. dr hab Jolanta Itrich-Drabarek n Biblioteka Miejska, ul. Spacerowa 4 n Wstęp wolny

10 maja
godz. 18:00
11 maja
godz. 18.00

19 maja
godz. 12.00

Seans filmowy + popcorn n Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4
n Wstęp wolny
„Dzika Kosmetyka” warsztaty wykonywania naturalnych kosmetyków n Bilety wstępu: 30 zł. Zapisy pod nr tel. 22 758 32 34. n
„Kurnik – wylęgarnia kultury”, ul. Piasta 14
Mały Chemik – eksperymenty z Marią Skłodowską Curie. Warsztaty badawczo-chemiczne dla dzieci (I-III kl. szkoły podstawowej)
n Bilety wstępu: 15 zł. Zapisy pod nr tel 22 758 32 34 n „Kurnik
– wylęgarnia kultury”, ul. Piasta 14
Stare Kino Stand up, wystąpią Antoni Syrek-Dąbrowski,
Support Robert Sztygowski n Wstęp: 30 zł n Stare Kino,
Piłsudskiego 33
Akademia Talentów – wykład astronomiczny prowadzi Karol
Wójcicki – współpracownik Centrum Nauki Kopernik n Wstęp
wolny n Sala Konferencyjna, ul. Spacerowa 4.

19 maja
godz. 19.00

Koncert Oratorium dla Maryi. Zespół „Miriam” i przyjaciele
z Niepokalanowa n Teren zielony za Pomnikiem Bohaterów
przy Skwerze Stefana Starzyńskiego

12 maja
godz. 14.00
13 maja, godz.
12.15 – I grupa,
14.00 – II grupa
18 maja
godz. 20.00

24 maja
Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek n Wstęp wolny.
godz. 16.00-20.00 n „Kurnik-wylęgarnia kultury”, ul. Piasta 14
26 maja
Koncert Grażyny Łobaszewskiej & Ajagore n Szczegóły na
odwrocie Biuletynu.
godz. 19.00

Koncert finałowy uczestników warsztatów muzycznych
z zespołem Ajagore n Wstęp wolny n Miejska Hala Sportowa
nr 1 przy ul. Żabie oczko 1 w Milanówku

27 maja
godz. 19.00

I Milanowski
Zjazd Foodtrucków
24 czerwca tego roku na stadionie przy ul. Turczynek wystartuje
I Milanowski Zjazd Foodtrucków.

W

ozy z jedzeniem będą serwowały specjały między innymi kuchni azjatyckiej,
amerykańskiej, meksykańskiej. Pojawią się
także dania kuchni wegetariańskiej. Kucharze przyjadą z różnych stron Polski, a będzie
ich prawie 20! Milanowskie Centrum Kultury
skrzętnie wyselekcjonowało te najlepsze oferty, by każdy znalazł coś dla siebie. Serdecznie
zapraszamy do wspólnego piknikowania podczas wydarzenia Powitanie Lata! Przypominamy, że w programie oprócz dobrego jedzenia
znajdziemy KONCERT NATALII NYKIEL oraz
wspólne kibicowanie sportowcom wykonującym skoki ekstremalne podczas zawodów
rowerowych MTBMX. Obejrzymy także mecz
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji na

/
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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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