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Szanowni Czytelnicy,

Zapach wiosny jest już wokół nas. Gałęzie puszczają pąki, częściej słychać śpiew 
ptaków, a my robimy porządki, snujemy plany i cieszymy się z pięknych dni, 
które są przed nami…

Za nami natomiast 100 dni ósmej kadencji milanowskiego samorządu. Marcowy nu-
mer otwiera zatem przegląd działań Burmistrza i Rady Miasta w okresie od listopada 
2018 r. do marca 2019 r. Wiele się działo, a co konkretnie, dowiecie się Państwo czytając 
teksty i oglądając zdjęcia zamieszczone na stronach od 3 do 6.
Polecamy Państwa uwadze wywiad z Joanną Staszkiewicz, która pełni obowiązki Dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 3. Placówki z ogromnymi tradycjami sportowymi, któ-
ra wychowała olimpijkę Luizę Złotkowską i Sławomira Chmurę. Pełniąca obowiązki 
Pani Dyrektor uruchamia klasę o profilu łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, ma wiele 
planów na rozwój sportowy dzieci i młodzieży. Kilkanaście dni temu młodzi sportowcy 
z UKS „3” trenujący pod okiem Krzysztofa Filipiaka, Artura Parchana i Joanny Stasz-
kiewicz przywieźli do Milanówka siedemnaście medali z Zakopanego (str. 18).
Podsumowujemy w tym numerze zbiórkę pieniędzy, która odbyła się podczas I  balu 
charytatywnego w Milanówku (str. 13), piszemy dużo o domu kultury, który jest bardzo 
potrzebny naszym mieszkańcom i wspominamy koncert znakomitego basisty – Wojtka 
Pilichowskiego, który zagrał w Dniu Kobiet w Milanówku (str. 14).
Kolejnym ważnym tematem jaki podejmujemy są śmieci. Dlaczego są takie drogie? 
O tym piszemy na str. 10. Wiele miejsca poświęciliśmy w tym Kurierze imprezom spor-
towym, bo jest się czym pochwalić! Zachęcamy do wycieczek z sekcją rowerową dzia-
łającą przy MCK oraz do aktywnego spędzania czasu według kalendarza sportowego, 
który znajdziecie na str. 18.
Wiosna sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, a gdy już się wybiegamy i zwie-
dzimy okolicę na rowerze warto zajrzeć do książki. Znajdziecie je na str. 14.
Niech wiosna Was uskrzydla, daje nadzieję i przywraca równowagę!

Redakcja Kuriera
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•  100 dni za nami
•  Wywiad z Joanną Staszkiewicz
•  Gmina dofinansowuje prace przy zabyt-

kach w roku 2019
•  IV i V Sesja VIII Kadencji Rady Miasta 

Milanówka

6  Felieton 
•  Gdzie jest kultura? Iwona Dornarowicz

Organizacje pozarządowe  7
•  Miłość Ci wszystko wybaczy

10  Środowisko
• Dlaczego tak drogo?
• Odpady w ogrodzie

Społeczeństwo ������������������������������������������������� 11
•  Kilka słów o przekształceniu wieczystego 

użytkowania i bonifikatach w Milanówku
• Ważne terminy podatkowe 
• Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców 
• Dzień Dziecka 
• Informacja Rady Seniorów 
• Przedsiębiorco, wejdź na Biznes�gov�pl! 
• Wspomnienie o śp� Ludwiku Hoffmannie

13  Kultura
•  Ach! Co to był za bal!
• Kalendarz wydarzeń kulturalnych MCK
• Biblioteka poleca
•   „Bo kobieta…” Andrzej Poniedzielski 
w Milanówku

•  Funkowe „Dzień Kobiet” z Wojtkiem 
Pilichowskim

•  Elżbieta Ryl-Górska w milanowskiej 
Bibliotece 

Edukacja ��������������������������������������������������������������������� 15
•  Za nami XIII edycja konkursu wokalnego 
„Kolędnicy Wędrownicy” 
•  XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny  

o „Złote Pióro Starosty” Powiatu Grodzi-
skiego

•  Dwójkowy Dzień Patrona o tym, czego to 
dzieci mogą dokonać! 

•  „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my 
żyjemy …”

•  W przedszkolu pod dębowym listkiem
• Uczennice SP 3 czar słów znają
• Nie straszne nam konkursy kuratoryjne!

17   Sport
• Szable w dłoń!
• Sukces łyżwiarzy!
•  STR Milanówek zaprasza na rower! 

Rowerowy kalendarz 2019
• Sportowy luty
• Kalendarz sportowy MCK

Rozrywka ������������������������������������������������������������������ 19
•  Krzyżówka z historią miasta� Bolesław 

Stępniewski 
•  Zadanie szachowe� Jarosław Kowalewski 

Miło nam poinformować, iż w Mila-
nówku powstanie żłobek publiczny.
W ramach Resortowego programu roz-
woju instytucji opieki nad dziećmi w wie-
ku do lat 3 „MALUCH+” 2019 Gmina 
pozyskała ponad 1,5 mln złotych dofi-

nansowania na jego utworzenie. Dzięki 
dotacji nie tylko dostosujemy budynek 
przy ul. Warszawskiej 18a do potrzeb 
placówki, ale także go wyposażymy. 
Powstanie również odpowiednio zabez-
pieczony plac zabaw. Docelowo opieką 
będzie mogło zostać objętych 52 dzieci. 
Wartość całej inwestycji wyniesie ok. 2 
mln złotych. Warto dodać, iż w budżecie 
gminy jest zabezpieczona kwota milion 
dwieście tysięcy na ten cel.
6 marca promesę w Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej w wyso-
kości 1 560 000 zł w imieniu Burmistrza 
Miasta Milanówka Piotra Remiszewskie-
go odebrał Sekretarz Miasta – Piotr Iwicki.

Ponad 1,5 mln dotacji 
na utworzenie 
publicznego żłobka 
w Milanówku 
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WIEŚCI Z RATUSZA

– Mija 100 dni od zaprzysiężenia nowych władz 
samorządowych i kluczową rzeczą na jaką 
należy zwrócić uwagę to nowa jakość funkcjo-
nowania Rady Miasta, wskazująca na jej fak-
tyczną niezależność od organu wykonawczego. 
– mówi Przewodnicząca Rady Miasta, Janina 
Moława – Ta niezależność to jedno z funda-
mentalnych zobowiązań wyborczych. Kolejny 
sukces to brak upolitycznienia decyzji rad-
nych. Żaden z radnych nigdy nie warunkował 
motywów swojego głosowania przekonaniami 
politycznymi. Chciałabym za to podziękować 
wszystkim radnym. To wielki sukces i w mojej 
ocenie gwarancja na przyszłość, że decyzje 
Rady będą motywowane wyłącznie dobrem 
mieszkańców. 
Ostatnie 100 dni to wiele zmian w funkcjono-
waniu Rady Miasta. Nową jakością jest za-
pewnienie mieszkańcom możliwości udziału 
w dyskusji podczas sesji Rady Miasta, a nie 
tylko podczas komisji. Radni nie mają monopo-
lu na rację, a dyskusja z mieszkańcami to waż-
ny element procesu decyzyjnego. Mieszkańcy 
traktowani są jak partnerzy, a nie stojący przed 
radnymi intruzi.
– Za najpilniejsze zadanie Rady na najbliższą 
przyszłość uważam rozpoczęcie dialogu spo-
łecznego po to, by odpowiedzieć na pytanie - 
w jakim kierunku ma podążać Milanówek przez 
najbliższych kilkadziesiąt lat. – dodała Prze-
wodnicząca Rady Miasta.
Mijające 100 dni to także wiele zmian w działa-
niu Urzędu Miasta. Wprowadzono nowy regu-
lamin organizacyjny oraz w drodze konkursów 
zatrudniono wielu specjalistów potrzebnych do 

poprawy jakości pracy UM. Poprawiono też 
transparentność urzędu, poprzez poszerzenie 
zakresu informacji w BIP, w tym publikowanie 
pełnego rejestru umów. Burmistrz włączył też 
radnych do prac nad powstającym Studium Za-
gospodarowania Przestrzennego.
– Szanowni Państwo, mija dokładnie 100 dni 
odkąd jestem nowym burmistrzem miasta Mi-
lanówka. – mówi Burmistrz Piotr Remiszewski 
– Sto dni to zarazem krótko, ale wystarczająco 
długo, by pewne rzeczy dostrzec, pewne zdia-
gnozować i je poprawić. Mając stabilny funda-
ment jeżeli chodzi o relacje władz samorzą-
dowych z mieszkańcami, można sukcesywnie 
i systematycznie wprowadzać reformy, które 
były przedstawiane w moim programie wybor-
czym.
Podczas tego niezwykle krótkiego czasu wła-
dze miasta borykały się z wieloma, nierozwią-
zanymi wcześniej problemami. Mimo tego, są 
już pierwsze sukcesy w realizacji ambitnego 
programu wyborczego.
Ukoronowaniem pracy wielu osób jest otrzy-
manie dotacji w wysokości prawie 1,6 mln zł 
z programu „MALUCH +”. Dzięki środkom ze-
wnętrznym, których tak brakowało w poprzed-
nich kadencjach powstanie publiczny żłobek. 
Złożone są również wnioski o dofinansowanie 
siłowni plenerowej oraz na przygotowanie stra-
tegii elektromobilności. Aktualnie przygotowy-
wany jest wniosek na budowę parkingów Park 
& Ride.
Ten okres spożytkowany został też na wie-
le spotkań z władzami samorządowymi są-
siednich gmin i powiatu. Nawiązano również 
kontakt z przedstawicielami Tajpej w Polsce, 
w celu podjęcia współpracy w zakresie wy-
miany młodzieży i pozyskania nowoczesnych 
technologii.
Obecne władze miasta z wyjątkową wrażli-
wością podeszły do problemów najbardziej 
potrzebujących mieszkańców, przekazując im 
3 mieszkania komunalne przeznaczone wcze-
śniej na sprzedaż. Powrócono do dawnej formy 
wieczerzy wigilijnej dla samotnych i potrzebu-
jących. Zorganizowany został bal dobroczynny. 
Uregulowano również prawną stronę funkcjo-
nowania Ochotniczej Straży Pożarnej – jednej 
z najaktywniejszych jednostek na Mazowszu, 
w dotychczasowej siedzibie, którą poprzednie 
władze zamierzały przeznaczyć na inne cele. 

Podjętych zostało wiele działań w dziedzinie 
kultury i sportu. Szeroko dyskutowany jest po-
mysł nowej siedziby Milanowskiego Centrum 
Kultury, działającego prężnie, mimo bardzo 
trudnych warunków lokalowych. W ostatnim 
okresie pracownicy MCK zorganizowali uda-
ną zabawę sylwestrową, uruchomili lodowisko 
i zapewnili najmłodszym wiele atrakcji w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych.
Miniony okres, to też rozwiązywanie proble-
mów komunikacyjnych miasta. Prowadzone 
były liczne rozmowy z PKP w sprawie remontu 
peronu i dworca. Przejęto od powiatu ul. War-
szawską i zabezpieczono tymczasowe przej-
ście dla pieszych przy zejściu z peronu. Trwają 
przygotowania do remontu kładki nad torami. 
Wykonano odwodnienie ul. Wysokiej i utwar-
dzono między innymi częściowo ul. Wiatracz-
ną. Trwają prace na newralgicznym i wiecznie 
zalewanym odcinku ul. Brwinowskiej. Podjęte 
zostały też rozmowy w celu utworzenia part-
nerstwa publiczno-prywatnego dla budowy 
i modernizacji dróg gminnych. 
Podejmowane działania dają szansę na znacz-
ne oszczędności w budżecie. Warto tu zwrócić 
uwagę na przejęcie przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej obowiązków zwią-
zanych z utrzymaniem dróg i zieleni. Już w tym 
roku przyniesie to wymierne oszczędności. 
Wiele oszczędności przyniosła też reorganiza-
cja urzędu miasta. Jest to istotne szczególnie 
w kontekście wielkiego zadłużenia, które wy-
nosiło na koniec 2018 roku prawie 24 mln zł, co 
obaliło główny mit poprzedniej kadencji o rze-
komym oddłużeniu Milanówka.
Pierwsze 100 dni nowej kadencji to czas nowej 
energii oraz wdrażania nowych pomysłów. To 
także nowe podejście do kontaktów z obywa-
telem, dla którego Burmistrz zawsze znajduje 
czas. Nowością jest też całkowicie „szklany 
urząd”, czyli pełna jawność i transparentność 
funkcjonowania administracji. Mamy nadzieję, 
że już w najbliższym czasie mieszkańcy zoba-
czą kolejne efekty podejmowanych decyzji.

100 dni za nami
 Mija właśnie 100 dni od zaprzysiężenia nowych władz miasta Mila-

nówka. Te sto dni to ciężka praca na rzecz mieszkańców, zwieńczona 
wieloma sukcesami, w tym otrzymaniem w ostatnich dniach prawie 
1,6 mln na uruchomienie publicznego żłobka. Zapraszamy do zapo-
znania się z podsumowaniem tych pierwszych 100 dni.
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•  Szerokie informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach
• Udzielanie mieszkańcom głosu podczas sesji
• Zmiana podejścia do mieszkańców podczas komisji i sesji
•  Włączenie radnych do prac nad powstającym Studium 

Zagospodarowania Przestrzennego
• Zmiany w regulaminie organizacyjnym urzędu
• Poprawa transparentności urzędu

•  Otrzymano prawie 1,6 mln zł 
na utworzenie publicznego 
żłobka w Milanówku z programu 
„MALUCH +”

•  Złożono wnioski na dofinanso-
wanie budowy Otwartej Strefy 
Aktywności i przygotowanie 
Strategii rozwoju elektromobilno-
ści dla Miasta Milanówka na lata 
2019-2040

•  W przygotowaniu wniosek na 
budowę parkingu Park&Ride

•  Nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Tajpej w Polsce, w celu 
podjęcia współpracy w zakresie wymiany młodzieży i pozyskania 
nowoczesnych technologii

•  Nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi sąsiednich 
gmin i powiatu

100 dni 
nowej kadencji 
milanowskiego 
samorządu

  Nowe standardy w pracy samorządu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego

  Dotacje 
zewnętrzne

Przedstawiciel i Szef Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce 
– Weber V.B. Shih i obecny Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski

Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński 
i obecny Burmistrz Milanówka Piotr 
Remiszewski

Zastępca Burmistrza Milanówka – Ryszard Raban, Burmistrz Milanówka – Piotr Remiszewski, 
Sekretarz Miasta Milanówka – Piotr Iwicki

Burmistrz Milanówka w la-
tach 1991-1998 – Krzysztof 
Markowski i i obecny 
Burmistrz Milanówka Piotr 
Remiszewski

Burmistrz Milanówka w latach 1998-2014, 
aktualnie Zastępca Burmistrza Brwino-
wa – Jerzy Wysocki i obecny Burmistrz 
Milanówka Piotr Remiszewski

Burmistrz Milanówka w latach 1990-1991 
– Ryszard Szadkowski i i obecny Burmistrz 
Milanówka Piotr Remiszewski
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•  Przekazanie mieszkańcom lokali komunalnych przeznaczonych 
wcześniej na sprzedaż

•  Wieczerza wigilijna dla samotnych i potrzebujących
•  Bal dobroczynny

•  Szeroka dyskusja nad pomysłem nowej siedziby 
Milanowskiego Centrum Kultury

•  Niezapomniana zabawa sylwestrowa
• Uruchomienie lodowiska
•  Zapewnienie najmłodszym wielu atrakcji w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych.
• Liczne zajęcia, pokazy i warsztaty

 Działania prospołeczne

 Kultura i sport

Uregulowanie prawnej strony funkcjonowania 
Ochotniczej Straży Pożarnej – jednej 

z najaktywniejszych jednostek na Mazowszu, 
w dotychczasowej siedzibie, którą poprzednie władze 

zamierzały przeznaczyć na inne cele.
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• Liczne rozmowy z PKP w sprawie remontu dworca
•  Przejęcie ul. Warszawskiej i zabezpieczenie 

tymczasowego przejście dla pieszych przy zejściu 
z peronu.

• Przygotowania do remontu kładki nad torami.
• Utwardzanie i wyrównywanie ulic
•  Rozmowy w celu utworzenia partnerstwa publiczno-

prywatnego dla budowy i modernizacji dróg gminnych

Wiele działań w celu ograniczenia wydatków. 
Do najważniejszych należą:
•  przejęcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej obowiązków związanych z utrzymaniem 
dróg i pielęgnacją zieleni

•  reorganizacja Urzędu Miasta.
Jest to istotne szczególnie w kontekście wielkiego 
zadłużenia, które wynosiło na koniec 2018 roku prawie 
24 mln zł, co obaliło główny mit poprzedniej kadencji 
o rzekomym oddłużeniu Milanówka

Urząd Miasta Milanówka, 
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20  
miasto@milanowek.pl | www.milanowek.pl

  Problemy komunikacyjne 
miasta

  Oszczędności w budżecie

Gdzie 
jest 
kultura?

Dawno, dawno temu, gdy układałam sobie świat, podzieli-
łam go na „konkret” i „abstrakcję”. Że te sfery przenikają 
się wzajemnie, tłumaczyłam chętnym do poznania mojej 
„teorii bytu” na przykładzie muzyki i… tyłka: Siedzisz na 

koncercie, słuchasz cudownej muzyki, odpływasz z nią w zaświaty, ale 
boli cię tyłek, bo krzesło jest twarde. 
Nie było to nic odkrywczego, praktycznie cały czas mamy do czynie-
nia z symbiozą konkretu i abstrakcji. Ot, chociażby dziś rano, gdy po 
przepracowanej nocy dostałam w prezencie od natury fantastyczny 
świt (niesamowita, ostra czerwień przecinająca niebo!) i wybiegłam 
zrobić zdjęcie, potknęłam się o korzeń i, jak to się mówi, zaliczy-
łam glebę. Zdjęcie oczywiście zrobiłam, chociaż zupełnie nie oddaje 
tego, co zadziało się w rzeczywistości.
Co to ma wspólnego z Łąkową? Otóż wyobraźmy sobie kulturę jako 
Osobę – bogatą w piękno i dobro, bezustannie chcącą się tymi wspa-
niałościami dzielić. Całkowicie bezinteresownie – jej misją wszak 
jest ubogacanie innych. Ma tego mnóstwo i wciąż rozdaje, a jej po-
słańcami są ludzie, którzy, dotknięci jej skrzydłem, niosą te skarby 
do innych ludzi. Kultura z jednej strony rozkwita, bo żywi się ludzką 
wdzięcznością – a czym ona jest, ta wdzięczność, jeśli nie momentem 
zachwytu nad obrazem, dźwiękiem, jedną zagraną dobrze sceną? 
Z drugiej strony marnieje. Od paru lat jest bezdomna, czuje się cza-
sami piątym kołem u wozu w tłumie wątków bardziej poważnych, 
bardziej racjonalnych, pragmatycznych. Błąka się po miejscach, któ-
re jej nie służą – tu nadłamie sobie skrzydło, tam brakuje jej odde-
chu, a jeszcze gdzie indziej czuje się trochę intruzem… 
Dano jej nadzieję – na przestrzeń, oddech, własne miejsce. Może 
mieszkać wszędzie, byleby był własny dach nad głową. Nie potrze-
buje pałaców ani prestiżowych lokalizacji. Nie potrzebuje żadnej 
zewnętrznej oprawy. Jest skarbem sama w sobie i stamtąd, gdzie się 
znajdzie – będzie promieniować. Da radę. Z każdego miejsca, jakie 
będzie jej dane. Które nie będzie udostępnione, pożyczone na chwilę, 
wynajęte, gdzie pomieszkuje się kątem i raz po raz trzeba przenosić 
swój dobytek.
PS: Drodzy Milanowianie, jeżeli już bardzo, bardzo nie chcecie 
Centrum Kultury na peryferiach (nazwa „centrum” może rzeczy-
wiście do czegoś obliguje?), to może w rozważaniach nad Łąkową 
używajmy nazwy „filia” (filie centrów kultury na obrzeżach miast 
robią się coraz bardziej popularne, a postidustrialne przestrzenie już 
od dawna zaprzyjaźniły się z kulturą). Wówczas będziemy spokojnie 
oczekiwać na Centrum Kultury w historycznym miejscu, oszczędza-
jąc milanowskim animatorom kultury „bólu tyłka”, bo zaczyna on 
przeważać nad radością z tego, co się robi. A kulturę trzeba „robić” 
z radością, bo inaczej gubi się jej sens.

Iwona Dornarowicz

FELIETO
N

Zawirowania ostatnich 
czasów pod hasłem 
„Łąkowa” skłoniły mnie 
do pewnych rozmyślań 
o kulturze jako 
o zjawisku. 
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 Od 11 lutego pełni Pani obowiązki 
Dyrektora Szkoły, proszę powiedzieć jak 
długo związana jest Pani z „Trójką”?
Rozpoczęłam pracę w Szkole przy Żabim 
Oczku w 1996 r., byłam wtedy jeszcze stu-
dentką warszawskiej AWF. Ponad dwadzieścia 
lat uczę wychowania fizycznego i teraz gdy 
zostały mi powierzone obowiązki zarządcze 
także nie rezygnuję z lekcji z dziećmi. Od wie-
lu lat jestem trenerem łyżwiar-
stwa szybkiego, potwierdzenie, 
że mogę nim być otrzymałam 
w 1997 i od początku istnienia 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „3” Milanówek, tre-
nuję młodych łyżwiarzy. Wraz 
z byłym Dyrektorem Szkoły – 
Krzysztofem Filipiakiem, który 
również jest trenerem, zachę-
camy uczniów do tej dyscypliny 
sportowej, jeździmy na zawody 
i bardzo mocno dopinguje-
my naszych podopiecznych. 
Oprócz nas treningami łyżwiarzy szybkich zaj-
muje się Artur Parchan.

 „Trójka” – to szkoła z ogromnymi trady-
cjami sportowymi. To właśnie tutaj uczyli 
się łyżwiarstwa szybkiego dwukrotna me-
dalistka olimpijska – Luiza Złotkowska czy 
Sławomir Chmura. Czy w Pani planach na 
rozwój placówki, sport będzie nadal zajmo-
wał ważne miejsce?
Tak. Już w tym roku uruchamiamy klasę 
sportową o profilu łyżwiarstwo szybkie, wrot-
karstwo. Zapisy do tej klasy rozpoczęły się 
4 marca i potrwają do 29 marca, do godz. 
12. Myślę, że to wielka szansa dla wszyst-
kich dzieci, które mają talenty sportowe i są 
uzdolnione ruchowo. Do klasy sportowej 
przyjmujemy dzieci nie tylko z Milanówka, 
mogą do niej aplikować także uczniowie z 
okolic. Jedynym warunkiem jest ukończenie 
trzeciej klasy szkoły podstawowej. W czasie 
rekrutacji będziemy przeprowadzać próby 
sprawności fizycznej u dzieci, zaplanowa-
liśmy je na kwiecień tego roku. W maju zaś 
podamy do wiadomości pełną listę kandyda-
tów zakwalifikowanych do klasy sportowej. 
Jeśli nie wyłonimy odpowiedniej liczby dzieci, 
pod koniec maja przeprowadzimy nabór uzu-
pełniający. Szczegóły znajdziecie Państwo na 
stronie naszej szkoły i na www.milanowek.pl.

 Czy Milanówek ma odpowiednie za-
plecze sportowe, aby realizować naukę 
w klasie sportowej o profilu łyżwiarsko-
-wrotkarskim?
Powiem tak: na dzień dzisiejszy możemy 
rozpocząć z małymi dziećmi przygodę ze 
sportem takim jakim jest łyżwiarstwo szyb-
kie i wrotkarstwo. Od trzech lat w Milanów-
ku funkcjonuje sztuczne lodowisko przy 

ulicy Sportowej, poza 
tym w sezonie zimowym 
trenujemy na torze ły-
żwiarskim na Stegnach, 
w Warszawie. Jesteśmy 
tam trzy razy w tygodniu 
i dzieci zakwalifikowane 
do klasy sportowej będą 
właśnie tam trenować. 
Poza tym przy ul. Wój-
towskiej w Milanówku 
mamy profesjonalny tor 
wrotkarski, z którego bę-
dziemy korzystać. Warto 

powiedzieć, że w Tomaszowie Mazowieckim, 
a to nie jest aż tak bardzo daleko od Mila-
nówka, powstała pierwsza w Polsce, kryta 
hala lodowa. Będziemy tam jeździć z naszymi 
uczniami z klasy sportowej.

 Kilka dni temu młodzi sportowcy z UKS 
„3” Milanówek przywieźli aż 17 medali, 
z Olimpiady w Zakopanem i zawodów w To-
maszowie Mazowieckim. Proszę o krótki 
komentarz dotyczący tych dwóch startów.

Przede wszystkim muszę powiedzieć, że 
weekend 23 i 24 lutego był bardzo intensyw-
ny. Trener Artur Parchan pojechał z łyżwiarza-
mi do Zakopanego, a ja byłam w tym samym 
czasie na zawodach w Tomaszowie.  Zarówno 
jedne jak i drugie zawody były w randze mi-
strzowskiej, ponieważ wyłoniono kadrę Polski 
na Mistrzostwa Europy Dzieci, które odbywają 
się co roku w marcu, w Heerenveen, w Ho-
landii pod nazwą Viking-Race. Gdy Państwo 
będziecie czytać ten wywiad, wyniki zawodów 
z Holandii będą już znane. Wspomnę tylko, 
że w tym roku na Viking-Race wystartuje pra-
wie trzystu panczenistów z trzynastu państw. 
Natomiast tegoroczna Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w Zakopanem była dla nas 
bardzo szczęśliwa. Przywieźliśmy kilkanaście 
medali i jesteśmy dumni z naszych młodych 
sportowców. Wyniki prezentujemy na łamach 
Kuriera, w dziale sportowym, na str. 18. Wie-
le z tych nazwisk, jak choćby Igor Masalski, 
Alicja Faderewska, Mateusz Śliwka czy Rafał 
Skrzydlewski, na pewno będzie wielokrotnie 
pojawiało się w zestawieniach najlepszych 
łyżwiarzy szybkich, co do tego nie mam wąt-
pliwości!

 Na koniec zapytam, czym jest dla spor-
towca i trenera pełnienie funkcji dyrektora 
szkoły? 
To dla mnie bardzo duże i ogromnie ważne 
wyzwanie. Jak każdy sportowiec staram się 
nigdy nie poddawać. Muszę też podkreślić, że 
mam wokół siebie ludzi chętnych do pomocy, 
bo przecież wiele obowiązków jest dla mnie 
zupełnie nowych i wielu tematów dopiero się 
uczę. Na pewno będę łączyć funkcję dyrektora 
i trenera łyżwiarstwa szybkiego.

Dziękuję za rozmowę.

WYWIAD

Z JOANNĄ STASZKIEWICZ - pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Milanówku o planach rozwoju placówki i suk-
cesach uczniów – rozmawiała Redakcja Kuriera Milanowskiego.

Stowarzyszenie T-Art z okazji „Walentynek” 
wystąpiło w Nadarzynie ze swoim spektaklem 
„Miłość ci wszystko wybaczy...” Fragmenty 
przedstawienia uwieczniła na fotografiach 
Joanna Szamota.

Miłość ci wszystko 
wybaczy…

W tym roku 
uruchamiamy klasę 
sportową o profilu 

łyżwiarstwo szybkie, 
wrotkarstwo. Zapisy do 
tej klasy rozpoczęły się 
4 marca i potrwają do 
29 marca, do godz. 12. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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Uchwała 
Nr 23/IV/19

w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2019 - 2024

Uchwała 
Nr 24/IV/19 w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała 
Nr 25/IV/19

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w postaci 
analizy organizacji ruchu pięciu skrzyżowań w dro-
gach powiatowych w Milanówku

Uchwała 
Nr 26/IV/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na części nieruchomości 
stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. 
Stokrotki w Milanówku

Uchwała 
Nr 27/IV/19

w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Rodzi-
ny dla Gminy Milanówek na lata 2019-2021

Uchwała 
Nr 28/IV/19

w sprawie ustalenia kryterium dochodowego upraw-
niającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy 
społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowe-
go na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Uchwała 
Nr 29/IV/19

w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023

Uchwała 
Nr 30/IV/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/II/18 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 listopada 2018 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat 
w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności, określenia stawek procentowych 
oraz zasad ich ustalania

Dotacje przyzna Rada Miasta Milanówka 
na podstawie opinii Komisji Kultury Rady 
Miasta Milanówka. Dofinansowanie może 

być przeznaczone m.in. na:
- stabilizację konstrukcyjną;
- odnowienie lub uzupełnienie tynków;
-  renowację okien, zewnętrznych odrzwi i drzwi, 

więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien 
i rur spustowych;

-  zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-
stancji zabytku;

-  modernizację instalacji elektrycznej w zabyt-
kach drewnianych lub w zabytkach, które po-
siadają oryginalne, wykonane z drewna części 
składowe i przynależności;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
-  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, 

niezbędnych do wykonania powyższych prac;
-  sporządzenie niektórych ekspertyz technicz-

nych i dokumentacji konserwatorskiej.
Wszystkie dotowane prace należy wykonać 
w roku bieżącym. Co do zasady dotacja może 

pokryć maksymalnie połowę kosztów prac wy-
konanych przy jednym zabytku. 
Wnioski o dofinansowanie można składać do 
Urzędu Miasta od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 
2019 r. włącznie (o zachowaniu terminu decyduje 
data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocz-
towego). Formularze wniosków wraz z regulami-
nem udzielania dotacji dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Milanówka www.bip.
milanowek.pl w zakładce Zabytki lub na stronie 
internetowej Miasta Milanówka www.milanowek.
pl w zakładce Strefa Mieszkańca -> Inwestycje 
i infrastruktura -> Opieka nad zabytkami.
Szczegółowych informacji udziela Referat Go-
spodarki Nieruchomościami (bud. C, ul. Space-
rowa 4 tel. 22 758 30 61 wew. 158). 

Anna Kaczorowska 
 Referat Gospodarki Nieruchomościami

Gmina dofinansowuje prace przy zabytkach 
w roku 2019
W bieżącym roku po raz kolejny istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
znajdujących się na terenie miasta Milanówka i wpisanych do rejestru zabytków. 
Łączna pula przeznaczona na ten cel w budżecie miasta, podobnie jak w latach 
ubiegłych, wynosi 100 tys. zł. 
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 Za  Przeciw  Wstrzymał się  Nieobecny
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45, 

budynek “B” - tel. 758-34-21, faks 758-35-15. Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej bip.milanowek.pl. 
Biuro Rady Miasta Milanówka, Małgorzata Kurdek

25 lutego 2019 r.
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Uchwała 
Nr 31/V/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finanso-
wej Miasta Milanówka na lata 2019 - 2024

Uchwała 
Nr 32/V/19 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała 
Nr 33/V/19

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie gminy Milanówek oraz 
przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-
szawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie

Uchwała 
Nr 34/V/19

w sprawie określenia zasad przeprowadzenia 
Budżetu Obywatelskiego

Uchwała 
Nr 35/V/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na części nieruchomości 
stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. 
Kazimierzowskiej w Milanówku

Uchwała 
Nr 36/V/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na części nieruchomości 
położonej przy ul. Warszawskiej 11 w Milanówku

Uchwała 
Nr 37/V/19

w sprawie zatwierdzenia koncepcji utworzenia 
i realizacji zadania projektowego pn. „Męska 
Szopa” realizowanego w ramach projektu pn. 
„Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubó-
stwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi 
opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych

Uchwała 
Nr 38/V/19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozu-
mień Partnerskich dotyczących projektu budowy 
parkingów Park & Ride w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego przeznaczonego do dofinansowa-
nia ze środków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020

Uchwała 
Nr 39/V/19

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strate-
gia rozwoju elektromobilności dla Miasta Milanów-
ka na lata 2019-2040” w ramach programu priory-
tetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny 
Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”

Uchwała 
Nr 40/V/19

w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku

Uchwała 
Nr 41/V/19

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 35/V/03 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 25 marca 2003 r. w spra-
wie: przystąpienia Gminy Miasta Milanówka do 
Związku Miast Polskich

Uchwała 
Nr 42/V/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta 
Straży Miejskiej w Milanówku



Każdy z nas produkuje odpady i to niemało, 
bo według statystyk średnio jeden miesz-
kaniec wytwarza ponad 312 kg śmieci 

rocznie, a liczba ta ciągle rośnie, podobnie jak 
nasza konsumpcja. Na wzrost kosztów wpływa 
m.in. przyjmowane obecnie przez rząd prawo 
w zakresie dodatkowych wymogów i opłat, które 
są nakładane na firmy zajmujące się przetwarza-
niem odpadów. Koszty zagospodarowania rosną 
z roku na rok w zastraszającym tempie. Ponad-
to od 1 stycznia 2019 r. decyzją rządu została 
podniesiona o 100% opłata środowiskowa. Te 
nagłe zmiany prawa wprowadzają wielką niepew-
ność po stronie przedsiębiorców, którzy ryzyka 
swojej działalności gospodarczej przeliczają na 
pieniądze składając w postępowaniach przetar-
gowych droższe oferty gminom. Rok temu nikt 
nie przewidywał aż tak dużych i szybkich zmian 
w prawie, które wiążą się z nowymi, kosztownymi 
obowiązkami przedsiębiorców, jak monitoring wi-
zyjny, zabezpieczenia roszczeń, regulacja tytułów 
prawnych do nieruchomości, czy zabezpieczenia 
przeciwpożarowe. To wszystko wpływa na windo-
wanie kosztów. Dochodzi także coraz częściej do 
sytuacji gdzie coraz więcej firm, które odbierały 
odpady, zrywa umowy, bo gminy nie wyrażają 
zgody na podwyżkę w opłacie śmieciowej, która 
też przez te kilka lat była utrzymywana na zaniżo-
nym poziomie, niepokrywającym rzeczywistych 
kosztów zagospodarowania systemu.

Czy wobec powyższego wzrosną opłaty w na-
szej gminie? W sąsiednich gminach włodarze 
już zdecydowali o podwyżkach i tak w Gro-
dzisku Mazowieckim za segregację mieszkań-
cy płacą 19 zł/osoby, w Brwinowie od kwietnia 
będzie 16 zł od osoby, Izabelin 29 zł od osoby, 
w gminie Góra Kalwaria prawdopodobnie 35 zł. 
My przeprowadzamy obecnie analizę kosztów 
jakie ponosimy na system i już widać, że nie 
unikniemy wzrostu cen. Ale będziemy Państwa 
o tym wcześniej informować. 
Czy zatem dzisiaj można coś zrobić, aby mieć 
wpływ na koszty gospodarki odpadami w na-
szym mieście nie czekając na zmiany w prze-
pisach prawa. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, 
że nikt z nas nie chce dokładać swoich „kilku 
groszy” do zanieczyszczenia i wytwarzania co-
raz to większej ilości odpadów. Od czego więc 
zacząć- przede wszystkim od zmiany swoich 
zachowań i zwyczajów konsumenckich.
Poniżej kilka wskazówek do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów przez każdego z nas:
•  rezygnacja z kupowania napojów w plastiko-

wych opakowaniach (w wielu wypadkach wody 
źródlane można w ogóle zastąpić „kranówką”).

•  Zastąpienie jednorazowych „reklamówek” 
w marketach czy na targach torbami wielo-
razowego użytku (na przykład dającymi się 
schować w kieszeni lnianymi siatkami, które 
są wytrzymałe i pojemne).

•  Jeśli to konieczne – kupowanie produktów 
w możliwie dużych, zbiorczych opakowaniach, 
aby produkt wystarczył na dłużej bez koniecz-
ności dokupowania kolejnego, w kolejnym 
opakowaniu.

•  Coraz więcej marketów oferuje możliwość ku-
powania produktów „luzem”, na wagę, można 
w ten sposób nabyć ziarna, orzechy, słodycze, 
kasze czy makarony. Warto!

•  Wiele produktów można kupić w dwóch wer-
sjach – opakowane lub nie – tak jest choćby 
z mydłami, które występują w wersjach opa-
kowaniowych, ale równie dobrze można kupić 
kostki mydła luzem.

•  Wiele plastikowych przedmiotów domowego 
użytku można zastąpić przedmiotami szklany-
mi czy drewnianymi. 

•  Kompostowania odpadów biodegradowalnych 
(ogrodowych i kuchennych).

Wiemy, że zmiana przyzwyczajeń jest zawsze 
na początku trudna, ale warto spróbować! 

 Emilia Misiak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Zielenią

Dlaczego tak drogo?
W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o problemach jakie 
nastąpiły w gospodarce odpadami i pomimo upływu czasu 
sytuacja się nie zmieniła, przyjdzie nam zatem zapłacić za lata 
zaniedbań, chaotycznej polityki i braku nadzoru nad rynkiem 
odpadowym w Polsce. 

KOMENTARZ 
BURMISTRZA MIASTA: 
Szanowni Mieszkańcy, bardzo długo 
broniliśmy się przed podwyżkami za 
odbiór śmieci. Niestety, podobnie jak 
ościenne gminy, nie jesteśmy w stanie 
dłużej przeciwstawiać się bezlitosnemu 
prawu rynku. Podwyżki są pokłosiem 
decyzji, które zapadają daleko od 
samorządów, na poziomie centralnym. 
Decyzje na poziomie centralnym 
odbijają się, z kolei, negatywnie na 
nas, mieszkańcach samorządowej 
wspólnoty.

Liście, ścięta trawa czy gałęzie z przycinania 
drzew i krzewów to cenny materiał mogący 

stać się naturalnym nawozem dla naszych roślin. 
Do kompostowania jak najbardziej nadają się 
także kuchenne odpady organiczne, które mogą 
stanowić nawet do 40% wszystkich „produkowa-
nych” przez nas odpadów – ich kompostowanie 
i użycie w ogrodzie przyniesie korzyść nie tylko 
roślinom, ale także naszej kieszeni – mniej zapła-
cimy za wywóz śmieci.

Do kompostowania nadają się: organiczne 
odpady kuchenne – obierki z jarzyn i owoców, 
„fusy” z herbaty i kawy (łącznie z papierowymi 
filtrami), skorupki z jajek, resztki jedzenia (nie na-
dają się resztki mięsne, natomiast dobrze kompo-
stują się: skrawki skóry, kości – należy je jednak 
przykryć ziemią by nie ściągały much i gryzoni);
wszystkie odpady ogrodowe – liście, trawa, ga-

łęzie chwasty (chwasty przekwitnięte należy da-
wać do środka kompostownika – brak powietrza 
i wysoka temperatura zniszczą wówczas nasio-
na), wiórki i trociny, słoma, popiół drzewny (nie na-
daje się popiół i żużel ze spalania węgla lub koksu 
– jest on zanieczyszczony metalami ciężkimi), pa-
pier (z wyjątkiem papieru kredowego), kora.
Kompostownik należy umieścić w miejscu lek-
ko zacienionym, bezpośrednio na ziemi (można 
ewentualnie wkopać go w ziemię na głębokość 
szpadla), na warstwie gałęzi umożliwiającej od-
wodnienie pryzmy kompostowej. Proces kompo-
stowania (butwienia materii organicznej) można 
przyspieszyć spryskując zawartość roztworem 
zawierającym dobroczynne bakterie (np. prepa-
ratem Em Farma Plus). Zapobiegają one gniciu 
i przyspieszają proces tworzenia kompostu. 
Świeże odpady można też przykryć cienką war-
stwą przerobionej materii lub ziemi ogrodowej.

„Przyroda nie zna pojęcia odpad” – prawdziwość tego hasła 
bardzo łatwo sprawdzić w naszym ogrodzie, zakładając 
kompostownik.

Odpady w ogrodzie Najlepszym przyjacielem kompostownika są 
dżdżownice. Wystarczy rozpocząć z połową 
kilograma dżdżownic, nakarmić je niewielką 
ilością przemielonych odpadów, a potem stop-
niowo dodawać ich więcej. Materiał do kompo-
stowania powinien być rozdrobniony, jednak 
niewielka ilość większych kawałków np. gałęzi, 
umożliwia lepsze przewietrzanie kompostu.
Kompost powinien być zawsze wilgotny, nie moż-
na dopuścić do jego przesuszenia lub zbytniego 
zawilgocenia – zahamowane zostają wówczas 
procesy rozkładu. Pryzmę kompostową można 1-2 
razy w ciągu całego procesu kompostowania prze-
rzucić, zwracając uwagę na to, aby warstwy górne 
znalazły się na dole i odwrotnie. W zależności od 
pogody i materiału użytego do kompostowania, 
gotowy kompost powstaje po okresie od 3 do 12 
miesięcy – jest to w miarę jednolita ciemna ziemia, 
o zapachu przypominającym zapach ziemi leśnej.
Kompost można stosować jako: dodatek do 
ziemi uprawnej, materiał do zimowego przykry-
cia bylin, nawożenia drzew i krzewów, trawników. 
Z jednej łopaty kompostu zalanej w wiadrze wodą 
można otrzymać tzw. „wodę kompostową”, czyli 
płynny nawóz służący do podlewania roślin.

Zofia Krawczyk
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

ŚRODOWISKO
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PRZYPOMINAMY O WAŻNYCH TERMINACH 
PODATKOWYCH
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w marcu mijają ważne terminy podatkowe dla 
osób fizycznych:
Z dniem 15 marca 2019 r. (piątek) mija termin:
- I raty podatku od nieruchomości - pokój nr 11
- I raty podatku rolnego i leśnego - pokój nr 11
- I 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 należy dokonywać bez wezwania.
Jednocześnie przypominamy, iż 15 lutego 2019 r. minął termin I raty podatku od środków 
transportowych - pokój 11

Sylwia Kotowska
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Nawiązując do wcześniejszych in-
formacji o możliwości skorzysta-
nia z 60% bonifikaty przy prze-

kształceniu wieczystego użytkowania 
w prawo własności i w związku z pyta-
niami zadawanymi przez zainteresowa-
ne osoby chcę wyjaśnić najważniejsze 
sprawy dotyczące przekształcenia użyt-
kowania wieczystego. 
Przekształcenie nastąpiło z mocy usta-
wy z dniem 1 stycznia 2019 roku i do-
tyczy nieruchomości oddanych w użyt-
kowanie wieczyste, wykorzystywanych 
na cele mieszkaniowe. Fakt ten musi 
jednak zostać potwierdzony zaświad-
czeniem wydanym przez Burmistrza 
Miasta Milanówka. Wydawanie za-
świadczeń planowane jest na marzec. 
Zaświadczenie będzie zawierać m.in. 
informację o wysokości opłaty prze-
kształceniowej i możliwości zastosowa-
nia bonifikaty. Tym samym osoby, któ-
rych dotyczy przekształcenie nie muszą 
wnosić opłaty rocznej za wieczyste 
użytkowanie w terminie do końca mar-
ca. Opłata przekształceniowa będzie 
równa wysokości dotychczas wnoszo-
nej opłaty rocznej. Zaświadczenie wy-
dane przez Burmistrza Milanówka bę-
dzie jednocześnie przesyłane do Sądu 
Rejonowego w Grodzisku Mazowiec-
kim i będzie podstawą do wykreślenia 
wieczystego użytkowania i wpisania 

prawa własności. Sąd jednocześnie 
na podstawie zaświadczenia ustanowi 
hipotekę na nieruchomości jako za-
bezpieczenie należności przysługują-
cych Gminie Milanówek. Po uzyskaniu 
zaświadczenia zainteresowane osoby 
mogą złożyć wniosek o zastosowanie 
bonifikaty, która w I roku wynosi 60%, 
a w każdym kolejnym roku jest o 10% 
niższa. Korzyścią zastosowania boni-
fikaty jest niższa kwota wnoszona za 
przekształcenie (pewnego rodzaju pro-
mocja), ale też możliwość wykreślenia 
hipoteki po uregulowaniu pełnej kwoty 
opłaty przekształceniowej. Termin na 
złożenie wniosku o bonifikatę 60% to 30 
listopada 2019 roku. Do tego czasu nie 
trzeba wnosić opłaty rocznej, ale jeżeli 
ktoś dokona takiej wpłaty zostanie ona 
przeksięgowana na poczet opłaty prze-
kształceniowej. 
Z tytułu przekształcenia nikt nie będzie 
ponosił kosztów wyższych jak dotych-
czas, a może ponosić koszty w niższej 
wysokości. Decyzja o skorzystaniu 
z bonifikaty zawsze należy do zaintere-
sowanych osób. Wzór wniosku o zasto-
sowanie bonifikaty jest dostępny w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami 
i na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Milanówka. 

Piotr Sobucki, Kierownik Referatu  
Gospodarki Nieruchomościami

REHABILITACJA LECZNICZA  
DLA MIESZKAŃCÓW

Od dnia 25 lutego 2019 r. przychodnia BIOVENA 
rozpoczęła zapisy na zabiegi rehabilitacyjne. 

Zapisu można dokonać od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00-18:00. Usługi z zakresu rehabili-
tacji leczniczej będą świadczone w siedzibie przy-
chodni przy  ul. Mickiewicza 1 w Milanówku do 20 
grudnia 2019r. od poniedziałku do piątku (z wyjąt-
kiem dni świątecznych) w następujących godzinach: 
Poniedziałek 12:00 – 18:00
Wtorek - piątek 10:00 -16:00
Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie 
rehabilitacji leczniczej uprawniony będzie każdy 
mieszkaniec Milanówka, który:
•  rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych 

w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowiec-
kim, ze wskazaniem adresu zamieszkania na te-
renie Milanówka, 

•  nie korzystał z rehabilitacji finansowanej przez 
Gminę Milanówek w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 

•  posiada skierowanie lekarskie od lekarza ubez-
pieczenia zdrowotnego na zabiegi rehabilitacyjne 
(nie będą honorowane skierowania tzw. „prywat-
ne”) – według kolejności zgłoszeń i w granicach 
wartości środków finansowych przeznaczonych 
na realizację zadania. 

Mieszkańcy Milanówka, którzy chcą skorzystać 
z bezpłatnych zabiegów z zakresu rehabilitacji 
leczniczej, muszą dokonać osobistego zapisu 
w przychodni BIOVENA.

MIESZKANIEC KTÓRY CHCE ZAPISAĆ SIĘ 
NA ZABIEGI POWINIEN DOSTARCZYĆ DO 
PRZYCHODNI BIOVENA NASTĘPUJĄCE 
DOKUMENTY:
•  skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowot-

nego na zabiegi rehabilitacyjne (nie będą hono-
rowane skierowania tzw. „prywatne”);

•  kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za 
2018 r. (W okresie rozliczeń PITów tj. styczeń-
-kwiecień 2019 r. - honoruje się PIT za 2017 r.).

W przypadku, gdy osoba, która ubiega się o za-
pis na zabiegi rehabilitacyjne jest emerytem lub 
rencistą, zobowiązana jest przedstawić „PIT-40A” 
wystawiony i przesłany przez organ wydający 
emeryturę (ZUS lub KRUS). Natomiast jeśli eme-
ryt uzyskuje dochód (inny niż rentowy) musi przed-
łożyć pierwszą stronę zeznania podatkowego zło-
żonego w Urzędzie Skarbowym.

Wszelkich informacji nt. realizacji zabiegów reha-
bilitacyjnych udziela przychodnia BIOVENA pod 
nr tel. 22 724 90 90.

Kilka słów 
o przekształceniu wieczystego 
użytkowania i bonifikatach 
w Milanówku

Zachęcamy do słuchania Dnia 
Milanówka na antenie radia „Bogoria” 

na 94,5 FM w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca. Informacji z Milanówka można 
wysłuchać o godz. 9.30, 10.30 i 11.30.
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Przedsiębiorco, wejdź na 
Biznes.gov.pl!

Celem portalu jest pomoc przedsiębiorcom i ich pełno-
mocnikom w realizacji spraw online związanych z pro-
wadzeniem firmy w Polsce i zagranicą. Za pośrednic-
twem Biznes.gov.pl przedsiębiorcy mogą zrealizować 
sprawy urzędowe przez Internet. 
Obecnie udostępnione jest 300 usług online oraz 200 sperso-
nalizowanych poradników, które odpowiadają na indywidualne 
pytania, 1100 opisów usług i ponad 500 artykułów. Na portalu 
działa również Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli infolinia 
oraz czat i system obsługi trudnych zapytań będące bezpłatnym 
wsparciem firm ze strony merytorycznych ekspertów.
Jeśli chciałbyś uzyskać informację dotyczącą prowadzenia dzia-
łalności, skorzystaj z Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Z Cen-
trum skontaktować się możesz wypełniając formularz lub tele-
fonicznie, w dni powszednie z wyłączeniem świąt od 7:00 do 
17:00 pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32. Możesz tak-
że skorzystać z telefonu internetowego. Podziel się informacją 
o portalu Biznes.gov.pl z innymi przedsiębiorcami. Zajrzyj też na 
profil Facebook/biznesgovpl, gdzie codziennie publikowane są 
nowe informacje.”
Na stronie miasta www.milanowek.pl znajdziecie Państwo link 
do serwisu Biznes.gov.pl.

Aneta Mazurek, Referat Organizacyjny

Wspomnienie o śp. 
Ludwiku Hoffmannie 
(1932-2019)
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy in-

formację o śmierci p. Ludwika Hof-
fmanna, niestrudzonego uczestnika 

delegacji z Sierakowa, biorącej od 2014 r. 
corocznie udział w milanowskiej uroczysto-
ści upamiętniającej tragiczną śmierć żołnie-
rzy AK w magazynie broni Obwodu „Bażant” 
AK w dniu 10 sierpnia 1944 r., a zarazem 
ostatniego z żyjących świadków i uczest-
ników deportacji z Wielkopolski w grudniu 
1939 r., którym mroczny czas okupacji nie-
mieckiej przyszło spędzić w Milanówku.
Ludwik Hoffmann urodził się 4 lipca 1932 r. 
w Sierakowie. Był synem Kazimierza – mi-
strza rzeźnickiego i Łucji z domu Paech. 
W wieku 7 lat, 12 grudnia 1939 r., został 
wraz z rodzicami wysiedlony przez nie-
mieckie władze okupacyjne i poprzez 
obóz przejściowy założony przez Niemców 
w Niepokalanowie trafił z rodziną do Mila-
nówka. Rodzina Hoffmannów zamieszkała 
początkowo w domu Heleny Lisowej przy 
ul. Warszawskiej (Rynek), gdzie w zamian 
za pracę w zakładzie masarskim właści-
cielki Kazimierz otrzymał pokój z kuchnią. 
Po pół roku przenieśli się z drewnianej stró-
żówki domu przy ul. Krakowskiej 11, przy 
którym mieściła się restauracja prowadzo-
na przez Józefa Dyniewicza, również wy-
siedleńca z Wielkopolski. Nieruchomość 
znana w Milanówku pod zwyczajową na-
zwą „Dom Jankowskiego”, należała wów-
czas do Augusta Żukowskiego. W tym 
czasie ojciec Ludwika znalazł zatrudnienie 
w CDSJ. Ludwik podjął naukę w szkole 
powszechnej, a równocześnie rozpoczął 
swą edukację muzyczną, początkowo 
na prywatnych lekcjach gry na pianinie 
u p. Danielskiej, mieszkającej także przy 
Krakowskiej 11, a następnie u prof. Fe-
liksa Dzierżanowskiego, który prowadził 
przy Centralnej Doświadczalnej Stacji 
Jedwabniczej amatorską orkiestrę symfo-
niczną. W orkiestrze początkowo grał na 
instrumentach perkusyjnych, uczęszczając 
równocześnie na lekcje fortepianu, pro-
wadzone przez córkę profesora – Halinę. 
W 1944 r. 12-letni wówczas Ludwik Hof-
fmann stał się przypadkowym świadkiem 
tragicznej śmierci kpt. Zygmunta Dąbrow-
skiego przy próbie odbicia z rąk Niemców 
swego dowódcy mjr. Alojzego Mizery. Zaj-
ście, do którego doszło przy willi Leonty-

nówka, obserwował z drugiej strony torów 
kolejowych, z okna mieszkania budynku 
przy ul. Warszawskiej, mieszczącego się 
za kinem Piekarskiego, gdy przebywał 
akurat w tym czasie u kolegi – Janka Ol-
szewskiego.
Po powrocie do Sierakowa, w kwietniu 
1945 r., podjął naukę w 7 klasie szkoły 
podstawowej, a edukację muzyczną kon-
tynuował u miejscowego organisty Kazi-
mierza Nowickiego. W roku następnym zo-
stał uczniem Gimnazjum Koedukacyjnego 
w Międzychodzie. Po trzech latach warunki 
materialne zmusiły go do podjęcia pracy za-
robkowej, a naukę kontynuował w Średniej 
Szkole Zawodowej w Sierakowie.
W 1950 r. wstąpił w szeregi tenorów Koła 
Śpiewaczego „Dembiński”. W czasie odby-
wania służby wojskowej w latach 1952-1954 
udało mu się trafić do zespołu muzycznego 
przy kasynie oficerskim, gdzie grał na akor-
deonie i doskonalił swe umiejętności w grze 
na fortepianie i instrumentach dętych. 
W 1957 r. odzyskał wraz z ojcem upaństwo-
wiony w 1949 r. zakład rzeźnicki, w którym 
podjął działalność gospodarczą. Zdobył 
uprawnienia mistrzowskie w zawodzie rzeź-
nicko-wędliniarskim. Zakład ponownie zo-
stał upaństwowiony w 1964 r. i przekazany 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska”. Mimo tego kontynuował on pracę 
w wyuczonym zawodzie aż do emerytury. 
W latach 1964-1986 prowadził zespół mu-
zyczny „Akord” oraz podejmował współpra-
cę z innymi grupami wokalno-instrumental-
nymi. W latach 1995-2003 był dyrygentem 
Koła Śpiewaczego „Dembiński” w Sierako-
wie. W tym czasie, w oparciu o dotychcza-
sowy repertuar i nowo opanowywane utwo-
ry, chór realizował swą misję akompaniatora 
w sprawowaniu liturgii oraz występował poza 
Sierakowem m.in. w Rokitnie i w Chojnie. 
Zmarł 26 lutego 2019 r. w Puszczykowie. 
Spoczął 1 marca 2019 r. na cmentarzu pa-
rafialnym w rodzinnym Sierakowie. Podczas 
mszy św. pogrzebowej śpiewał chór, z któ-
rym Zmarły ściśle związany był przez 59 lat.
Z Milanówkiem, jako miejscem, w którym 
przyszło Mu spędzić dzieciństwo, odczuwał 
silne więzi emocjonalne. W latach 60. przy-
jeżdżał tutaj na swym motocyklu. Od 2014 r. 
był stałym uczestnikiem przyjazdów dele-
gacji z Sierakowa na obchody 10 Sierpnia. 

Maria Smoleń
Społeczny Komitet Organizacyjny 

„Pamiętamy- 10 sierpnia 1944 – Milanówek”

WSPOMNIENIE
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Ludwik Hoffmann przy jednej z plansz wysta-
wy towarzyszącej uroczystości 71. rocznicy 
tragicznej śmierci obsługi magazynu broni 
Obwodu AK „Bażant”. 9 sierpnia 2015 r.

Informacja Rady Seniorów
W imieniu Rady Seniorów Miasta Milanówka uprzejmie in-
formujemy Mieszkańców Milanówka, że dyżury Członków 
Rady Seniorów odbywać się będą w każdy trzeci czwar-
tek miesiąca w klubie Seniora przy ul. Piłsudskiego 33 
w godzinach 14:00 – 15:00.
W trakcie dyżurów można zgłaszać wszystkie potrzeby zwią-
zane z organizacją życia seniorów w mieście, a także czego 
oczekują Państwo od Rady Seniorów.
Zobowiązujemy się również do pomocy seniorom w roz-
wiązywaniu ich osobistych problemów i potrzeb dot. życia 
w naszym mieście. Serdecznie zapraszamy wszystkich se-
niorów do aktywnego udziału w dyżurach. Termin najbliższe-
go spotkania 21marzec 2019 r. 

Przewodnicząca Rady Seniorów Małgorzata Strzałkowska

Zapraszamy 
na „SUGAR”! 
Sztuka inspirowana książką  
M. Fabera „Szkarłatny płatek i biały”. 
Dla widzów dorosłych. T-Art, Stare Kino, 
7 kwietnia,  godz. 16.00 i 19.00
Bilety: 15 zł, rezerwacja tel. 509 488 003; 
883 313 604; iwona.dornarowicz@gmail.com; 
tygrys@buntownik.pl (spektakl dofinansowany 
z grantu UMM).

(wykorzystano informacje biograficzne dostarczone przez p. Jarosława Łożyńskiego z Sierakowa)
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Była to doskonała okazja do spo-
tkania, integracji i dobroczynno-
ści. Roztańczone pary, dobra mu-
zyka i wspaniała atmosfera! Tak 

w skrócie można opisać to wydarzenie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu. Dziękujemy miesz-
kańcom którzy się z nami bawili, dziękuje-
my artystom za przekazanie przepięknych 
przedmiotów na licytację, dziękujemy 
osobom licytującym! Tegoroczny bal to 
przede wszystkim wydarzenie mające na 
celu zbiórkę pieniędzy dla osób niepełno-
sprawnych z Milanówka oraz z Domu Re-
habilitacyjno- Opiekuńczego przy ul. Pia-
sta. Licytacja przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. 

Gospodarzem balu był Burmistrz Miasta 
Milanówka Piotr Remiszewski. Witając go-
ści powiedział, że ta forma karnawałowej 
zabawy odbywać się będzie cyklicznie. 
Chcemy się integrować, bawić się, a przy 
okazji pomagać tym, którzy tej pomocy po-
trzebują – mówili goście wydarzenia. Bal 
rozpoczął się koncertem kwartetu smycz-
kowego Nowej Orkiestry Kameralnej, 
wprowadzając niezwykle dostojną, balową 
atmosferę. Pary na parkiecie rozruszał 
w tańcu zespół Popularni, grając wszyst-
kim znane utwory muzyki rozrywkowej. 
Najważniejszym punktem programu była 
licytacja. Milanowscy artyści, mieszkańcy 
ofiarowali na ten cel piękne, wartościowe 
przedmioty. Było to malarstwo, litografie, 

Ach! Co to był za bal!
I Milanowski Bal Dobroczynny za nami. Cieszymy się bardzo, 
że powrót do wspólnej zabawy karnawałowej spodobał się tak 
szerokiemu gronu mieszkańców. 

albumy, jedwab, lekcje tenisa, a nawet 
obiad z Burmistrzem Miasta. Najwyższe 
kwoty padały przy sztuce, ale cenę nie-
spodziewaną dla wszystkich osiągnął 
obiad z Piotrem Remiszewskim i jego 
żoną – 8000 zł. W sumie udało się zebrać 
kwotę 33 080,00 zł. 15 000,00 zostanie 
przekazanych dla Domu Rehabilitacyjno 
Opiekuńczego KSNAW w Milanówku, 
natomiast za 18 080,00 zł zostanie zaku-
piony sprzęt rehabilitacyjny dla niepełno-
sprawnych dzieci z Milanówka wytypowa-
nych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Będziemy jeszcze nie raz wracać wspo-
mnieniami do I balu. Zapraszamy do za-
poznania się z fotorelacją. 
Ze szczegółami wyników licytacji można 
zapoznać się na stronie BIP MCK. 
Do zobaczenia za rok!

Aneta Majak, Dyrektor MCK

DATA WYDARZENIE MIEJSCE
15 MARCA
godz. 19.00

Wernisaż wystawy fotograficznej Piotra 
Leczkowskiego „Taniec”.

Galeria Matulka, 
ul. Piłsudskiego 30

23 MARCA
godz. 17.00 Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek

Pracownia Kreatywna 
„Kurnik-wylęgarnia kultury”, 
ul. Piasta 14

24 MARCA
godz. 17.00

Koncert „Wiosenne CANTO” w wykonaniu dzieci 
i młodzieży. Szczegóły www.mckmilanowek.pl. 

Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33
Wstęp wolny

30 MARCA
godz. 17.00

Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Skrzydlaty 
Odlot” w wykonaniu Teatru Kultureska. 

Hala Sportowa przy SP nr 3, 
ul. Żabie Oczko 1 Bilet: 10 zł.

12 KWIETNIA
godz. 19.00

„Sto Milanowianek na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości” wystawa fotograficzna przygoto-
wana przez Stowarzyszenie „Milanowianki”.

Galeria Matulka, 
ul. Piłsudskiego 30

12 KWIETNIA
godz. 20.00

„Cezary Konrad Quartet – On Classical” koncert 
Jazzowy z cyklu „Jazz w Starym Kinie”. 

Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33
Bilet: 40 zł

14 KWIETNIA 
10.00-16.00

Wielkanocny 
kiermasz rękodzieła.

teren przy Milanowskim 
Centrum Kultury, ul. Kościelna 3

Kalendarz wydarzeń kulturalnych MCK
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KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

Biblioteka poleca

KSIĄŻKI DLA DZIECI

Uśmiech primadonny 
Karolina Prewęcka, Paweł 
Świętorecki
Wydawnictwo Demart

Ta książka przeniesie czytelnika 
nie tylko w spotykaną jedynie 

w operetce „krainę uśmiechu”, tak różną od naszej 
codzienności. Wraz z główną bohaterką Elżbietą Ry-
l-Górską  pozwoli zajrzeć do teatru od strony kulis, 
poznać nieistniejącą już Warszawę i jej znakomitych 
mistrzów sceny, jak chociażby Ludwik Sempoliński 
czy Ada Sari.

Pisarka
Katarzyna Michalak
Wydawnictwo Mazowieckie

„Pisarka” to pierwszy tom  powie-
ści z cyklu „Trylogia autorska”. 
Tym razem autorka porusza 

trudne tematy, jak przemoc domowa, ambicje 
rodziców wobec dzieci czy roli nauczyciela w szkole. 
Jednocześnie ocieka mnóstwem pozytywnych 
emocji, miłością i oddaniem wobec drugiej osoby. 
Wzruszenia gwarantowane!

Dziewczynki latają 
wysoko
Reguera Raquel Diaz
Wydawnictwo Debit 

Bohaterkami książki są trzy dziewczynki, które mają 
ogromne marzenia. W ich realizacji pomaga im Pan 
Chcieć-to-móc, ale na swojej drodze spotykają Pana 
Nie-uda-ci-się, który stoi na przeszkodzie spełnienia 
ich pragnień. Czy dziewczynki zrezygnują z marzeń? 
Jak skończy się ta nierówna walka? Książka poleca-
na nie tylko dla dziewczynek.

Ocean to 
pikuś 
Łukasz 
Wierzbicki
Wydawnictwo 
Poradnia K

To oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść 
o Aleksandrze Dobie, pełnym optymizmu i pogody du-
cha marzycielu, który w 2010 roku jako pierwszy czło-
wiek na świecie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki 
z kontynentu na kontynent. Łukasz Wierzbicki to znany 
i lubiany autor książek podróżniczo-przygodowych dla 
dzieci, w tym takich powieści, jak Afryka Kazika czy 
Dziadek i niedźwiadek.

Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Polecamy znakomitą książkę o śpiewaczce 
operetkowej - Elżbiecie Ryl-Górskiej pod tytułem 

„Uśmiech Primadonny, w której znajdziecie Państwo 
wiele pięknych zdjęć i plakatów z muzycznych 
przedstawień, w których wzięła udział artystka. Ko-
lejną propozycją jest pełna uniesień i wzruszających 
momentów „Pisarka” autorstwa Katarzyny Michalak 
oraz dwie ciekawe pozycje dla dzieci. 
Życzymy miłej lektury!

„Bo kobieta…”
Andrzej Poniedzielski 
w Milanówku

Funkowe „Dzień Kobiet” z Wojtkiem Pilichowskim

Z OKAZJI DNIA KOBIET
RELACJE

Znakomity satyryk, poeta, gitarzysta i twór-
ca piszący dla takich artystów jak Anna Ma-
ria Jopek, Grzegorz Turnau czy Dawid Pod-
siadło, wystąpił 10 marca dla milanowskiej 
publiczności. 
Hala Sportowa nr 1 w Milanówku „pęka-
ła w szwach”. Mimo, iż wieczór kabaretowy, 
Milanowskie Centrum Kultury zaplanowało 
na marzec, już w lutym wszystkie bilety były 
wyprzedane. Gdy zgasły światła na scenie 
pojawił się mężczyzna, który jak sam o sobie 
mówi stosuje zasadę zachowywania energii na 
później. Oznacza to tyle, że artysta posługuje 
się minimalnym ruchem scenicznym, nie wy-
sila się głosowo czy instrumentalnie – a jest 
magia w tym co robi na scenie. „Bo kobieta…” 
– Andrzej Poniedzielski postawił trzy kropki 

w tytule swojego występu, bo mówił i śpiewał 
o różnych kobietach zaznaczając, że Kobiety 
nie zmienisz. Możesz zmienić kobietę, ale …to 
niczego nie zmienia”.

Jednym słowem, niedzielny wieczór z poetą 
i bardem był pełen niezwykle inteligentnego, 
a zarazem „łagodnego” humoru. Spokój i swo-
isty urok Andrzeja Poniedzielskiego pozwolił 
milanowskiej publiczności na zatrzymanie się 
w pędzie codzienności i przypomnienie sobie 
o poezji życia, o tęsknotach inajważniejszej 
w życiu miłości… 

 Redakcja

Projektem „Wojtek Pilichowski Band” Mi-
lanowskie Centrum Kultury otworzyło cykl 
koncertów pod hasłem Jazz w Starym Kinie. 
Topowy i jedyny w swoim rodzaju, posługują-
cy się basem jak instrumentem melodycznym, 
charyzmatyczny artysta, dał pokaz umiejętno-
ści pokazując słynne klangi, slap, legato czy
flażolety podczas koncertu, który odbył się 
8 marca w Starym Kinie. Milanowskie kobiety 
w dniu ich święta a także panowie przybyli na 
świetny spektakl muzyczny, bo tak należy okre-
ślić spotkanie z basistą, otrzymali niezwykły 
prezent muzyczny. Oprócz Wojtka Pilichow-
skiego na basie, usłyszeliśmy Michała Trzpioła 
na gitarze, Michała Rorata na instrumentach 
klawiszowych i Tomasza Machańskiego na 
perkusji. Było jazzowo, rockowo, funkowo, 
ale przede wszystkim szybko! Czasem aż bra-
kowało tchu…! Wielu gościom przypomniały 
się czasy supergrupy Woobie Doobie i nikt z 
przybyłych na koncert nie miał wątpliwości 

dlaczego Wojciech Pilichowski został okrzyk-
nięty najlepszym basistą przez Guitar Awards 
w 2013 r. i miesięcznik „Gitara i bas” w latach 
1995–2003, oraz zdobył dwa Fryderyki. Kto zna 
krążek „Lodołamacz” wie, że funk – to drugie 
imię Wojtka Pilichowskiego, mogliśmy się o tym 
przekonać podczas milanowskiego koncertu. 
To był niezwykły prezent z okazji Dnia Kobiet 
a kolejna odsłona Jazzu w Starym Kinie już 
12 kwietnia. Warto zarezerwować sobie czas 
tego dnia, bo wystąpi kolejny muzyczny gi-
gant jazzowy – Cezary Konrad wraz ze swoim 
kwartetem.  Redakcja

Elżbieta Ryl-Górska – śpiewaczka opero-
wa i operetkowa oraz pedagog muzyczny, 
bohaterka książki „Uśmiech Primadon-
ny” gościła 3 marca w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej. 
Autorka książki – Karolina Prewęcka oraz 
obecny na spotkaniu menedżer gwiazdy 
wprowadzili czytelników w interesujący świat 

operetki dzięki czemu poznaliśmy drogę arty-
styczną Elżbiety Ryl-Górskiej, która króluje na 
scenie od 1953 roku oraz jej życie codzien-
ne. Wraz z bohaterką zajrzeliśmy za kulisy 
teatru by poznać znakomitych mistrzów sce-
ny takich jak Ludwik Sempoliński i Ada Sari. 
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multi-
medialna, goście usłyszeli fragment musicalu 
„My Fair Lady” na podstawie sztuki George’a 
Bernarda Shawa do muzyki Fredericka Loewe 
w wykonaniu Elżbiety Ryl-Górskiej. 
Książka „Uśmiech Primadonny” zawiera bo-
gatą kolekcję zdjęć i plakatów oraz kilka cie-
kawych wywiadów. Zachęcamy do obejrzenia 
galerii zdjęć ze spotkania z czytelnikami na 
naszym Facebooku i zapraszamy po książkę 
do Biblioteki.  

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Ryl-Górska w milanowskiej Bibliotece
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Za nami XIII edycja 
konkursu wokalnego 
„Kolędnicy Wędrownicy”

XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny  

o „Złote Pióro Starosty”
Powiatu Grodziskiego

24stycznia 2019 roku w Przedszkolu nr 1 
odbył się koncert finałowy XIII edycji kon-

kursu wokalnego „Kolędnicy wędrownicy”. Or-
ganizatorzy - Przedszkole nr 1, Małgorzata Trę-
bińska, Dariusz Biernacki, Milanowskie Centrum 
Kultury – dołożyli wszelkich starań, aby konkurs 
był na najwyższym poziomie. 
Rangę konkursu podniosło objęcie honorowym 
patronatem przez trzech burmistrzów: Pana Piotra 
Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka, 
Pana Grzegorza Benedykcińskiego – Burmistrza 
Gminy Grodzisk Mazowiecki, Pana Arkadiusza 
Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów.
Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania – otrzymaliśmy ich 81, w tym 
62 solistów i 19 zespołów, co daje liczbę 297 
uczestników. W konkursie wzięli udział miesz-
kańcy Milanówka, Brwinowa, Grodziska Ma-
zowieckiego, Żółwina, Książenic, Jaktorowa i 
okolic. Koncert finałowy poprzedzały przesłu-
chania, które odbyły się 17 stycznia w siedzibie 
przedszkola. Jurorzy w składzie: Alicja Brzeska, 
Aleksandra Boniecka, Piotr Iwicki, Dariusz Bier-
nacki, wyłonili laureatów konkursu. 

Koncert finałowy rozpoczął się iście wybucho-
wo. Organizatorzy oraz włodarze Milanówka, 
Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa przebili 
balony wypełnione konfetti i tym symbolicznym 
akcentem rozpoczęli prezentację laureatów. 
Koncert był niezwykle pięknym i podniosłym 
wydarzeniem. Laureaci konkursu raz jeszcze 
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne 
przed publicznością. Tłum gości przysłuchiwał 
się wykonaniom, które wzruszały i wprowadzały 
niepowtarzalny nastrój. Na koncert przybyli licz-
ni goście: samorządowcy, dyrektorzy i nauczy-
ciele szkół i przedszkoli, rodziny i przyjaciele 
laureatów, przedstawiciele mediów. Laureatom 
gratulujemy wygranej, a wszystkim uczestni-
kom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. 
Mamy nadzieję, że sukces tegorocznej edycji 
powtórzymy za rok. Lista laureatów jest do-
stępna na stronie internetowej przedszkola – 

www.fiderkiewicza.pl. Zapraszamy do udziału 
w następnych edycjach.

Sandra Hoffmann i Katarzyna Sadowska,  
Nauczyciele Przedszkola nr 1 w Milanówku 

Konkurs ma na celu popularyzowanie 
zasad poprawnej polszczyzny, pod-
noszenie sprawności ortograficznej 

oraz motywowanie do nauki ortografii. Or-
ganizowana przez nas impreza promowana 
jest przez władze miasta, powiatu i lokalne 
media. Patronat honorowy objęli: Starosta 
Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki, 
Fundacja Języka Polskiego przy Instytucie 

Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Burmistrz 
Miasta Milanówka Piotr Remiszewski oraz 
Radio Bogoria. 
Powiatowy Konkurs Ortograficzny połączo-
ny jest z zajęciami dotyczącymi zagadnień 
polskiej ortografii i szeroko rozumianej po-
prawności językowej. W tym roku po raz 
kolejny gościem specjalnym był dr Jarosław 
Łachnik, pracownik naukowy Uniwersytetu 
Warszawskiego. „Ręka, noga, mózg na ścia-
nie ... – kilka słów o frazeologii” to temat te-
gorocznych warsztatów, w których uczest-
niczyli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 
W finale konkursu ortograficznego wzię-
ło udział 22 uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych i 11 reprezentantów szkół 
ponadgimnazjalnych z jedenastu szkół po-
wiatu grodziskiego, którzy zostali wyłonieni 
w szkolnych eliminacjach. 
 Anna Pańczyk

Zostań mistrzem ortografii” to hasło przewodnie XII edycji Powiatowego Konkur-
su Ortograficznego o „Złote Pióro Starosty” Powiatu Grodziskiego, który odbył 
się 15 lutego 2019r. w Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku. 

„Zima sypie puchem śnieżnobiałym, 
świat wygląda jak zaczarowany…”,  
a w Przedszkolu nr 1 „Pod dębowym 
listkiem” znów zjawili się kolędnicy.

WYNIKI KONKURSU 
kategoria „szkoły podstawowe i gimnazjalne”  
1.  Tytuł Mistrza Ortografii – Wiktor Inkielman ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Milanówku
2.  Tytuł Wicemistrza Ortografii – Grzegorz Grze-

grzółka ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Józefinie

3.  III miejsce – Liliana Korczyńska ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej Milanowskiego Towarzy-
stwa Edukacyjnego

kategoria „szkoły ponadgimnazjalne” 
1.  Tytuł Mistrza Ortografii – Dawid Włodarczyk 

z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

2.  Tytuł Wicemistrza Ortografii – Marianna 
Majecka z Zespołu Szkół nr 2 im. gen. J. Bema 
w Milanówku

3.  III miejsce – Piotr Zawadzki z Zespołu Szkół nr 
2 im. gen. J. Bema w Milanówku Gratulujemy 
zwycięzcom i ich opiekunom oraz zapraszamy 
do udziału w następnych edycjach. 

Zastępca Burmistrza Milanówka – Ryszard Raban, Bur-
mistrz Milanówka – Piotr Remiszewski, Monika Miziołek 
z Urzędu gminy Brwinów, Tomasz Krupski – Zastępca Bur-
mistrza Grodziska Mazowieckiego oraz laureaci konkursu

Laureaci konkursu
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Rozpoczęliśmy obchody już w 2017 roku, 
bowiem już 10 listopada przed Świętem 
Niepodległości został powołany Komitet 

Obchodów złożony z przedstawicieli nauczy-
cieli, uczniów, pracowników Szkoły, rodziców, 
radnych. Na czele Komitetu stanęła Pani Alicja 
Kołodziejczyk odpowiedzialna za koordynację 
pracy. Opracowano plan działania, we współpra-
cy ze szkolnym środowiskiem określono zadania 
i terminy ich realizacji. Przez cały rok:
•  na specjalnej ściennej gazetce przy drzwiach 

wejściowych uczniowie prezentowali sylwetki 
twórców Niepodległęj, największe dokonania 
100 lecia z różnych dziedzin m.in. sztuki, go-
spodarki, wojskowości, nauki itp.,

•  uczniowie klas 1–3 na zajęciach wychowania 
fizycznego poznawali zasady gry w szczypior-
niaka,

•  dla uczniów klas 1–8 organizowane były wy-
cieczki tematyczne pod hasłem „Śladami Nie-
podległej”,

•  na budynku Szkoły zawisła flaga państwowa,
•  posadzono przed Szkołą kwiaty białe i czer-

wone,
•  relacjonowano szkolne wydarzenia rocznico-

we na stronie internetowej Szkoły, na gazetce 
interaktywnej i podawano komunikaty do miej-
skiego biuletynu.

Zrealizowano kilka ogólnoszkolnych przedsię-
wzięć, a mianowicie: konkurs pisania wierszy o 
Polsce dla uczniów klas 1–3, szkolny Dzień Pa-

trona pod hasłem „Oni mieli 
naście lat…” oraz uroczyste 
odśpiewanie hymnu państwowego 
w dniu 09.11.2018 o godz. 11.11. 
Najwięcej pracy i uwagi wymagały wydarzenia 
szkolne o charakterze imprez miejskich, na które 
zaprosiliśmy uczniów z innych szkół, gości z ca-
łego miasta, w tym przedstawicieli władz. Orga-
nizacją tych wydarzeń włączyliśmy się w miej-
skie rocznicowe obchody. A były to: III Letni 
Biathlon Milanowski z myślą przewodnią „Być 
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwycię-
żyć i spocząć na laurach to klęska”; bieg patro-
lowy do miejsc pamięci w Milanówku z hasłem 
„Naród, który traci pamięć przestaje być naro-
dem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo 
zajmujących dane terytorium”; wieczornica dla 
Niepodległej jako uroczyste spotkanie z pieśnią 
i poezją środowiska szkolnego i mieszkańców 
wieńczące jubileuszową pracę.
Uznając nasze szkolne obchody rocznicy 100 le-
cia odzyskania niepodległości za godny i piękny 
dar złożony Niepodległej, za wartościową pełną 
nadziei na przyszłość pracę wychowawczą, pra-
gnę serdecznie podziękować całemu środowisku 
milanowskiej Dwójki i osobom współpracującym, 
za zaangażowanie, pomysły, trud organizacyjny, 
które stanowią dobry przykład współczesnego 
patriotyzmu.

Marianna Frej, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej

Dwójkowy Dzień
Patrona o tym, 
czego to dzieci 
mogą dokonać! 
W ramach upamiętnienia dnia 
powstania Armii Krajowej, której 
imię nosi nasza Szkoła, w tym roku 
zwróciliśmy baczniejszą uwagę 
na najmłodszych bohaterskich 
patriotów. 

14 lutego większości osób kojarzy się 
z dniem zakochanych – my wspominamy 
tych, którzy swoim życiem dawali wyraz 
miłości do ojczyzny. Krótka insceniza-
cja przygotowana przez uczniów klas 
szóstych w towarzystwie wokalistów ze 
szkolnego kółka muzycznego przybli-
żyła wybitne, choć jeszcze małoletnie 
postacie, których bohaterską postawę 
zapamiętała historia Polski: dzieci Wrze-
śni i Kielc, Jurek Bitchan na czele Orląt 
Lwowskich, Tymoteusz Duchowski „Mo-
tek” jako jeden z „małych Powstańców” 
to tylko niektórzy z nich. Temat niezwykle 
trudny, jak wszystko, co ważne, ale trzeba 
przyznać, że przyjęty przez publiczność 
klas 4-8 z należytym szacunkiem i prze-
jęciem.
Dzieci z klas 1-3, także w ramach zajęć 
świetlicowych, mogły poznawać histo-
rie małych-wielkich bohaterów z książek 
tego dnia szczególnie polecanych przez 
naszą panią bibliotekarkę. Oprócz tego 
wychowankowie z klasy 3B pod opieką 
p. Iwony Sobolewskiej złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Armii Krajowej.
Jak zwykle – zostaliśmy z przesłaniem, 
aby „rosnąć na swoich czasów miarę” 
w myśl słów Wandy Chotomskiej, które 
finalnie wyśpiewaliśmy. A – jak mogliśmy 
się przekonać – mamy poprzedników, do 
których – rzeczywiście – można by starać 
się dorównać.

Katarzyna Klonowska

„Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy …”

„DWÓJKA”  
DLA 

Niepodległej!

Dzień Babci i Dziadka
Jak co roku jeden z zimowych tygodni zamie-

nia się w wielkie święto w Przedszkolu Nr 1 
Pod Dębowym Listkiem. W tym czasie odbywają 
się wspaniałe uroczystości z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. Przedszkolaki z ogromnym przejęciem 
prezentują wiersze i piękne tańce oraz przygo-
towują własnoręcznie wykonane prezenty dla 
swoich dziadków. Z dużym zaangażowaniem 
odgrywają swoje role, a zgromadzeni na widowni 
goście z nieukrywanym wzruszeniem odbierają 
słowa skierowane pod swoim adresem.
Jest nam zawsze szczególnie miło gościć Bab-
cie i Dziadków w progach naszego przedszko-
la. Szczęśliwi, uśmiechnięci i często ocierający 
ukradkiem łzy, dumni z wnucząt. Takie obrazy na 
długo zostają w naszej pamięci. 

Jolanta Sadowska 
Wicedyrektor w Przedszkolu Nr 1

pod dębowym listkiem
W przedszkolu

Minął rok 2018 jako rok kulminacji obchodów 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Społecz-
ność naszej Szkoły bardzo wydatnie wpisała się w ogól-
nonarodowe wydarzenia poświęcone Niepodległej.
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Szermierką czyli władaniem białą bronią ludzie 
zajmowali się od zarania dziejów. Walki na śmierć 
i życie maczugami, kijami, mieczami, rapierami, 
szablami czy szpadami to już przeszłość. 
W naszych czasach szermierka jest sportem, dys-
cypliną olimpijską a zawody w szabli, florecie czy 
szpadzie odbywają się nieprzerwanie od pierwszej 
Olimpiady czasów nowożytnych, która odbyła się 
w Atenach w 1896 roku. Tam szermierka była jedną 
z pięciu dyscyplin sportowych obok pływania, gimna-
styki sportowej, kolarstwa i lekkoatletyki. Szermierka 
wszechstronnie kształtuje ciało człowieka, koordyna-
cję ruchową, jest doskonałym połączeniem wysiłku 
fizycznego z wysiłkiem intelektualnym. 

Od trzech lat w ZS nr 1 przy ul. Piasta 14 w Mi-
lanówku Grodziski Klub Szermierczy prowadzi tre-
ningi szablowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odby-
wają się w poniedziałki, środy, czwartki a w wolne 
od turniejowych zmagań soboty organizujemy mini 
zawody. Dzieci początkujące ćwiczą dwa razy 
w tygodniu a zaawansowani – dzieci, młodzicy 
i starsi trzy razy w tygodniu. Przy okazji chcieli-
byśmy serdecznie podziękować Gminie Milanó-
wek za wsparcie klubu w postaci dofinansowania 
a Panu Dyrektorowi ZS nr 1 Zbigniewowi Reludze 
za świetną współpracę i gościnność! 

Zawodnicy Grodziskiego Klubu Szermierczego bio-
rą udział w krajowych i międzynarodowych turniejach 
szermierczych osiągając już pierwsze sukcesy (a klub 
działa dopiero od 4 lat). Dwójka naszych młodzików 
Leon Leduc oraz Maja Karlicka zajmują czołowe miej-
sca na listach klasyfikacyjnych Polskiego Związku 
Szermierczego dla tej kategorii wiekowej a Julia Szla-
ga (mieszkanka Milanówka) zakwalifikowała się do te-
gorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kra-
kowie. W okresie ferii zimowych i wakacji w lecie klub 
organizuje obozy szermiercze. W zimie fechtunek łą-
czymy z białym szaleństwem a w lecie starsi zawodni-
cy klubu obok szermierczych treningów specjalistycz-
nych poznają tajniki szlachetnej sztuki żeglowania lub 
jak to ma miejsce w przypadku najmłodszych zawod-
ników – aktywnie wypoczywają nad morzem. Zawsze 
podczas naszych wojaży staramy się poznać historie, 
tradycje i kulturę odwiedzanych miejsc.

Od zeszłego roku w październiku pod patronatem 
Burmistrza Milanówka w Hali Sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Ks. Piotra Skargi Klub organizuje 
turniej Milanowska Szabla. W edycji 2018 w zawo-
dach wzięło udział 60 zawodników z terenu Mazow-
sza. Planowana na ten rok druga edycja imprezy 
będzie już gościła młodych szermierzy z całej Polski, 
a być może również gości z zagranicy.

W Milanowskiej sekcji trenują naprawdę bardzo 
zdolne szermierczo dzieci – kto wie – być może do-
czekamy chwili, że jedno spośród nich zostanie Mi-
strzem Olimpijskim.

Krzysztof Karlicki
Trener i Prezes Grodziskiego Klubu Szermierczego.

Szable w dłoń!

WOŚP
13.01.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Milanówku odbył się 27 Finał WOŚP.
Przedszkole Nr 1 Pod Dębowym Listkiem również w tym roku z ogromną przyjemnością 
włączyło się do udziału w tej szlachetnej akcji. Przedszkolaki z dwóch grup 6-latków 
zaprezentowały na scenie piosenki i tańce. Występujący zostali nagrodzeni burzą braw 
i głośnymi okrzykami zachwytu. Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy organizatorom 
udanej akcji. Monika Mróz, Wicedyrektor w Przedszkolu Nr 1

16.01.2019 r. w Centrum Kultury w Gro-
dzisku Mazowieckim odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim „Oczaruj mnie 
Polską”, organizowanym przez Pedago-
giczną Bibliotekę Wojewódzką w Warsza-
wie (filia w Grodzisku Mazowieckim). Na-
szą szkołę reprezentowały : Agata Pietrzyk 
(1 miejsce), Wiktoria Uljasz (2 miejsce), 
Agata Krawczyk (2 miejsce), Zuzanna Pu-
dło (3 miejsce), Anna Korycka (dyplom),Ni-
na Madej (dyplom). Dziewczęta przygoto-
wywały się do występów pod kierunkiem 
pań: Jadwigi Wiśniewskiej, Grażyny Zagra-
jek i Marioli Smoleńskiej. Gratulacje!

Uczennice SP 3 czar 
słów znają

Nie straszne nam konkursy kuratoryjne!
Z wielką przyjemnością dzielimy się 

z Państwem sukcesami naszych 
uczniów. Pragniemy więc poinformo-
wać, że Antoni Mianowski z kl. III B 
gimnazjum przeszedł do trzeciego, wo-
jewódzkiego etapu Konkursu kuratoryj-
nego z historii organizowanego przez 
MSCDN w Warszawie, a Alicja Staniak, 
uczennica kl. VIII c, zakwalifikowała 
się do trzeciego, wojewódzkiego eta-
pu, Konkursu kuratoryjnego z języka 
polskiego. Trzymamy kciuki i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Renata Kossakowska-Kierejewska
Monika Pierzycka
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DATA WYDARZENIE MIEJSCE

30 MARCA
godz. 10.00

Mistrzostwa Milanówka szkół podstawowych i gimna-
zjalnych w tenisie stołowym (dla dzieci z Milanówka 
i uczęszczających do milanowskich szkół).

SP nr 1, 
ul. Królewska 69

30 MARCA
godz. 13.30

Otwarte Mistrzostwa w tenisie stołowym kobiet 
i mężczyzn.

SP nr 1, 
ul. Królewska 69

31 MARCA
godz. 10.00

Otwarte Mistrzostwa Milanówka w tenisie stołowym 
weteranów w kat. 55 lat+ i 65 lat+

Społeczna Szkoła 
Podstawowa, 
ul. Brzozowa 1A

14 KWIETNIA
godz. 11.00

IV Maraton Miast Ogrodów, bieg na 5 km. 
Organizator STO-nogi Milanówek, Milanowskie 
Towarzystwo Biegowe, TG. Sokół, Milanowskie 
Centrum Kultury.

Zespół willowo-
parkowy na 
Turczynku

Kalendarz sportowy MCK

SPORTOWY LUTY 

STR Milanówek 
zaprasza na rower!

16.02.19 odbyły się halowe zawody lekkoatle-
tyczne dla dzieci na Hali sportowej przy Sp1 
w Milanówku. Mali mieszkańcy Milanówka pró-
bowali swoich sił w biegu przez płotki, skoku w dal 
i wzwyż, rzucie oszczepem i biegu z przeszkodami. 
Podczas olimpiady nie liczył się wynik, ale dobra za-
bawa. Zawody lekkoatletyczne zostały zorganizowa-
ne przez Sekcję lekkoatletyczną UKS MTE Milanó-
wek przy współpracy z działem sportu MCK.

16.02.19 Reprezentacja chłopców z Milanówka 
brała udział w Turnieju Koszykówki szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w Michałowicach zorga-
nizowanych przez stowarzyszenie gmin zachodniego 
Mazowsza Mazovia. Tradycyjnie zwieńczeniem tur-
nieju były gratulacje, wręczenie pucharów, pamiątko-
wych medali i nagród rzeczowych. Podczas turnieju 
zostało ogłoszone podsumowanie ubiegłorocznych 
spotkań turniejowych w różnych dyscyplinach spor-
towych organizowanych w ramach SGZM Mazovia. 

Milanówek zajął w tej klasyfikacji 3 miejsce. Nagrodę 
odebrał Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski.

17.02.19 odbyły się XXIV Otwarte Mistrzostwa 
Milanówka w brydżu sportowym parami. W te-
gorocznych mistrzostwach wzięło udział 16 par. Jak 
co roku panowała zacięta sportowa rywalizacja. 
Zwycięzcami zostali : 1. Robert Siedlecki, Robert Sa-
dowski; 2. Alicja Rybak, Grzegorz Rybak; 3. Czesław 
Czyżkowski; Jacek Koter; Najlepsza para z Mila-
nówka: Grażyna Śniadewicz, Marek Jefremienko. 
Organizatorem Mistrzostw było Milanowskie Cen-
trum Kultury. Sędzią zawodów był Pan Włodzimierz 
Rutkowski. Nagrody wręczył koordynator projektów 
sportowych Emilia Zadykowicz.

22.02.19 odbyły się już po raz XX zawody na 
ściance wspinaczkowej. Sędzią zawodów był 
trener Grzegorz Gawryszewski. Zwycięzcami turnieju 
zostali: kat. dziewcząt: 1. Sandra Legieć; 2. Ania 
Sadecka; 3. Tosia Reichel; kat. chłopców: 1. Staś 
Wigier; 2. Filip Staniak; 3. Tymon Przybysz

23.02.19 Rreprezentacja dziewcząt z Milanów-
ka wzięła udział w turnieju piłki siatkowej szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w Nadarzynie zor-
ganizowanych przez stowarzyszenie gmin zachod-
niego Mazowsza Mazovia. Nasze zawodniczki po 
zaciętej walce uplasowały się na 4 miejscu.

Włodzimierz Filipiak, kierownik ds. sportu MCK

Sekcja Turystyki Rowerowej – STR 
MILANÓWEK przy Milanowskim Centrum 
Kultury zaprasza na sezon rowerowy 2019. 
Jak co roku organizujemy niedzielne wycieczki rowe-
rowe od 50 do 100-paru kilometrów w naszej okoli-
cy oraz trochę dalej. Zapraszamy na wycieczki dwu 
i trzy dniowe. Nie musisz być mocno związany z sek-
cją rowerową aby móc pokręcić z nami, jesteśmy 
otwarci i przyjmiemy każdego rowerzystę na naszą 
wycieczkę (mierz tylko siły na zamiary). Pomożemy, 
zapraszamy, spróbuj z nami.
Szczegóły wycieczek, miejsce i godziny startu, do-
kładne trasy, będą podawane na bieżąco na stro-
nie internetowej Milanówka oraz na naszym blogu 
str-milanowek.blogspot.com. Wszelkie informacje 
również pod tel. 608 030 136. Adam Matusiak
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Niedziela na dwóch kółkach 24 (Niedziela) 
Międzynarodowy Dzień Słońca – wspólna 
wycieczka z klubem rowerowym Vagadundus 
Warszawa ok.70 km

Niedziela na dwóch kółkach 31 (Niedziela) 
Milusin Piłsudskiego – Sulejówek – (częściowy do-
jazd pociągiem, wycieczka do Sulejówka) ok. 70 km
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Niedziela na dwóch kółkach 7 (Niedziela) 
Ósma Gwiazda Niepokalanej - wycieczka do 
Niepokalanowa ok.65 km

Niedziela na dwóch kółkach 14 (Niedziela) 
Kurpiowskie palmy – Łyse (częściowy dojazd 
pociągiem, niedziela palmowa w kurpiowskiej wsi 
Łyse) ok. 80 km

Niedziela na dwóch kółkach 28 (Niedziela) 
Empanadas i steki argentyńskie - Patagonia - Ada-
mowice k/Mszczonowa (Restauracja argentyńska) 
ok. 70 km

Rowerowy kalendarz 2019 – STR Milanówek

23 i 24 lutego w Zakopanem odbyła 
się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w łyżwiarstwie szybkim. Rewelacyjnie spisali 
się zawodnicy UKS „3” Milanówek zdobywając 
w sumie 17 medali. 
W kategorii junior młodszy Alicja Faderewska wywal-
czyła 2 złote medale na 3km, w biegu drużynowym, 4 
brązowe na 100m, 1500m, w biegu masowym i wielo-
boju. Julia Uziak w wieloboju zajęła 6 miejsce. Klaudia 
Szymańska w kategorii junior w biegu drużynowym 
wywalczyła srebrny medal w wieloboju zajęła 9 miejsce.
W kategorii chłopców junior młodszy 3 złote meda-
le zdobył Igor Masalski na 1000m, 1500m, w biegu 
drużynowym, oraz brąz na 500m. W wieloboju zajął 
5 miejsce. Michał Staszkiewicz wywalczył 5 medali 
1 złoty w biegu drużynowym, 3 srebrne na 3km,5km, 
w biegu masowym i brązowy medal w wieloboju. Alicja 
Faderewska i Igor Masalski zapewnili sobie udział 
w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w Holandii 
w miesiącu marcu.
Gratuluję zawodnikom i trenerom Arturowi Parchanowi 
i Joannie Staszkiewicz za ich wytrwałość i ciężką pracę.
 

Prezes UKS,,3” Milanówek, Krzysztof Filipiak

Sukces 
łyżwiarzy!



ROZ- 
RYWKA

Krzyżówka z historią miasta

Mat w trzech ruchach 
- białe zaczynają 
i wygrywają.
Odpowiedzi należy wysyłać na adres: 
kurier@biblioteka-milanowek.pl do dnia 
30 marca 2019 roku. Wśród nadesłanych, 
poprawnych rozwiązań wyłonimy zwycięz-
cę w drodze losowania, który otrzyma od 
nas książkę.

Autor: Jarosław Kowalewski

 Zadanie szachowe 

Hasła do krzyżówki
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 Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 30 marca 2019 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4. Wśród nadesłanych rozwiązań wylosujemy 
zwycięzcę. Nagrodą jest książka. 
Hasło krzyżówki z numeru styczniowo-lutowego brzmi: „Witamy w Nowym Roku”. Redakcja otrzymała 
4 rozwiązania poprawne i w wyniku losowania nagrodę książkę-niespodziankę otrzymuje Agnieszka Sekulska. 
Nagrodę można odebrać w Bibliotece, przy ul. Spacerowej 4 w godzinach pracy placówki.

Rozwiązanie związane z historią Milanówka utworzą litery z pól 
ponumerowanych w prawym, dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 12.
 Autor: Bolesław Stępniewski

POZIOMO: 3. W mitologii – oczyszczenie jego stajni było jedną z dwunastu prac Herkulesa 8. Cukierek na patyku 
9. Tradycyjna uroczystość z okazji zakończenia zbioru zbóż 10. Popularny taniec w rytmie afrykańskim 12. Rozległy 
obszar słonej wody 13. Dziekański, macierzyński lub wypoczynkowy 14. Nagłe wystąpienie lub zaostrzenie objawów 
chorobowych 15. Na przyjęciu wnoszony na stojąco 17. Port w Szwecji mający promowe połączenie ze Świnouj-
ściem 18. Pogoda 20. Szybki zjazd w dół na nartach 21. Najpospolitszy minerał skorupy ziemskiej 23. Henryk – ko-
larz, dwukrotny uczestnik Wyścigu Pokoju, później w latach 67 – 73 trener kadry 26. W piosence ludowej: czerwone, 
przekrojone na krzyż 28. Ciężka choroba zakaźna 30. Lekka budowla w postaci dachu wspartego na słupach 31. Ma 
z tyłu oparcie i służy do siedzenia 32. Popularna opowieść dla dzieci o chłopcu z drewna pióra Carlo Collodiego 33. 
Orszak królewski 34. Nieprzychylne nastawienie do kogoś
PIONOWO: 1. Rupieć 2. Ostre natarcie kawalerii 3. Aprobata 4. Punkt widzenia, z którego się coś rozpatruje 5. Tro-
feum, łup 6. Państwo–wyspa na morzu Śródziemnym 7. Zręczny artysta cyrkowy 11. Jednostka monetarna Włoch 
13. Ogół możliwości intelektualnych 16. Służy do ważenia ciężarów na wadze szalkowej 19. Rzeka, którą przekro-
czył Cezar mówiąc „Kości zostały rzucone” 22. Składanka obrazkowa pocięta na elementy 24. Pies – przyjaciel 
„czterech pancernych” 25. Niezbędna część męskiego garnituru 27. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 29. Leciał 
daleko z rąk Kamili Skolimowskiej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kontakt z placówkami 
i Urzędem Miasta Milanówka
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@sp1.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: sp3@sp3.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 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. T. Kościuszki 16, 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
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Opotrzebie komfortu dostępu do 
kultury nieustająco informują 
mieszkańcy, potwierdza to raport 
z warsztatów nt. Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Miasta Milanówka 
oraz diagnoza potrzeb kulturalnych z 2017 r. 
przeprowadzona przez MCK. Burmistrz 
Miasta Piotr Remiszewski analizując obec-
ną sytuację oraz szanse, by w krótkiej per-
spektywie czasu doczekać się powstania 
kompleksowego obiektu, zaproponował 
rozwiązanie, które objęto szeroką analizą.
Na ulicy Łąkowej w Milanówku znajduje się 
obiekt, którego zakup i adaptacja na cen-
trum kultury z salą koncertowo – teatralną, 
wydają się racjonalne z wielu powodów. 
Jest to budynek w bardzo dobrym stanie 
technicznym, dużym potencjale powierzch-
niowym (733 m2 część biurowa oraz maga-
zynowa 409 m2) z miejscami parkingowymi 
i plenerową przestrzenią rekreacyjną. Opra-
cowana bez kosztowo wstępna koncep-
cja potwierdziła opłacalność utrzymania 
budynku i realność realizacji projektu na 
wysokim poziomie, uwzględniając wiele 
funkcji także w oparciu o nowe technologie. 
Całość może stanowić dostępny także dla 
osób niepełnosprawnych obiekt zawierają-
cy oprócz wielofunkcyjnej sali, pracownie 
warsztatowe, salę konferencyjną, prze-
strzeń wystawienniczą, salę multimedialną, 
biura administracyjne dla pracowników oraz 
niezbędne powierzchnie magazynowe.

Na przestrzeni 13 lat powstało w Milanów-
ku kilkanaście koncepcji na dom kultury. Do 
tej pory większość z nich to zbyt kosztow-
ne inwestycje, wymagające przejścia wielu 
procedur i nie spełniające wszystkich loka-
lowych potrzeb. Stworzenie sali wielofunk-
cyjnej z profesjonalną sceną to priorytet 
przy tak dużej aktywności mieszkańców 
zarówno w kontekście uczestnictwa jak 
i tworzenia kultury. Celem domu kultury jest 
prowadzenie działalności aktywizującej na 
terenie całego miasta. Mimo, że lokalizacja 
wspomnianego obiektu budzi pytania, jest 
to najszybsza okazja do scentralizowania 
działań wymagających stabilnej przestrzeni 
– dostosowanej technicznie. Daje to szan-
se na bezpieczne, komfortowe warunki 
codziennej działalności kulturalno – rozryw-
kowej. Stan budynku pozwala na działanie 
– w części biurowej w czasie krótszym niż 
trzy miesiące, zaś w sali widowiskowej (po 
adaptacji) w ciągu roku. 
Propozycja Burmistrza Miasta to wyjście 
naprzeciw potrzebom, reakcja na problem 
bieżący z którym jak dotąd nie potrafiono 

się uporać. Zapewnienie ciągłości działa-
niom domu kultury, poprzez przeznaczenie 
właściwego obiektu, to podstawa do dal-
szego rozwoju miejsc lokalnej aktywności 
związanych z kulturą. Bardzo ważna z punk-
tu widzenia historycznego przestrzeń przy 
Teatrze Letnim to kolejny cel w budowaniu 
mapy takich miejsc. Tym tematem należy 
zająć się równolegle. Ta przestrzeń będzie 
przekształcona do działań w obrębie anima-
cji kulturalnej oraz spotkań organizacji poza-
rządowych, aktywności seniorów. Bardzo 
ważne jest zaplecze dla historycznych kor-
tów tenisowych, sala reprezentacyjna np. 
na posiedzenia Rady Miasta, uroczystości 
miejskie i rekreacyjna przestrzeń publiczna. 
Przedstawione pomysły to szansa na roz-
wój, ale także pole do dyskusji. Temat domu 
kultury jest bardzo żywy dlatego zachęcamy 
do zapoznania się z koncepcją „Łąkowa” na 
stronie www.milanowek.pl. Uruchamiamy 
także adres nowydomkultury@milanowek.pl  
licząc na opinie, alternatywne pomysły 
i uwagi. 

Urząd Miasta Milanówka

Szansa dla kultury
Od wielu lat borykamy się z niekomfortową sytuacją 
infrastrukturalną dla kultury i innych działań miejskich. 
Powstawało wiele koncepcji, bardzo kosztownych i jak się 
okazuje nierealnych. Potrzeby mieszkańców wciąż rosną i zostały 
jasno określone: „Chcemy, by w Milanówku powstał dom kultury 
z prawdziwego zdarzenia”. 

www.milanowek.pl


