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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J EI N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Burmistrz Miasta Milanówka, 
jest obowiązany do systema-

tycznej kontroli terminowości za-
płaty należności pieniężnych. 

W przypadku gdy nie zostanie 
odnotowana wpłata podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśne-
go, od środków transportowych, 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 
płatności, do osób posiadających 
zaległości kierowane muszą być 
upomnienia – to pierwszy etap 
dochodzenia zaległości. 

W przypadku gdy zaległości 
nie zostaną wpłacone w terminie 
wskazanym w upomnieniu, spo-
rządzany jest tytuł wykonawczy, 
który następnie  przesyłany jest 
do Naczelnika Urzędu Skarbowe-
go. Na jego podstawie Naczelnik 
Urzędu Skarbowego wszczyna 
postepowanie egzekucyjne. Jest 
to kolejny etap egzekwowania za-
ległości  z tytułu podatków i opłat.

Jest on procesem niewątpliwie 
uciążliwym i nieprzyjemnym dla 
podatnika, generuje również do-

datkowe koszty w postaci odsetek 
za zwłokę, kosztów upomnienia 
oraz kosztów egzekucyjnych po-
bieranych przez Urząd Skarbowy.  
Odbywa się to na podstawie:
l  Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1201), 
l  Rozporządzenia Ministra Finan-

sów z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie postępowania wierzy-
cieli należności pieniężnych (Dz. 
U. z 2017 poz. 1483), 
l  Rozporządzenia Ministra Finan-

sów z dnia 11 września 2015 r. 
w sprawie wysokości kosztów 
upomnienia skierowanego przez 
wierzyciela do zobowiązanego 
przed wszczęciem egzekucji ad-
ministracyjnej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1526).

Justyna Zasadowska
Kierownik Referatu 

 Podatków i Opłat Lokalnych

Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Wspólników 

Spółki MPWiK, reprezento-
wane przez Burmistrza Mia-
sta, odbyło się 26 czerwca. 
Zgromadzenie zatwierdziło 
sprawozdanie z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2017 
i zatwierdziło sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok 2017. 
Sprawozdanie finansowe za 
rok 2017 wykazało stratę 
w wysokości 68 114, 94 zł. 
Zgromadzenie Wspólników 
postanowiło pokryć stratę 
z zysków lat przyszłych. 
Ponadto Zgromadzenie 
Wspólników:

– zatwierdziło sprawozdanie 
Rady Nadzorczej z 2017 roku,

– udzieliło absolutorium 
z wykonywanych obowiązków 
w 2017 r. Pani Prezes Jolancie 
Orlikowskiej (uprzednio Mą-
drzejewskiej),

– nie udzieliło absolutorium 
Panu Sebastianowi Budzi-
szewskiemu, będącemu Pre-
zesem Zarządu w 2017 r. do 
dnia 29 listopada,

– udzieliło absolutorium 
Radzie Nadzorczej w osobach: 
Pani Katarzyna Gonta-Gra-
biec, Pani Dorota Zbińkowska 
i Pan Marek Ogonowski, za 
okres sprawowania funkcji 
od 13 listopada do 31 grudnia 
2017 r.,

– nie udzieliło absolutorium 
Radzie Nadzorczej w osobach: 
Pani Jolanta Barbara Tara-
siuk, Pan Andrzej Manowski 
i Pan Andrzej Chordecki za 
okres sprawowania funkcji 
od 1 stycznia 2017 r. do dnia 
13 listopada 2017 r. 

Upomnienia są konieczne Odbyło się zwyczajne 
walne zgromadzenie 
MPWiK

Trzy lata pracowaliśmy w Urzędzie Miasta na to, by można było zacząć realizować inwestycje drogowe. Teraz, kiedy 
mamy już zinwentaryzowane drogi i przetarte szlaki projektowania wielu dróg, należy określić kryteria decydujące 
o kolejności ich wykonania. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, dziś możemy przedstawić na to pomysł.

Należy ustalić kryteria  
kolejności budowy dróg

Na początku kadencji nie było żadnej in-
wentaryzacji dróg, nie miałam się na 

czym oprzeć, by wykazać, że trzeba budować 
te drogi, nie inne. Musiałam zawierzyć swojej 
intuicji i znając to miasto od lat, postanowi-
łam przygotować szereg projektów dróg, bo 
że trzeba budować nie miałam wątpliwości.  

Wykonaliśmy inwentaryzację dzięki 
czemu wiemy, jakiej długości i szerokości  
są wszystkie drogi, ile jest przy nich posesji, 
ile posesji jest podłączonych do kanalizacji, 
wodociągów itp.  

Po tej kadencji zostaną więc gotowe pro-
jekty do realizacji i szczegółowe dane na te-
mat wszystkich dróg. Chciałabym przygoto-
wać jednak coś jeszcze – kryteria decydujące 
o kolejności budowy ulic, tak by inwestycje 
w następnych latach były realizowane w spo-
sób systemowy i logiczny. Ustalenie takich 
kryteriów to nie jest jednak łatwe zadanie.  
Propozycja mieszkańców

W sprawę zaangażowali się mieszkańcy 
tworzący Stowarzyszenie. W piśmie skie-
rowanym do mnie i do Rady Miasta zapro-
ponowali, jakie kryteria przyjąć i jak war-
tościować inwestycje drogowe w sposób 
systemowy. Wyodrębnili 10 ogólnych kryte-
riów oraz poziomy istotności tych kryteriów, 
które oceniane są liczbowo od 1 do 5. Ponad-

to opracowali wskaźnik wagi danej inwestycji 
w modelu liczbowym od 0,00 do 1,0. 
Zaproponowane kryteria to:
l Przelotowość i kierunki komunikacyjne,
l Ocena jakości użytkowej drogi,
l  Czas oczekiwania mieszkańców na 

remont,
 l  Istnienie (brak) podziemnej infrastruktu-

ry technicznej w drodze, 
l  Regulacja (brak) stanu własności działek 

pod drogami,
l  Koszty remontu lub budowy (rodzaj 

nawierzchni), 
l  Wymagane pozwolenia lub odstępstwa 

od ogólnych zasad (regulują to przepisy),
l  Ilość mieszkańców (osób zameldowa-

nych),  
l  Ilość osób deklarujących potrzebę inwe-

stycji drogowej do ilości osób płacących 
podatki (PIT),
l  Wielkość  inwestycji w stosunku do śred-

niej wartości wydatków inwestycyjnych.
Członkowie stowarzyszenia opracowali do 

tego algorytm (wzór matematyczny), który 
„przełożyli” na arkusz kalkulacyjny Excel (za-
łożono odpowiednie formuły) wskutek czego 

istnieje bardzo szybka możliwość ustalania 
kolejności inwestycji drogowych.

Członkowie Stowarzyszenia oczekują przy-
jęcia tego modelu lub jego wykorzystania 
i ostatecznie przyjęcia kryteriów uchwałą 
Rady Miasta, co jednak ma być poprzedzo-
ne konsultacjami społecznymi. Przyznam,  
że bardzo zainteresowało mnie zapropono-
wane rozwiązanie. Byłoby ono dla kolejnej 
kadencji nie tylko narzędziem do pracy, ale 
też zobowiązałoby Burmistrza i Radę Miasta 
do realizowania tego, co zostało zaplano-
wane przez poprzedników we współpracy 
z mieszkańcami.

Myślę, że powinniśmy rozpocząć wielką 
dyskusję na temat tego, w jakiej kolejności 
i na jakich zasadach powinniśmy budować 
drogi w Milanówku. Mamy jeszcze szansę 
wprowadzić uchwałą zasady, które zagwa-
rantują kolejnym drogom ich realizację. Ze 
wspomnianą powyżej propozycją Stowarzy-
szenia mogą się Państwo zapoznać na stronie 
internetowej miasta www.milanowek.pl.

Po wakacjach będziemy wspólnie usta-
lać ostateczne kryteria podczas konsultacji  
społecznych.  

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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n 21 czerwca Rada miasta udzieliła mi abso-
lutorium, oceniając pozytywnie moją pracę 
w 2017 roku. Jest to dla mnie bardzo ważne, 
gdyż mimo, że nie we wszystkich aspektach 
się zgadzamy, to wszyscy razem pracujemy 
dla dobra Mieszkańców Milanówka. Gorąco 
dziękuję za zaufanie. 8 radnych zagłosowało 
za udzieleniem mi absolutorium, 5 przeciw, 
a 2 wstrzymało się od głosu. Ten sukces nie 
byłby możliwy bez zaangażowania wielu 
osób. W sposób szczególny dziękuję moje-
mu zespołowi: pracownikom urzędu i jed-
nostek organizacyjnych gminy. Dziękuję tym 
wszystkim mieszkańcom Milanówka, którzy 
aktywnie włączają się w to, co dzieje się 
w naszym mieście. To dzięki Wam to miejsce 
jest takie wyjątkowe. Z prezentacją podsu-
mowującą działania realizowane w 2017 r., 
którą pokazałam podczas sesji absolutoryj-
nej, możecie się Państwo zapoznać na stro-
nie miasta www.milanowek.pl. 
n Milanowskie inwestycje w czerwcu były 
dalej kontynuowane. Ulica Tuwima oraz ulica 
Jodłowa zostały wyłożone już płytami MON, 
trwają prace na ul. Bocianiej.  Ulice Leśny 
Ślad i Bartosza zostały już oddane do użytku 
mieszkańców. W  trakcie budowy nadal są 

ulice Przyszłości, Żytnia i Piękna. Prace na 
tych ulicach zakończą się w lipcu. Tymczasem 
ruszyły kolejne realizacje na ulicach: Kocha-
nowskiego, Granicznej i Sosnowej, czekamy 
na rozpoczęcie prac na ulicy Długiej, co po-
winno nastąpić w lipcu. 
n 29 czerwca br. została podpisana umowa 
w ramach zadania „Mazowieckie strażnice 
OSP-2018”. Przyznana nam pomoc finan-
sowa w wysokości 23742,00 zł przez Woje-
wództwo Mazowieckie przeznaczona jest na 
dofinansowanie prac remontowych strażnicy 
dla jednostki OSP Milanówek.
n Przedłuża się remont kładki dla pieszych 
i rowerów na ul. Krakowskiej – Żabie Oczko. 
Powodem opóźnienia jest fakt, że po zdjęciu 
poszycia – desek, korozja konstrukcji okazała 
się na tyle duża, że wydłużył się znacznie czas 
oczyszczania. Planowany termin zakończenia 
prac to 30 lipca. 
n Przyjmujemy dużo pytań i zgłoszeń od 
mieszkańców zaniepokojonych niepoprzy-
cinaną roślinnością miejską. Rzeczywiście 
w tym roku prace są opóźnione z powodu 
przeciągającego się przetargu na wykonaw-
cę tych prac. Procedura przetargowa mu-
siała zostać w tym roku przeprowadzona aż 

trzykrotnie. Wykonawcę udało się wyłonić 
dopiero w czerwcu. Dokładamy wszelkich 
starań, aby nadrobić opóźnienia. Bardzo 
się cieszymy, że mieszkańcy zwracają na to 
uwagę. Prosimy też, by właściciele działek 
pamiętali o przycinaniu drzew i krzewów na 
posesjach, tak, by nie przerastały one na dro-
gi i chodniki gminne i nie utrudniały porusza-
nia po nich.
n Z dniem 1 lipca br. Ksiądz Proboszcz Sta-
nisław Golba opuścił parafię Świętej Jadwi-
gi Śląskiej, idąc na zasłużoną emeryturę. 
W imieniu Milanowskiego Samorządu ser-
decznie dziękuję Księdzu Prałatowi za 12 lat 
bardzo dobrej współpracy. Mam nadzieję, że 
Milanówek zostanie w pamięci Księdza jako 
bliskie sercu miejsce.

Jednocześnie gorąco witam Księdza Pro-
boszcza Grzegorza Jaszczyka, który objął pro-
bostwo w parafii od początku lipca. Witamy 
Księdza serdecznie w Milanówku. 

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz miasta  
informuje

czerwiec 2018 

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

Bardzo udane spotkania  
z mieszkańcami 
W dniach 11-12 czerwca odbyły się ko-

lejne spotkania Burmistrza Miasta 
Milanówka z Mieszkańcami. Na pierwsze 
spotkanie, które miało miejsce na hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 1, przy-
szło około 30 osób. Przedstawiłam podsu-
mowanie naszych działań w ostatnim roku 
oraz omówiłam dalsze plany inwestycyjne. 
Po krótkiej prezentacji był czas na rozmowy 
indywidualne, na których wraz z pracow-
nikami urzędu i jednostek organizacyjnych 
miasta, staraliśmy się rozwiązywać co-
dzienne bolączki Mieszkańców. Następ-
nego dnia na halę sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 3 przyszło również około 
30 mieszkańców, ale tym razem z drugiej 
części miasta. Tu, po prezentacji, pojawi-

ło się wiele pytań ogólnomiejskich, które 
wywołały publiczną dyskusję o wspólnych 
problemach. Poruszone zostały kwestie 
takie jak: port lotniczy w Baranowie i jego 
wpływ na Milanówek, pielęgnacja zieleni, 
porządek, bezpieczeństwo czy jakość dróg. 
Po wyczerpaniu tematów i odpowiedzi 
był czas na indywidualne rozmowy. Oba 
spotkania odbyły się w przyjaznej atmos-
ferze. Pracownicy urzędu i jednostek no-
towali wszystkie zgłoszenia mieszkańców, 
które po spotkaniu zostały przekazane do 
weryfikacji. Bardzo dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom za przybycie i aktywny 
udział w spotkaniach! 

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Wieszanie worków 
ze śmieciami na 
koszach nie jest 
bezkarne
Worki ze śmieciami wiszące na 
miejskich koszach to plaga w naszym 
mieście. Coraz więcej sprawców 
zaśmiecania miasta udaje się jednak 
złapać na gorącym uczynku.

Na miejskich koszach, 
na przestrzeni 

całego Milanówka, 
nagminnie wiszą wor-
ki ze śmieciami. Nie ma 
jednak tolerancji dla osób 
zaśmiecających wspólną 
przestrzeń. Straż Miejska, 
monitorując przestrzeń pu-
bliczną, szczególną uwagę zwraca na sytu-
ację, kiedy ktoś obwiesza kosze workami. 
W ostatnim czasie zintensyfikowane i zde-
cydowane działania funkcjonariuszy przy-
czyniły się do zmniejszenia skali problemu. 
Wobec osób, których tożsamość jest moż-
liwa do ustalenia lub mieszkańców ujętych 
na „gorącym uczynku” wyciągane są konse-
kwencje prawne.

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej
Marcin Węgiełek
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Susza, upały …. 
i problemy z dostawami wody!
Trwające od połowy maja upały sprawiły, że mieszkańcy Milanówka odczuwali problemy związane z obniżonym 
ciśnieniem wody aż do jej braku, a Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji borykało się w czerwcu 
z problemami technologicznymi, związanymi z koniecznością pokrycia znacznie zwiększonego zapotrzebowania na wodę. 

Problem niedoboru wody nie dotyczył 
tylko Gminy Milanówek. Jak informował 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
w wielu rejonach kraju, w tym na Mazow-
szu, opady były w tym czasie tak małe, że 
oficjalnie mówiło się o suszy i nadal ten pro-
blem jest aktualny. Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego rozpoczęło nawet 
akcję zbierania informacji dotyczących pro-
blemów z dostawą wody pitnej na terenie 
województwa mazowieckiego.

Anomalie pogodowe
W kwietniu średnia temperatura po-

wietrza dla Polski była anomalnie wysoka 
i przekroczyła normę wieloletnią o około 
4.5oC, a opady stanowiły jedynie 10-30% 
średniej wieloletniej. Z powodu bezchmur-
nej pogody, w kwietniu do powierzchni 
ziemi docierało promieniowanie słoneczne 
charakterystyczne raczej dla maja i czerw-
ca. To wszystko sprzyjało zwiększonemu 
parowaniu i wysuszaniu gruntu. Po bardzo 
chłodnym lutym i marcu tak ciepły kwiecień 
i maj spowodowały gwałtowny rozwój we-
getacji i wiele roślin zakwitło znacznie wcze-
śniej niż zwykle, co spowodowało wcze-
śniejszą inaugurację sezonu podlewania.

Podlewanie ogrodów = 40 proc. 
większe zużycie wody 

Właściciele milanowskich nieruchomości, 
posiadający przydomowe ogrody, rozpoczę-
li intensywne ich podlewanie. Powoduje to, 

że wszystkie trzy stacje uzdatniania wody, 
które zaopatrują w wodę Gminę Milanó-
wek, pracują z pełną wydajnością. W celu 
ograniczenia problemów, związanych z ob-
niżeniem ciśnienia wody w lokalach bu-
dynków wielopiętrowych, MPWiK kupuje 
wodę od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
z Grodziska Mazowieckiego. Dostawa wody 
z Grodziska jest jednak uzależniona od moż-
liwości produkcyjno-technologicznych ZWiK 
i jeśli w Grodzisku również występują defi-
cyty, to dostawa zostaje wstrzymana. 

Woda dostarczana do mieszkańców 
w takiej sytuacji jest produkowana na 
bieżąco (zużycie wody jest 40% większe, 
niż w okresach zimowych), a posiadane 
urządzenia technologiczne nie są w stanie 
pracować z większą wydajnością. Każdo-   

razowe odkręcenie hydrantu, podlewanie 
przez większą liczbę mieszkańców w jed-
nym czasie terenów zielonych, czy awaria 
wodociągowa, powodują znaczny spadek 
ciśnienia wody, który powoduje niedobór 
wody u  odbiorców. 

Spadek ciśnienia, a brudna woda
Spadek ciśnienia przyczynia się również 

do zrywania nagromadzonych osadów że-
laza i manganu ze ścianek rurociągu. Osady 
te odkładają się w sposób naturalny przy 
mniejszych prędkościach przepływu. Zwięk-
szony rozbiór wody powoduje zwiększenie 
prędkości jej przepływu w rurach, a to z ko-
lei skutkuje zerwaniem osadu. Najczęściej 
występujący efekt to tzw. brudna woda, 
która może się również pojawić po zmianie 
kierunku przepływu, po spadku ciśnienia 
w wodociągu, czy po zapowietrzeniu ruro-
ciągu podczas usuwania awarii.

MPWiK zwraca się do mieszkańców Mila-
nówka, zwłaszcza właścicieli ogrodów, aby 
kierując się solidarnością obywatelską oraz 
poczuciem wspólnoty, ograniczyli podlewa-
nia ogrodów w upały, a przynajmniej prze-
sunęli je na późniejsze godziny, tj. nocne 
(po godzinie 23:00). Pozwoli to osobom za-
mieszkującym wyższe kondygnacje budyn-
ków wielorodzinnych na korzystanie z wody.

Modernizacja stacji  
uzdatniania wody

W celu poprawienia sytuacji wodociągo-
wej w przyszłości, prowadzone są obecnie 
prace projektowe w celu zmodernizowania 
stacji uzdatniania wody mieszczącej się przy 
ul. Zachodniej. Modernizacja ta przyczyni 
się do dwukrotnego zwiększenia wydajności 
tej stacji. W tym celu została już odwiercona 
trzecia studnia, której zasoby wodonośne 
zostaną wykorzystane po wykonaniu mo-
dernizacji. 

Główny technolog MPWiK
Małgorzata Dymecka 

Remont PKP będzie trwał dłużej? 

Tymczasem nieoficjalnie mówi się o wy-
dłużeniu remontu. Takie spekulacje do-

tarły do Urzędu, pojawiają się także w lo-
kalnych mediach. Wykonawca remontu 
(firma Intercor) wystąpił bowiem do PKP 
PLK o przedłużenie zamknięcia linii kolejo-
wej do 20 października. 

Zapytaliśmy przedstawiciela PKP o to, 
czy rzeczywiście remont się przedłuży. 
Jak wynika z wypowiedzi, której udzielił 
redakcji Biuletynu, sprawa nie jest jeszcze 
przesądzona: 

Status modernizacji linii kolejowej Gro-
dzisk Mazowiecki – Warszawa nie zmienił 
się. Inwestor nie wyraził zgody na prze-
dłużenie zamknięć torowych. Wyznaczo-
no ważne punkty do planowej realizacji 

projektu, między innymi przebudowę nie-
zinwentaryzowanych sieci elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, czy 
przebudowę wiaty w Pruszkowie. Na pod-
stawie postępu i zaawansowania tych prac, 
w połowie lipca, określony będzie czas uzy-
skania przejezdności linii Warszawa – Gro-
dzisk. Określone zostanie, czy ruch pocią-
gów wróci zgodnie z planem we wrześniu, 
czy będzie konieczne przesunięcie tego ter-
minu. Wykonawca został zobowiązany do 
intensyfikacji prac, również w czasie week-
endów. Ze względu na kluczowy charakter 
inwestycji, PLK prowadzi stały monitoring 
prac – również w weekendy.

Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska

W numerze 4/2018 Biuletynu zamieściliśmy fragment rozmowy z Karolem 
Jakubowskim z zespołu prasowego PKP PLK. Na nasze pytanie, czy do pociągu 
wsiądziemy we wrześniu br. nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi, jedynie ogólną 
wypowiedź, że inwestycja zakłada przywrócenie ruchu pociągów właśnie we wrześniu. 
Ale czy inwestycja idzie zgodnie z planem? Tego nie udało nam się dowiedzieć. 
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Lotnisko w Baranowie – jakie 
miałoby znaczenie dla Milanówka? 
Mający powstać w Baranowie Centralny Port Lotniczy to gorący temat w okolicznych gminach. Także w Milanówku 
zastanawiamy się, jakie znaczenie dla naszego miasta miałoby powstanie w pobliżu tak wielkiego lotniska. 

Nowy międzykontynentalny port lotniczy 
ma powstać w okolicy Stanisławowa 

w gminie Baranów, w odległości ok. 18 km od 
Milanówka. Ma to być jedno z największych 
lotnisk w Europie. Po pierwszym etapie bu-
dowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów 
rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. To 
więcej niż lotnisko w Londynie, czy Dubaju. 
Centralny Port Lotniczy Solidarność, bo taką 
ma mieć nazwę, będzie centrum przesiadko-
wym, hotelowym, konferencyjnym i handlo-
wym. Powstanie do 2027 roku. 

Lotnisko to jednak nie wszystko. W „Kon-
cepcji przygotowania i realizacji inwestycji…”, 
której autorem jest minister Mikołaj Wild, 
pełnomocnik rządu ds. budowy CPK i jego ze-
spół, założono, że wraz z lotniskiem powstanie 
od 65 do blisko 250 km dróg w kraju, które 
usprawnią siatkę komunikacyjną na potrzeby 
portu. Przebudowana zostanie też autostrada 
A2 oraz linia kolejowa Warszawa-Łódź. Łącz-
nie odnowionych ma zostać ponad 900 km linii 
kolejowych w Polsce. Całkowity koszt przed-
sięwzięcia pod nazwą Centralny Port Komuni-
kacyjny ma wynieść ok. 35 miliardów złotych.

Po co Polsce takie lotnisko? 
Głównym argumentem za budową Central-

nego Portu ma być fakt, że lotnisko na Okęciu 
ma problem z przepustowością. Nie da się go 
już bardziej rozbudować, bo znajduje się bli-
sko centrum miasta i osiedli mieszkaniowych. 
Lotnisko to nie jest w stanie sprostać wyma-
ganiom rosnącego rynku lotniczego w RP – 
czytamy w Koncepcji. 

CPK ma mieć ponadto istotne znaczenie 
dla zwiększenia potencjału biznesowego 
nowej aglomeracji warszawsko-łódzkiej. 
W konsekwencji, zdaniem zwolenników po-
wstania lotniska, nastąpi rozwój reszty kraju 
m.in. w wyniku wybudowania systemu kolei 
dużych prędkości zintegrowanych koncepcyj-
nie z CPK. Rozwój ruchu lotniczego oparte-
go na systemie węzła (hub-u) może istotnie 

przyczynić się do wzrostu gospodarczego RP, 
a przekierowanie szlaków komunikacyjnych 
do Polski, ma pozwolić na zwiększenie prze-
pływów towarów i ściągnięcie ogromnych 
inwestycji do naszego kraju. 

Jakie znaczenie dla Milanówka?
Dla nas, jako mieszkańców miejscowości 

oddalonej od planowanego lotniska o zale-
dwie ok. 18 km nie jest jednak najważniejsze 
to z jakim rozmachem została zaplanowana ta 
inwestycja. Dla nas istotne jest, jak budowa ta-
kiego „molocha”, w tak niewielkiej odległości 
od Milanówka, wpłynie na nasze życie w tym 
mieście. Na pewno boimy się hałasu latających 
nad głowami samolotów. To, czy będą one la-
tać nad Milanówkiem zależy od układu pasów 
startowych, których początkowo ma być dwa, 
z możliwością dobudowania kolejnych dwóch. 

Jeśli nałożymy układ pasów, jaki jest na 
Okęciu, na mapę z zaznaczoną lokalizacją Cen-
tralnego Portu Lotniczego, to widać, że jeden 
z pasów może mieć ścieżkę podejścia do lądo-
wania nad Milanówkiem – mówi Pan Adam 
Kompowski, mieszkaniec Milanówka, pilot. 
Teraz, zanim jeszcze nie ustalono układu pa-
sów, ważne jest, by lobbować za tym, by pasy 

startowe miały kierunek wynikający z przewa-
żających kierunków wiatrów, czyli w przybli-
żeniu wschodnio-zachodni, taki, jak pasy na 
większości lotnisk w Polsce. Dla Milanówka 
najistotniejsze jest, by nie dodano pasa w po-
przek, bo może on być, ale nie musi – dodaje. 

Niekorzystny dla Milanówka układ pasów 
startowych wpłynąłby negatywnie nie tylko 
na komfort życia w mieście, ale też wartość 
działek w Milanówku, która mogłaby dra-
stycznie spaść. O rozmieszczeniu pasów star-
towych na razie jednak nic nie wiadomo. 

 Najwięcej wątpliwości co do budowy lot-
niska mają mieszkańcy Baranowa. Wciąż nie 
wiedzą, na jakich dokładnie zasadach rząd 
wykupywałby od nich ziemie z domami, na 
jakie mogą liczyć odszkodowania. Na dwóch 
spotkaniach z Mikołajem Wildem, które odby-
ły się w Baranowie, nie padły żadne konkrety, 
które zadowoliłyby mieszkańców. 17 czerwca 
odbyło się tam więc referendum dotyczące 
budowy Centralnego Portu Komunikacyj-
nego, w którym wzięło udział 47 procent 
mieszkańców uprawnionych do głosowania. 
Na pytanie: „Czy chce Pan/Pani budowy CPK 
w gminie Baranów?”, 84 procent uczestników 
głosowania odpowiedziało „nie”. Referendum 
ma jednak znaczenie czysto informacyjne i nie 
pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. 
Oznacza to, że rząd nie musi wziąć pod uwagę 
wyników głosowania.

Zwolennicy budowy lotniska podkreślają, 
że jest ono szansą dla rozwoju regionu. Kon-
cepcja inwestycji zakłada, że CPK do 2030 
roku wygeneruje 37 tys. dodatkowych miejsc 
pracy, co z pewnością poprawi sytuację wielu 
okolicznych mieszkańców. Będzie też okazją 
dla rozwoju sektora usług – gastronomi, ho-
telarstwa, już istniejących firm logistycznych. 
Dzięki planowanej, wraz z budową lotniska, 
modernizacją linii kolejowych oraz dróg, po-
prawi się też komfort podróżowania po kraju.

Burmistrz Miasta Milanówka zapewnia, 
że monitoruje temat Centralnego Portu Lot-
niczego i będzie zabiegać o korzystny dla Mi-
lanówka układ pasów startowych. 

Redaktor naczelna 
Agnieszka Rzewuska

Fot. Niekorzystny układ pasów (kolor żółty), podejście nad Milanówkiem,  
autor: Adam Kompowski

Fot. Korzystny dla Milanówka układ pasów,  
autor. Adam Kompowski
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I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Coraz mniej reklam 
w przestrzeni 
miejskiej 

Centrum Sportu 
i Rekreacji „Grudów” 

zaprasza!

Przedsiębiorcy o banerach

Ścieżka rowerowa na ulicy 
Grudowskiej gotowa

Trwają działania mające na celu 
usunięcie z przestrzeni miejskiej reklam 
i banerów. Od początku kwietnia br. 
zdjętych zostało już około 130 reklam 
w tym reklamy rozwieszone na słupach 
oraz na ogrodzeniach. 

Oferta sportowa w naszym mieście 
ciągle się rozwija, a chętnych do 
korzystania z obiektów sportowych 
nie brakuje. To bardzo ważne, 
by szczególnie dzieci i młodzież 
mieli gdzie spędzać czas podczas 
tegorocznych wakacji.

Choć zapewne większość z nas, przedsiębiorców z Milanówka zgadza się 
z koniecznością uporządkowania kwestii banerów w naszym mieście, to nie jest 
już nam wszystko jedno, jak zostanie to przeprowadzone. Dlatego z satysfakcją 
przyjęliśmy w maju zaproszenie do współpracy w ramach Rady Estetyki Miasta 
pracującej nad projektem uchwały krajobrazowej dla Milanówka.

Dobiegła końca budowa trasy rowerowej na ul. Grudowskiej, na którą składa 
się głównie ciąg pieszo – rowerowy i krótki odcinek ścieżki rowerowej. 
Inwestycja czeka jeszcze jedynie na odbiór. 

Ze słupów i urządzeń energetycznych 
usunięto w sumie około 100 nośników. 

Oczyszczono w ten sposób słupy na ulicach: 
Warszawska, Prosta, Grudowska, Herber-
ta, Długa, Akacjowa, Sosnowa, Przejazd, 
Zawąska, Środkowa, Krótka, Przechodnia, 
Graniczna, Podwiejska, Smoleńskiego, 
Brzozowa, Sportowa, Dębowa, Okólna, Je-
sionowa, Grabowa, Piotra Skargi.

Ponadto zdjęto około 30 banerów 
z ogrodzeń. Aktualnie prowadzone są dzia-
łania mające na celu dalsze „oczyszczanie 
miasta” z reklam.

Agnieszka Rzewuska

Centrum Sportu i Rekreacji „Grudów” to 
boisko do piłki nożnej oraz koszykówki z za-
pleczem sanitarnym i szatniami. Można ko-
rzystać z tego obiektu siedem dni w tygo-
dniu, a wstęp dla wszystkich jest bezpłatny. 
Cennik obowiązuje tylko wówczas gdy są 
chętni, by boisko wynająć na wyłączność. 
Boiskiem zajmuje się grupa animatorów 
sportu z Milanowskiego Centrum Kultury, 
którzy oprócz oczywistej oferty promują 
inne dyscypliny sportu. Dzieci spędzają-
ce tam czas już wiedzą, że można pograć 
w siatkówkę, badmintona, ringo. Zaprasza-
my od poniedziałku do niedzieli w godz.  
10:00 – 21:00 na ul. Szkolną!

Dyrektor MCK
Aneta Majak

Dla wielu usługodawców, sprzedawców 
czy producentów banery były dotąd 

najprostszą i najtańszą formą reklamo-
wania swoich usług czy produktów. Jeśli 
więc banery mają zniknąć, musimy wraz 
z miastem poszukać innych rozwiązań, 
które pozwoliłyby nam, przedsiębiorcom 
trafić do naszych klientów. Zależy nam, aby 
problem ten rozwiązany był zadowalająco 
dla wszystkich i aby uchwała uwzględniała 
także potrzeby przedsiębiorców.

Sami również powinniśmy uczciwie od-
powiedzieć sobie na pytanie – czy taka 
reklama nam cokolwiek wnosi? Czy ktokol-
wiek w przytłaczającej nas lawinie reklam 
jeszcze to czyta? Kto z nas zrobił realną 
kalkulację, ilu klientów mogliśmy dzięki 

banerom pozyskać? I wreszcie najważniej-
sze – czy wyblakły, porwany i opaskudzony 
sprayem baner to jeszcze reklama, czy już 
antyreklama. Będąc przedsiębiorcami, je-
steśmy też mieszkańcami naszego miasta 
i powinno nam zależeć na jego wyglądzie.

Problemów jest zresztą więcej, np. co 
z banerami informującymi o sprzedaży 
nieruchomości, jak pozbyć się wielkich 
billboardów reklamujących obce markety 
czy galerie handlowe – będziemy próbo-
wali w ramach Rady Estetyki znaleźć złoty 
środek. Cieszy fakt, że potrzeby lokalnych 
przedsiębiorców, zgodnie z powiedzeniem 
„nic o nas bez nas” zostały  dostrzeżone.

Radosław Fastyn
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych 

Nowo powstała trasa to część part-
nerskiego projektu Milanówka, 

Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, 
Pruszkowa, Żyrardowa i Podkowy Leśnej, 
w ramach którego powstanie spójna sieć 
połączeń międzygminnych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą. 

Trasa rowerowa na ul. Grudowskiej po-
siada nawierzchnię asfaltową podobnie 
jak ścieżki i ciągi pieszo-jezdne, których 
budowa jest realizowana w pozostałych 
gminach. Nawierzchnie asfaltowe są obec-
nie preferowanym rozwiązaniem w tego 
typu inwestycjach. W wielu krajach euro-
pejskich drogi rowerowe wykonuje się już 
praktycznie tylko w tej technologii. Na-
wierzchnia taka jest bardziej trwała, rów-
na, a co najważniejsze wygodniejsza w ko-
rzystaniu dla rowerzystów.

Trasę rowerową na ul. Grudowskiej na 
odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Fi-

derkiewicza, zaprojektowano po stronie 
prawej, ponieważ ciąg pieszy po tej stronie 
był szerszy niż po stronie lewej, a lokali-
zacja słupów i drzew także była bardziej 
korzystna jeśli chodzi o ilość miejsca dla 
pieszych i rowerzystów. Na odcinku od 
ulicy Herberta do ulicy Granicznej trasę za-
projektowano po stronie lewej, ponieważ 
takie rozwiązanie zapewniło możliwość 
poprowadzenia trasy na wprost przez uli-
cę Graniczną, na dalszy odcinek trasy ro-
werowej. Kontynuowanie trasy po stronie 
prawej spowodowałoby przejazd po prze-
kątnej skrzyżowania ul. Grudowską i ul. 
Graniczną, co jest niezgodne z przepisami 
i wytycznymi do projektowania tego typu 
infrastruktury.

Trasa spełnia wszelkie wymogi szeroko-
ści, na wybranych odcinkach jest węższa 
niż 2 m, co jest uzasadnionym odstęp-
stwem w celu zachowania ciągłości trasy. 
Na trasie zostały ustawione wymagane 
prawem znaki informacyjne. W ramach 
zadania wybudowano również zatoki par-
kingowe na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Długą do ul. Inżynierskiej. W rejonie skrzy-
żowania ul. Gudowskiej z ul. Inżynierską 
(w sąsiedztwie przystanku WKD) powstał 
parking rowerowy wraz z punktem serwi-
sowym.

W 2019 r. rozpocznie się budowa kolej-
nej trasy rowerowej, będącej częścią tego 
projektu. Będzie ona biegła wzdłuż ul. Kra-
kowskiej. 

Główny Specjalista w Referacie  
Technicznej Obsługi Miasta

Łukasz Stępień 
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Nowe tory rowerowe na Turczynku

Kolejna trasa rowerowa  
z dofinansowaniem UE

Biegnij, kochanie! Dasz radę! 

Trójkowi radni

Rower od lat cieszy się dużą 
popularnością wśród mieszkańców 
Milanówka. Jest ekologicznym 
środkiem transportu, świetnym 
sposobem na spędzanie wolnego 
czasu i poznawanie świata. Jazda 
na rowerze jest również dyscypliną 
sportową, a skoki rowerowe mają wielu 
wielbicieli – także w naszym mieście.

Wykorzystując możliwość wsparcia budo-
wy infrastruktury rekreacyjnej ze środ-

ków zewnętrznych, w zeszłym roku Gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach 
naboru prowadzonego przez Lokalną Grupa 
Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Uzyskał on 
pozytywną ocenę zarówno LGD, jak i Urzę-

Informujemy, że drugi, partnerski projekt 
6 gmin, będący kontynuacją budowy tras 

rowerowych otrzymał dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Dzięki temu w 2019 r. zostanie 
wybudowana trasa rowerowa wraz z infra-
strukturą towarzyszącą wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 719 od skrzyżowania z ul. Gru-
dowską do skrzyżowania z ul. Brwinowską. 
Połączy się ona z istniejącą ścieżką rowerową 
biegnącą z Grodziska Mazowieckiego i z pla-
nowanym w ramach projektu ciągiem pieszo- 

-rowerowym w Podkowie Leśnej. Wartość 
projektu dla Gminy Milanówek wynosi  
1 048 589,28 zł, natomiast kwota dofinan-
sowania: 838 871,42 zł. Spójne połączenia 
międzygminne budowanych tras rowero-
wych pozwolą na aktywne spędzania wol-
nego czasu, promowanie zdrowego stylu 
życia oraz rozwój ruchu rowerowego jako 
ważnej składowej zrównoważonego trans-
portu miejskiego.

Aleksandra Żuraw
Kierownik Referatu Pozyskiwania  

Funduszy Zewnętrznych

W tym dniu dopisało wszystko, jak w naj-
lepszym scenariuszu!

Przede wszystkim,  zawodnicy – ich godny 
pochwały udział w zawodach, imponujący bieg, 
celne strzały i ta determinacja… Wspaniała wal-
ka z uśmiechem i radością na twarzach naszych 
uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów 
oraz przybyłych mieszkańców miasta. Po dru-
gie – kibice! Serdeczne, dopingujące okrzyki, 
brawa,  a nawet łzy wzruszenia zdecydowały 
o fantastycznej zabawie. Po trzecie – prowa-
dzenie,  trio nierozłączne: Borowska – Niedziń-
ski – Klonowski, mistrzowie w sporcie i konfe-
ransjerce! Po czwarte – mili goście, a wśród 
nich: Burmistrz Miasta Milanówka – Wiesława 
Kwiatkowska, Przewodnicząca Rady Miasta – 
Małgorzata Trębińska oraz Radni Miejscy. 

Nie mogło też zabraknąć atrakcji dla naj-
młodszych. Olbrzymie, tęczowe bańki, żongler-

ka, szczudła umilały im czas. Strefa Fit urządzi-
ła stację dla spragnionych ćwiczeń siłowych 
i tanecznych rytmów, natomiast złaknieni wie-
dzy mogli podziwiać wystawę polskich olimpij-
czyków lub doskonalić się w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy. A może kąpiel? Proszę 
bardzo! Ochotnicza Straż Pożarna nie tylko 
zadbała, by na płycie boiska powstała najwięk-
sza fontanna w okolicy, ale również prowadziła 
ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy i de-
monstrowała wyposażenie wozu strażackiego. 
Chętni w strefie „bądź fit w każdym wieku” 
mogli zbadać poziom tkanki tłuszczowej i zasię-
gnąć porad. Jak zwykle można było posilić się 
najlepszą w całym powiecie grochówką i skosz-
tować pachnących latem wypieków rodziców.

Jednym słowem było gorrrąco! I to nie tylko 
za sprawą przygrzewającego słońca i błękitnego 
nieba. Wraz z Milanowskim Centrum Kultury, 
Strzelnicą Miejskiego Centrum Kultury i Radą 
Rodziców stworzyliśmy wyborową zabawę. 
„Dwójko”, tak trzymaj!

Beata Woźniak

7 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta Mi-
lanówka odbyła się nietypowa sesja. 

W rolę gospodarzy miasta wcieliła się mło-
dzież milanowskiej Trójki. Uczniowie klas 
siódmych i trzecich gimnazjum pod kierun-
kiem nauczycielek języka polskiego Agniesz-
ki Łąki i Renaty Kossakowskiej – Kierejew-
skiej od czerwca 2017 r. realizują innowację 
programową „Milanówek – moje miasto, 
moja miłość”. Ostatnim, najtrudniejszym 
zadaniem było przygotowanie i przeprowa-
dzenie obrad Młodzieżowej Rady Miasta.

Projekt polegał na przygotowaniu proce-
dur powołania Młodzieżowej Rady Miasta. 
Uczniowie musieli poznać przepisy prawa, 
opracować statut i niezbędne formalności. 
Jako radni mieli w czasie sesji przedstawić 
przygotowane przez siebie plany inwestycji, 
które chcieliby wdrożyć jako odpowiedzialni 
za wizerunek miasta. Zadanie wykonali na 
piątkę, przygotowali profesjonalne projekty. 
7 czerwca za stołem obrad zasiedli uczniowie, 
którzy na trzy godziny przejęli władzę w mie-
ście. W czasie prezentacji planów inwestycji 
padały fachowe i wnikliwe pytania, toczyły 
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Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Takie słowa można było usłyszeć najczęściej w dniu 16 czerwca 2018 r. podczas 
III Letniego Biathlonu Milanowskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2. 
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lipiec
1.07. (niedziela)
12.30-13.30 Zielony Dołek – „Dźwiękowy figiel migiel” 
 grupy Jaworowi Ludzie koncert dla dzieci 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert 

 Ani Krysiak i Marcina Koszuty - covery polskie i zagraniczne

2.07. (poniedziałek)
10.00-11.00 Zielo10.00-11.00 Zielony Dołek – „Pobawmy się” - warsztaty 
 wg metody W. Sherborne 
16.00-17.30 Miejskie Podwórko - warsztaty robienia 
 koszyków z filcu 

3.07. (wtorek)
10.00-11.00  Zielony Dołek – „Pobawmy się” - warsztaty 
16.00-17.30 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia 
  zakładek z filcu 

4.07. (środa)
10.00-11.00  Zielony Dołek – „Pobawmy się” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty ogrodnicze
  i wodne 

5.07. (czwartek)
10.00-11.00  Zielony Dołek –  „Pobawmy się” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty „Kalkomania” 

6.07. (piątek)
10.00-11.00  Zielony Dołek –  „Pobawmy się” - warsztaty  
16.30-17.30 Miejskie Podwórko – Dyskoteka młodego człowieka 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Karaoke 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko - Kino na Leżaku 

7.07. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie 10.00-12.00 Miejskie Podwórko – zabawy z animatorką
 „Statkiem przemierzając morskie fale” 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu Wpisdoindexu

8.07. (niedziela)
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy taneczne
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert 

 Piotra Krępecia - współczesnego gitarzysty fingerstyle 

9.07. (poniedziałek)9.07. (poniedziałek)
10.00-11.00 Zielony Dołek –  „Pobawmy się” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy taneczne 

10.07. (wtorek)
10.00-11.00 Zielony Dołek –  „Pobawmy się” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy taneczne 

11.07 (środa)
10.00-11.00 Zielo10.00-11.00 Zielony Dołek –  „Pobawmy się” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy taneczne 

12.07. (czwartek)
10.00-11.00 Zielony Dołek –  „Pobawmy się” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy taneczne 

13.07. (piątek)
10.00-11.00 Zielony Dołek –  „Pobawmy się” - warsztaty 
17.00-17.30 Miejskie 17.00-17.30 Miejskie Podwórko – słuchowisko dla dzieci 
 „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Impreza z DJem 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 

14.07. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie Podwórko - warsztaty lalkarskie 
 i teatralne „Scena Elffów”
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu
 Artur Dudarski Trio 

15.07. (niedziela)
12.30-13.15 Zielo12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie Teatru „Scena 
 Elffów” pt. „Tajemniczy Kredens” 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert duetu -

 Mirosław Czyżykiewicz i Witold Cisło
16.07. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – podchody, szukanie skarbów 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko– nauka tańca i zabawy taneczne 

17.07. (wto17.07. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – „Wodny świat” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca 
 i zabawy taneczne 

18.07. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek - wspólne bajkowanie
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty filmowe - część
  pierwsza
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy 
 taneczne 

19.07. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek „Lot w kosmos” - warsztaty plastyczne
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy 
 taneczne 

20.07. (piątek)20.07. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko - słuchowisko dla dzieci 
 „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Karaoke 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 

21.07. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie Podwórko – animacje dla dzieci 
  pt. „Na Safari” 
16.00-18.00 Zielony Dołek – Szachy dla każdego 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert 

 Red Hot Chili Papers Tribute 
22.07. (niedziela)
12.30-14.00 Zielony Dołek – Potańcówka Rodzinna 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert kapeli
   folkowej 

23.07. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – zabawy terenowe i podwórkowe
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia 
 magicznych lalek motanek 

24.07. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – „Skarpetkowe ludki” - warsztaty 
14.00-15.00 Miejskie 14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy!” - zabawy 
 ruchowe i gimnastyczne 

25.07. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek - wspólne bajkowanie
11.00-12.30 Zielony Dołek - warsztaty tworzenia masek 
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy!” - zabawy 
 ruchowe i gimnastyczne 

26.07. 26.07. (czwartek)
10.00-12.30 Zielony Dołek - warsztaty tworzenia kartek 
 okazjonalnych 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy!” - zabawy 
 ruchowe i gimnastyczne 

27.07. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko - słuchowisko dla dzieci 
  „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Impreza z DJem 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 

28.07. (sobota)
10.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty zielarskie i gotowania 
 z dzikich ziół jadalnych 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – Szachy dla każdego 
19.00-21.00 Miejskie 19.00-21.00 Miejskie Podwórko – koncert Balfolk  
 z potańcówką 

29.07. (niedziela)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia kadzideł 
12.30-13.30 park Zielony Dołek – koncert dla dzieci 
 „Muzykanci Tralalanci” 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert 

  Maliboo (Gabriela Maliborska-Szmulewicz) 
 i Marcina Koszuty 
30.07. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – zabawy terenowe i podwórkowe 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – „Frotaż” - warsztaty 
plastyczne 

31.07. (wtorek)
10.00 -12.00 Zielo10.00 -12.00 Zielony Dołek – „Kolorowy zawrót głowy”
 - zdobienie altany 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty graficzne - mural
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19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu
 Artur Dudarski Trio 

15.07. (niedziela)
12.30-13.15 Zielo12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie Teatru „Scena 
 Elffów” pt. „Tajemniczy Kredens” 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert duetu -

 Mirosław Czyżykiewicz i Witold Cisło
16.07. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – podchody, szukanie skarbów 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko– nauka tańca i zabawy taneczne 

17.07. (wto17.07. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – „Wodny świat” - warsztaty 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca 
 i zabawy taneczne 

18.07. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek - wspólne bajkowanie
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty filmowe - część
  pierwsza
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy 
 taneczne 

19.07. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek „Lot w kosmos” - warsztaty plastyczne
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – nauka tańca i zabawy 
 taneczne 

20.07. (piątek)20.07. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko - słuchowisko dla dzieci 
 „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Karaoke 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 

21.07. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie Podwórko – animacje dla dzieci 
  pt. „Na Safari” 
16.00-18.00 Zielony Dołek – Szachy dla każdego 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert 

 Red Hot Chili Papers Tribute 
22.07. (niedziela)
12.30-14.00 Zielony Dołek – Potańcówka Rodzinna 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert kapeli
   folkowej 

23.07. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – zabawy terenowe i podwórkowe
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia 
 magicznych lalek motanek 

24.07. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – „Skarpetkowe ludki” - warsztaty 
14.00-15.00 Miejskie 14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy!” - zabawy 
 ruchowe i gimnastyczne 

25.07. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek - wspólne bajkowanie
11.00-12.30 Zielony Dołek - warsztaty tworzenia masek 
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy!” - zabawy 
 ruchowe i gimnastyczne 

26.07. 26.07. (czwartek)
10.00-12.30 Zielony Dołek - warsztaty tworzenia kartek 
 okazjonalnych 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy!” - zabawy 
 ruchowe i gimnastyczne 

27.07. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko - słuchowisko dla dzieci 
  „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Impreza z DJem 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 

28.07. (sobota)
10.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty zielarskie i gotowania 
 z dzikich ziół jadalnych 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – Szachy dla każdego 
19.00-21.00 Miejskie 19.00-21.00 Miejskie Podwórko – koncert Balfolk  
 z potańcówką 

29.07. (niedziela)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia kadzideł 
12.30-13.30 park Zielony Dołek – koncert dla dzieci 
 „Muzykanci Tralalanci” 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert 

  Maliboo (Gabriela Maliborska-Szmulewicz) 
 i Marcina Koszuty 
30.07. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – zabawy terenowe i podwórkowe 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – „Frotaż” - warsztaty 
plastyczne 

31.07. (wtorek)
10.00 -12.00 Zielo10.00 -12.00 Zielony Dołek – „Kolorowy zawrót głowy”
 - zdobienie altany 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty graficzne - mural

PROGRAM
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1.08. (środa)
10.00-10.30  Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – kreatywne warsztaty tworzenia girland  
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – druga część warsztatów filmowych 

2.08. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek - warsztaty z opowiadania bajek 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty tworzenia mydełek 
 glicerynowych 

3.08. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko – Słuchowisko dla dzieci „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Karaoke 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino Na Leżaku 

4.08. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie 10.00-12.00 Miejskie Podwórko – zabawa z animatorką 
 pt. „Arktyka nas wita” 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu The Tetrics 

5.08. (niedziela)
12.30-15.00 Zielony Dołek – wicie wianków z florystką 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert zespołu Lullaby 
6.08. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielo 10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty z gier podwórkowych 
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe
 i gimnastyczne 

7.08. (wtorek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia puff 

8.08. (ś 8.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne z okazji Dnia Pszczół 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – tworzenie domków dla pszczół 

9.08. (czwartek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia antystresowych 
 gniotków 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty tworzenia pilingów solnych 
 i cukrowych 

10.08. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko – słuchowisko dla dzieci „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – impreza z DJem 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko - Kino na Leżaku 

11.08. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie 10.00-12.00 Miejskie Podwórko – zabawa z animatorką 
 pt. „Indiańska Wioska”
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu So Funking Jazz 

12.08. (niedziela)
12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie teatru „Scena Elffów” 
 pt. Cudny Dzień

19.00-20.00 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert Barbary Wałaszek
  z piosenkami B. Okudżawy, E. Demarczyk, S. Przybyliskiej, Ł. Prus, 
 S. Krajewskiego, E. Geppert, S. Celińskiej 

13.08. (poniedziałek)
10.00-11.30 Zielony Dołek – warsztaty malowania intuicyjnego 
11.00 -15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka – wypożyczanie 
 i zwrot książek
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – wycieczka ulicami Milanówka 
  z przewodnikiem 

14.08. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – wycieczka ulicami Milanówka 
 z przewodnikiem 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia łapaczy snów 

15.08. (środa)
10.00-12.00 Zielo 10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

16.08. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty robienia kukiełek 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty malowania na koszulkach 

17.08. (piątek)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
16.30-17.30 Miejskie Podwórko – Dyskoteka młodego człowieka 
18.00-20.00 Miejskie Podwórko – Karaoke 
20:30 - Plac Stefana Starzyńskiego - Kino na leżaku
18.08. (sobota)
11.00-15.00 Miejskie 11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 

12.30-13.30 Miejskie Podwórko – koncert dla dzieci Tańcograjka 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu Hayzee Rider 
19.08. (niedziela)
11.00 -15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie teatru 
 „Scena Elffów” pt. Sklep z zabawkami 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – 19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert „Uciecha Wojciecha”

 Aleksandra Trąbczyńskiego - repertuar W. Młynarskiego

20.08. (poniedziałek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – zabawa kredą 
11.00-12.00 Zielony Dołek – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

21.08. (wto 21.08. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia pióropuszy 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia żyrandoli 

22.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.00 Zielony Dołek – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-15.00 Miejskie 11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenie girland 
 pokojowych 

23.08. (czwartek)
10.00-12.00 – Zielony Dołek - warsztaty malowania mandali 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 – Miejskie Podwórko - warsztaty ogrodnicze 

24.08. (piątek) 24.08. (piątek)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
16.00-18.00 Miejskie Podwórko – warsztaty DJowania 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – impreza z DJem
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 
25.08. (sobota)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-15.00 Miejskie 14.00-15.00 Miejskie Podwórko – zabawy z bańkami mydlanymi 
15.00-16.00 Miejskie Podwórko - „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – Balfolk – koncert i potańcówka

26.08. (niedziela)
12.00-12.30 Zielony Dołek – zabawy z bańkami mydlanymi 
12.30-13.30 Zielony Dołek – koncert dla dzieci „Opowieści 
  z Księżyca” grupy Jaworowi Ludzie

27.08. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty malowania kamieni 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia żaglówek 

28.08. (wtorek)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne 
14.00-16.00 Miejskie podwór 14.00-16.00 Miejskie podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

29.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia życzeń i intencji 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – zabawy kredą 

30.08. (czwartek) Zakończenie Ale Wakacji na Zielonym Dołku
od 10.00 – klocki XX od 10.00 – klocki XXL, bańki, animacje z animatorką, zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
10.00-10.30 – wspólne bajkowanie 
10.00-10.30 – psychotesty dla młodzieży 
10.00-13.00  - warsztaty gier planszowych 
10.30-11.30 – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-13.00 – budowanie z kartonów 

31.08. (piątek) Za 31.08. (piątek) Zakończenie Ale Wakacji na Miejskim Podwórku
od 15.00 – klocki XXL i bańki, animacje 
15.00-16.00 – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
15.00-18.00 – warsztaty z gier planszowych 
16.00-17.00 - Dyskoteka młodego człowieka 
17.30-18.00 – strefa koloru
19.00-20.30 - koncert zespołu Triple Fire 
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Miejskie Podwórko - ul. sportowa 70 b
Park „Zielony dołek” - ul. Krótka 10
Skwer Stefana Starzyńskiego - ul. kościuszki

www.mckmilanowek.pl
ul.Kościelna 3, tel.:22 758 32 34
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1.08. (środa)
10.00-10.30  Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – kreatywne warsztaty tworzenia girland  
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – druga część warsztatów filmowych 

2.08. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek - warsztaty z opowiadania bajek 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty tworzenia mydełek 
 glicerynowych 

3.08. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko – Słuchowisko dla dzieci „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Karaoke 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino Na Leżaku 

4.08. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie 10.00-12.00 Miejskie Podwórko – zabawa z animatorką 
 pt. „Arktyka nas wita” 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu The Tetrics 

5.08. (niedziela)
12.30-15.00 Zielony Dołek – wicie wianków z florystką 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert zespołu Lullaby 
6.08. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielo10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty z gier podwórkowych 
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe
 i gimnastyczne 

7.08. (wtorek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia puff 

8.08. (ś8.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne z okazji Dnia Pszczół 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – tworzenie domków dla pszczół 

9.08. (czwartek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia antystresowych 
 gniotków 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty tworzenia pilingów solnych 
 i cukrowych 

10.08. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko – słuchowisko dla dzieci „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – impreza z DJem 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko - Kino na Leżaku 

11.08. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie 10.00-12.00 Miejskie Podwórko – zabawa z animatorką 
 pt. „Indiańska Wioska”
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu So Funking Jazz 

12.08. (niedziela)
12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie teatru „Scena Elffów” 
 pt. Cudny Dzień

19.00-20.00 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert Barbary Wałaszek
  z piosenkami B. Okudżawy, E. Demarczyk, S. Przybyliskiej, Ł. Prus, 
 S. Krajewskiego, E. Geppert, S. Celińskiej 

13.08. (poniedziałek)
10.00-11.30 Zielony Dołek – warsztaty malowania intuicyjnego 
11.00 -15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka – wypożyczanie 
 i zwrot książek
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – wycieczka ulicami Milanówka 
  z przewodnikiem 

14.08. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – wycieczka ulicami Milanówka 
 z przewodnikiem 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia łapaczy snów 

15.08. (środa)
10.00-12.00 Zielo10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

16.08. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty robienia kukiełek 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty malowania na koszulkach 

17.08. (piątek)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
16.30-17.30 Miejskie Podwórko – Dyskoteka młodego człowieka 
18.00-20.00 Miejskie Podwórko – Karaoke 
20:30 - Plac Stefana Starzyńskiego - Kino na leżaku
18.08. (sobota)
11.00-15.00 Miejskie 11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 

12.30-13.30 Miejskie Podwórko – koncert dla dzieci Tańcograjka 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu Hayzee Rider 
19.08. (niedziela)
11.00 -15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie teatru 
 „Scena Elffów” pt. Sklep z zabawkami 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – 19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert „Uciecha Wojciecha”

 Aleksandra Trąbczyńskiego - repertuar W. Młynarskiego

20.08. (poniedziałek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – zabawa kredą 
11.00-12.00 Zielony Dołek – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

21.08. (wto21.08. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia pióropuszy 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia żyrandoli 

22.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.00 Zielony Dołek – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-15.00 Miejskie 11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenie girland 
 pokojowych 

23.08. (czwartek)
10.00-12.00 – Zielony Dołek - warsztaty malowania mandali 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 – Miejskie Podwórko - warsztaty ogrodnicze 

24.08. (piątek)24.08. (piątek)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
16.00-18.00 Miejskie Podwórko – warsztaty DJowania 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – impreza z DJem
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 
25.08. (sobota)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-15.00 Miejskie 14.00-15.00 Miejskie Podwórko – zabawy z bańkami mydlanymi 
15.00-16.00 Miejskie Podwórko - „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – Balfolk – koncert i potańcówka

26.08. (niedziela)
12.00-12.30 Zielony Dołek – zabawy z bańkami mydlanymi 
12.30-13.30 Zielony Dołek – koncert dla dzieci „Opowieści 
  z Księżyca” grupy Jaworowi Ludzie

27.08. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty malowania kamieni 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia żaglówek 

28.08. (wtorek)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne 
14.00-16.00 Miejskie podwór14.00-16.00 Miejskie podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

29.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia życzeń i intencji 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – zabawy kredą 

30.08. (czwartek) Zakończenie Ale Wakacji na Zielonym Dołku
od 10.00 – klocki XXod 10.00 – klocki XXL, bańki, animacje z animatorką, zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
10.00-10.30 – wspólne bajkowanie 
10.00-10.30 – psychotesty dla młodzieży 
10.00-13.00  - warsztaty gier planszowych 
10.30-11.30 – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-13.00 – budowanie z kartonów 

31.08. (piątek) Za31.08. (piątek) Zakończenie Ale Wakacji na Miejskim Podwórku
od 15.00 – klocki XXL i bańki, animacje 
15.00-16.00 – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
15.00-18.00 – warsztaty z gier planszowych 
16.00-17.00 - Dyskoteka młodego człowieka 
17.30-18.00 – strefa koloru
19.00-20.30 - koncert zespołu Triple Fire 

Sierpień

lokalizacje:

Więcej info:

Sponsor wyposażenia:

Patronat medialny: Partner:

Miejskie Podwórko - ul. sportowa 70 b
Park „Zielony dołek” - ul. Krótka 10
Skwer Stefana Starzyńskiego - ul. kościuszki

www.mckmilanowek.pl
ul.Kościelna 3, tel.:22 758 32 34

sekretariat@mckmilanowek.pl

1.08. (środa)
10.00-10.30  Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – kreatywne warsztaty tworzenia girland  
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – druga część warsztatów filmowych 

2.08. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek - warsztaty z opowiadania bajek 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty tworzenia mydełek 
 glicerynowych 

3.08. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko – Słuchowisko dla dzieci „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – Karaoke 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino Na Leżaku 

4.08. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie 10.00-12.00 Miejskie Podwórko – zabawa z animatorką 
 pt. „Arktyka nas wita” 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu The Tetrics 

5.08. (niedziela)
12.30-15.00 Zielony Dołek – wicie wianków z florystką 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert zespołu Lullaby 
6.08. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielo10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty z gier podwórkowych 
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe
 i gimnastyczne 

7.08. (wtorek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia puff 

8.08. (ś8.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne z okazji Dnia Pszczół 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – tworzenie domków dla pszczół 

9.08. (czwartek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia antystresowych 
 gniotków 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty tworzenia pilingów solnych 
 i cukrowych 

10.08. (piątek)
17.00-17.30 Miejskie Podwórko – słuchowisko dla dzieci „Gramofon” 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – impreza z DJem 
21.00-23.00 Miejskie Podwórko - Kino na Leżaku 

11.08. (sobota)
10.00-12.00 Miejskie 10.00-12.00 Miejskie Podwórko – zabawa z animatorką 
 pt. „Indiańska Wioska”
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu So Funking Jazz 

12.08. (niedziela)
12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie teatru „Scena Elffów” 
 pt. Cudny Dzień

19.00-20.00 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert Barbary Wałaszek
  z piosenkami B. Okudżawy, E. Demarczyk, S. Przybyliskiej, Ł. Prus, 
 S. Krajewskiego, E. Geppert, S. Celińskiej 

13.08. (poniedziałek)
10.00-11.30 Zielony Dołek – warsztaty malowania intuicyjnego 
11.00 -15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka – wypożyczanie 
 i zwrot książek
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – wycieczka ulicami Milanówka 
  z przewodnikiem 

14.08. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – wycieczka ulicami Milanówka 
 z przewodnikiem 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia łapaczy snów 

15.08. (środa)
10.00-12.00 Zielo10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-15.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

16.08. (czwartek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty robienia kukiełek 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie 14.00-16.00 Miejskie Podwórko - warsztaty malowania na koszulkach 

17.08. (piątek)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
16.30-17.30 Miejskie Podwórko – Dyskoteka młodego człowieka 
18.00-20.00 Miejskie Podwórko – Karaoke 
20:30 - Plac Stefana Starzyńskiego - Kino na leżaku
18.08. (sobota)
11.00-15.00 Miejskie 11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 

12.30-13.30 Miejskie Podwórko – koncert dla dzieci Tańcograjka 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – koncert zespołu Hayzee Rider 
19.08. (niedziela)
11.00 -15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
12.30-13.15 Zielony Dołek – przedstawienie teatru 
 „Scena Elffów” pt. Sklep z zabawkami 
19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – 19.00-20.30 Plac Stefana Starzyńskiego – koncert „Uciecha Wojciecha”

 Aleksandra Trąbczyńskiego - repertuar W. Młynarskiego

20.08. (poniedziałek)
10.00-11.00 Zielony Dołek – zabawa kredą 
11.00-12.00 Zielony Dołek – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

21.08. (wto21.08. (wtorek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia pióropuszy 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia żyrandoli 

22.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.00 Zielony Dołek – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-15.00 Miejskie 11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenie girland 
 pokojowych 

23.08. (czwartek)
10.00-12.00 – Zielony Dołek - warsztaty malowania mandali 
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
14.00-16.00 – Miejskie Podwórko - warsztaty ogrodnicze 

24.08. (piątek)24.08. (piątek)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka 
16.00-18.00 Miejskie Podwórko – warsztaty DJowania 
18.00-20.30 Miejskie Podwórko – impreza z DJem
21.00-23.00 Miejskie Podwórko – Kino na Leżaku 
25.08. (sobota)
11.00-15.00 Miejskie Podwórko - Mobilna Biblioteka
14.00-15.00 Miejskie 14.00-15.00 Miejskie Podwórko – zabawy z bańkami mydlanymi 
15.00-16.00 Miejskie Podwórko - „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
19.00-20.30 Miejskie Podwórko – Balfolk – koncert i potańcówka

26.08. (niedziela)
12.00-12.30 Zielony Dołek – zabawy z bańkami mydlanymi 
12.30-13.30 Zielony Dołek – koncert dla dzieci „Opowieści 
  z Księżyca” grupy Jaworowi Ludzie

27.08. (poniedziałek)
10.00-12.00 Zielony Dołek – warsztaty malowania kamieni 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – warsztaty tworzenia żaglówek 

28.08. (wtorek)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie 
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty plastyczne 
14.00-16.00 Miejskie podwór14.00-16.00 Miejskie podwórko – „Raz, dwa, trzy” - zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 

29.08. (środa)
10.00-10.30 Zielony Dołek – wspólne bajkowanie
11.00-12.30 Zielony Dołek – warsztaty tworzenia życzeń i intencji 
14.00-16.00 Miejskie Podwórko – zabawy kredą 

30.08. (czwartek) Zakończenie Ale Wakacji na Zielonym Dołku
od 10.00 – klocki XXod 10.00 – klocki XXL, bańki, animacje z animatorką, zabawy ruchowe 
 i gimnastyczne 
10.00-10.30 – wspólne bajkowanie 
10.00-10.30 – psychotesty dla młodzieży 
10.00-13.00  - warsztaty gier planszowych 
10.30-11.30 – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
11.00-13.00 – budowanie z kartonów 

31.08. (piątek) Za31.08. (piątek) Zakończenie Ale Wakacji na Miejskim Podwórku
od 15.00 – klocki XXL i bańki, animacje 
15.00-16.00 – „Wakacyjne spotkania z bajką” 
15.00-18.00 – warsztaty z gier planszowych 
16.00-17.00 - Dyskoteka młodego człowieka 
17.30-18.00 – strefa koloru
19.00-20.30 - koncert zespołu Triple Fire 



10

R A D A  M I A S TA

XLV sesja VII kadencji Rady 
Miasta Milanówka – 24 maja 2018 r.

 Uchwała Nr 434/XLV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2018 – 2024, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 10-za, 3-przeciw (Ewa 
Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniew-
ski), 2-niegłosujące (Robert Czarnecki, Hanna 
Młynarska);
 Uchwała Nr 435/XLV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian 
budżetu miasta Milanówka na 2018 r., którą 
radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 3-przeciw 
(Ewa Galińska, Janina Moława, Krzysztof Wi-
śniewski), 2-niegłosujące (Robert Czarnecki, 
Hanna Młynarska);
 Uchwała Nr 436/XLV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Pol-
sko-niemiecka wymiana młodzieży, w której 
uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący 
uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, 
a dla którego organem prowadzącym jest Po-
wiat Grodziski”, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 13-za, 2-niegłosujące (Robert Czarnecki, 
Hanna Młynarska);

 Uchwała Nr 437/XLV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
przyznania dotacji celowych w roku 2018 na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
położonych na terenie miasta Milanówka wpi-
sanych do rejestru zabytków, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 13-za, 1-przeciw (Krzysztof 
Wiśniewski), 1-niegłosujący (Robert Czarnecki);
 Uchwała Nr 438/XLV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upo-
ważnienia Burmistrza Miasta Milanówka do 
złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Po-
prawa jakości środowiska miejskiego poprzez 
zagospodarowanie terenów zielonych na ob-
szarze Gminy Milanówek”, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymujący (Ewa Ga-
lińska) 1-niegłosujący (Robert Czarnecki);
 Uchwała Nr 439/XLV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przy-
jęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla 
Miasta Milanówka za rok 2017, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące (Robert 
Czarnecki, Ewa Galińska);

 Uchwała Nr 440/XLV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 392/XLII/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 15 lutego 2018 r. oraz Uchwały 
Nr 406/XLIII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w spra-
wie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyj-
nej, którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 
1-niegłosujący (Robert Czarnecki);
 Uchwała Nr 441/XLV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozpa-
trzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, 
którą radni uznali za bezzasadną w głosowaniu 
7-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława, 
Krzysztof Wiśniewski), 4-wstrzymujące (Hanna 
Młynarska, Jarosław Paćko, Waldemar Parol, 
Małgorzata Trębińska) 1-niegłosujący (Robert 
Czarnecki,);

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Mila-
nówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek „B” – 
tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15. 

Treści uchwał dostępne są na stronie inter-
netowej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka 
Małgorzata Kurdek

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15. Na sesji podjęto następujące uchwały:

Basen musi poczekać 

Świadczenie „Dobry Start” przysługu-
je raz w roku na rozpoczynające rok 

szkolny dzieci do ukończenia 20 roku ży-
cia. Dzieci niepełnosprawne uczące się 
w szkole otrzymają je do ukończenia przez 
nie 24 roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć 
wniosek. Wniosek będzie można składać już 
od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Milanówku.

W przypadku wniosków złożonych w lip-
cu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż do 30 września. W przypad-
ku wniosków złożonych w kolejnych mie-
siącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 
2 miesiące od dnia złożenia wniosku na 
jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia 
procesu przyznawania wyprawki szkolnej 
zrezygnowano z konieczności wydania 
i doręczenia decyzji administracyjnej.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci 
realizujące roczne przygotowania przed-
szkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub 
szkole.

Krystyna Kott

Dobry Start  
– 300 zł  
dla ucznia

Kompleks basenowo-rekreacyjny przy 
ul. Sportowej został oddany do użytku 
w 1970 roku. Na oficjalne otwarcie przybyli 
licznie mieszkańcy, delegacje z milanowskich 
szkół. Przez ponad 45 lat basen był nie tyl-
ko dla Milanowian, ale także mieszkańców 
okolicznych gmin, jednym z głównych miejsc 
spędzania wakacji. Czas zrobił jednak swoje 
– betonowa konstrukcja basenu z roku na 
rok ulegała coraz większej degradacji. Wy-
konany w 2016 roku szczegółowy przegląd 
techniczny wykazał, że kąpiel w basenie 
i brodziku może być niebezpieczna dla zdro-
wia. W ekspertyzie można przeczytać, że 
dno basenu jest popękane, a stan betonu na 
ścianach oporowych, tworzących boki niecki 
basenu, nie stanowi odpowiedniego zabez-
pieczenia zbrojenia. Możliwe jest odspojenie 
się płatów betonu od ścian, co może skut-
kować zagrożeniem bezpieczeństwa osób 
korzystających z basenu. Dodatkowo wystę-
pują niedrożności kanałów odpływowych, 
skorodowane są elementy instalacyjne filtra 
itd. Średnie roczne koszty utrzymania base-
nu oscylowały w granicy 160 tys. zł, podczas 
gdy przychody stanowiły niewiele ponad 
24 tys. zł. Basen nie został już otwarty na se-
zon letni 2016 i tak pozostało do dziś. 

Czy będziemy mieć nowy basen?
W grudniu 2017 zatrudniona na zlecenie 

urzędu firma zewnętrzna opracowała wstęp-
ne studium wykonalności dla zagospodaro-
wania terenu Kąpieliska Miejskiego. Zapro-
ponowane zostały 4 różne warianty. Każdy 
z nich zakłada budowę na terenie kompleksu  
– basenu krytego, basenu odkrytego i lodo-
wiska. Warianty różnią się m.in. powierzch-
nią obiektów, technologią wykonania, wypo-
sażeniem i oczywiście kosztem wykonania. 
Koszt budowy i wyposażenia obiektu w wa-
riancie najtańszym to 18, 2 mln zł netto. 
Przedstawione graficznie warianty zagospo-
darowania można obejrzeć w sezonie letnim 
na terenie Miejskiego Podwórka. 
Jaką mamy szansę na realizację tej 
inwestycji w najbliższym czasie?

Temat basenu nie został przez nas zapo-
mniany. Przygotowaliśmy analizę, studium 
wykonalności, koncepcje wykonania po to, 
by można było ruszyć z tą inwestycją. Bie-
żące potrzeby mieszkańców są jednak bar-
dzo duże, dlatego zaczęliśmy od realizacji 
najpilniejszych – inwestycji drogowych. Na 
budowę basenu przyjdzie czas wtedy, kie-
dy najpilniejsze inwestycje zostaną wyko-
nane – mówi Burmistrz Miasta. 

Tęsknimy za czasami, kiedy w upalne dni mogliśmy ochłodzić się w 
milanowskim basenie. Niestety także tego lata basen pozostanie zamknięty, 
jego stan techniczny jest zbyt zły, byśmy mogli z niego bezpiecznie 
korzystać. Kiedy będziemy mieć nowy basen? Niestety nieprędko. 
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XLVI sesja VII kadencji Rady 
Miasta Milanówka – 21 czerwca 2018 r.

 Uchwała Nr 442/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Milanówka za rok 2017, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 10-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Janina 
Moława, Krzysztof Wiśniewski), 2-wstrzymujące 
(Waldemar Parol, Małgorzata Trębińska);
 Uchwała Nr 443/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2017, którą radni przyjęli w głosowaniu 8-za, 
5-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława, Wal-
demar Parol,  Małgorzata Trębińska, Krzysztof 
Wiśniewski), 2-wstrzymujące (Elżbieta Kubek, 
Hanna Młynarska);
 Uchwała Nr 444/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2018 – 2024, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 9-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, 
Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski), 3-wstrzy-
mujące (Hanna Młynarska, Waldemar Parol,  Mał-
gorzata Trębińska);
 Uchwała Nr 445/XLVI/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian 
budżetu miasta Milanówka na 2018 r., którą radni 
przyjęli w głosowaniu 12-za, 3-przeciw (Ewa Ga-
lińska, Janina Moława, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 446/XLV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmie-
niająca uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji 
obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wy-
kupu, którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, 
jednogłośnie;
 Uchwała Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przy-
znania dotacji celowych w roku 2018 na sfinan-
sowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytkach położo-
nych na terenie miasta Milanówka wpisanych do 
rejestru zabytków, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 15-za, jednogłośnie;
 Uchwała Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w pro-
wadzonych przez Gminę Milanówek placówkach 
wychowania przedszkolnego, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 15-za, jednogłośnie;

 Uchwała Nr 449/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału za-
kładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku 
oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów w 
podwyższonym kapitale zakładowym, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące (Bo-
żena Osiadacz, Jarosław Paćko);
 Uchwała Nr 450/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej słu-
żebności przesyłu na części nieruchomości stano-
wiącej drogę wewnętr    zną – boczną od ul. Ka-
zimierzowskiej w Milanówku, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące (Aleksandra 
Krystek, Włodzimierz Starościak);
 Uchwała Nr 451/XLVI/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebno-
ści przesyłu na części nieruchomości stanowiącej 
drogę wewnętrzną – boczną od ul. Kazimierzow-
skiej w Milanówku, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 13-za, 2-niegłosujące (Aleksandra Krystek, 
Włodzimierz Starościak);
 Uchwała Nr 452/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej słu-
żebności przesyłu na części nieruchomości stano-
wiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Mi-
lanówku, którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 
2-niegłosujące (Aleksandra Krystek, Włodzimierz 
Starościak);
 Uchwała Nr 453/XLVI/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

zaliczenia ulicy Warszawskiej i Podwiejskiej do 
kategorii dróg gminnych, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące (Henryk Dą-
bek, Włodzimierz Starościak);
 Uchwała Nr 454/XLVI/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie usta-
lenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Miasta Mila-
nówka, którą radni przyjęli w głosowaniu 13-za, 
1- wstrzymujący (Krzysztof Wiśniewski) 1-niegło-
sujący (Włodzimierz Starościak);
 Uchwała Nr 455/XLVI/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie roz-
patrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, 
którą radni uznali za bezzasadną w głosowaniu 
11-za, 3-przeciw (Ewa Galińska, Janina Moława, 
Krzysztof Wiśniewski), 1-niegłosujący (Robert 
Czarnecki);
 Uchwała Nr 456/XLVI/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpa-
trzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, którą 
radni uznali za bezzasadną w głosowaniu 12-za, 
1-przeciw (Ewa Galińska), 1-wstrzymujący (Janina 
Moława) 1-niegłosujący (Robert Czarnecki);

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Se-
sji 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 interne-
towej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka 
Małgorzata Kurdek

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15. Na sesji podjęto następujące uchwały:

Dokarmianie ptaków latem – czy powinniśmy to robić?
Wiele osób dokarmia ptaki w poczuciu 

misji i odpowiedzialności. Tymczasem 
dokarmiane są niemal wyłącznie gatunki 
pospolite, które doskonale sobie radzą bez 
ludzkiej pomocy, a często oferowany im po-
karm jest po prostu dla nich szkodliwy lub 
mało pożywny.

Dokarmianie ptaków powinno odbywać 
się tylko zimą. Latem ptaki można dopajać, 
bo w upalne dni to właśnie wody ptaki po-
trzebują najbardziej. Żadna organizacja dzia-

łająca na rzecz ochrony ptaków nie akceptuje 
dokarmiania całorocznego, ani uzależniania 
ptaków od pokarmów oferowanych im w 

nadmiarze przez ludzi. Celem dokarmiania 
jest danie ptakom wsparcia w okresie mro-
zów i obfitych opadów śniegu, a nie karmie-
nie ich i zwabianie w jedno miejsce, gdzie 
mogą na nie czyhać drapieżniki i choroby.

Prosimy o niedokarmianie ptaków w mie-
siącach letnich, natomiast nie zapominajmy 
o dostarczaniu im wody.

Emilia Misiak
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

i  Gospodarki Zielenią
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O naszej Straży  
Miejskiej słów kilka

Nasi strażnicy nie zajmują się tylko wlepianiem mandatów, robią 
wiele dobrego dla lokalnej społeczności i warto o tym mówić głośno. 
Interweniują, gdy dzieje się coś złego, monitorują miasto, edukują 
dzieci i młodzież, oczyszczają miasto z nielegalnych reklam, pomagają 
uruchomić samochód na mrozie i wiele, wiele innych.

Straż Miejska w Milanówku służy miesz-
kańcom już od ponad 27 lat. Telefon 

alarmowy Straży Miejskiej jest do dyspozycji 
mieszkańców przez całą dobę, 7 dni w tygo-
dniu. Mieszkańcy dzwonią i przychodzą do 
Straży w każdej sprawie – kiedy miał miej-
sce wypadek, kiedy wichura powali drzewo, 
kiedy nie ma wody i prądu, kiedy potrzeba 
pogotowia, a nawet kiedy potrzeba podwóz-
ki. Podczas mrozów przy pomocy specjalne-
go startera Strażnicy pomagają uruchomić 
mieszkańcom auta. Reagują na każde zgło-
szenie i nawet jeśli sprawa wykracza poza ich 
obowiązki, starają się pomóc, przekierować 
odpowiednio sprawę, doradzić. 
11 215 interwencji

W samym 2017 roku Straż Miejska w Mila-
nówku przyjęła 11 215 zgłoszeń, a co za tym 
idzie, podjęła 11 215 interwencji dotyczących 
zagrożeń, naruszeń przepisów lub nieprawi-
dłowości występujących na terenie miasta. 
To bardzo dużo zakładając, że w 2017 nasza 
Straż Miejska liczyła 19 umundurowanych 
strażników. W sąsiednich, większych gmi-
nach, np. w Pruszkowie, w 2017 r. przyjęto 
8 048 zgłoszeń. 
Udane akcje

Straż Miejska w Milanówku może się po-
chwalić wieloma udanymi akcjami. Dzięki zło-
żonym działaniom milanowskich strażników 
w lutym br. zlikwidowano 12 nielegalnych 
automatów do gier hazardowych działających 
na terenie Milanówka. W ostatnich miesiącach 
Straż ujęła kilku nietrzeźwych kierowców oraz 
rowerzystów, a dzięki sprawnym działaniom 
operatora monitoringu, udało się zatrzymać 
złodzieja rowerów, wandali niszczących wiaty 
przystankowe, a także mężczyzn dewastują-
cych bankomat. Od 2013 roku w Straży Miej-
skiej funkcjonuje Ekopatrol. Strażnicy pomaga-
ją chorym, rannym, porzuconym i bezdomnym 
zwierzętom. Interweniują także, kiedy obec-
ność zwierząt w przestrzeni miejskiej może 
stanowić zagrożenie. W 2017 r. podjęli 671 
interwencji dotyczących zwierząt, w tym tak-
że zwierząt egzotycznych. Przez kilka grudnio-
wych dni  gościem siedziby Straży Miejskiej był 
nawet wąż, który uciekł właścicielce i został 
odłowiony w kamienicy na Piłsudskiego.
Bezpieczeństwo, edukacja, 
profilaktyka

Straż Miejska odgrywa ogromną rolę w sy-
tuacjach, kiedy ma miejsce pożar, czy wypa-
dek. Strażnicy współpracują z innymi służbami, 
zabezpieczają akcję ratunkową. Zabezpieczają 
także miejskie wydarzenia i uczestniczą w im-
prezach plenerowych. Podczas tegorocznego 
Dnia Dziecka Straż Miejska zorganizowała sto-
isko, na którym można było wziąć udział we 
wspólnej zabawie w koło fortuny. Do zabawy 
zapraszał funkcjonariusz Boguś – maskotka 

Straży Miejskiej, która dostarczyła dzieciakom 
wiele radości. 

Nie można też zapomnieć o działaniach 
profilaktycznych i edukacyjnych naszej Straży 
Miejskiej. Funkcjonariusze prowadzą zajęcia 
w szkołach podstawowych i przedszkolach, 
uczą m.in. bezpiecznego poruszania się po 
ulicy, rozpoznawania znaków drogowych, 
reagowania w sytuacjach zagrożenia. Raz 
w roku organizują bezpłatne zajęcia z samo-
obrony dla Pań, które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. 
Debaneryzacja 

To przede wszystkim dzięki działaniom 
Straży Miejskiej z przestrzeni naszego miasta 
znikają kolejne szpecące reklamy. Zaanga-
żowanie Straży w działania debaneryzacyj-
ne jest ogromne – to Straż ustala, kto jest 
właścicielem reklamy, typuje reklamy, które 
można zdjąć, rozmawia z właścicielami bane-
rów, monitoruje efekty działań. 
Porządek musi być 

Jak mówi Zastępca Komendanta, Marcin 
Węgiełek „nie ma tolerancji w kwestii za-
śmiecania i dewastacji przestrzeni miejskiej”. 
Monitoring w mieście działa bardzo spraw-
nie, osoby zaśmiecające miasto udaje się 
często złapać na gorącym uczynku. Już wzro-
sła ilość mandatów za tego typu wykroczenia 
i będzie dalej wzrastać. 
Pani Komendant 

Milanowska Straż Miejska wyróżnia się 
w regionie nie tylko sporą ilością przepro-
wadzonych interwencji. Ostatnio głośno 
o Milanówku za sprawą naszej nowej Pani 
Komendant. Izabela Koźbiał to jedyna ko-
bieta-komendant na całym Mazowszu. Pani 
Komendant jest przyzwyczajona do pracy 
wśród mężczyzn i dobrze sobie z nimi radzi. 
Kiedy pytamy ją, co uważa za kluczowe w tej 
roli odpowiada: 

Dla mnie na samym początku i na samym 
końcu zawsze jest człowiek. Chciałabym, żeby 
mieszkańcy, którzy do nas przychodzą i zgła-
szają interwencję, wychodzili z poczuciem, że 
ktoś się nimi zajął i chciał im pomóc. 

Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska

Jeżeli jesteś niesamodzielny, 
wymagasz pomocy osoby 
drugiej i masz zaufanego 
sąsiada, który jest gotowy do 
świadczenia usług sąsiedzkich 
– skontaktuj się z pracownikiem 
socjalnym Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milanówku.

Usługi  
sąsiedzkie  
w Milanówku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mila-
nówku już od sierpnia 2018 realizował 

będzie projekt pn. „Rozwój usług społecz-
nych w Gminie Milanówek” współfinanso-
wany z funduszy unijnych w ramach Priory-
tetu IX „Wspieranie włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem”. 

W ramach  tego projektu w okresie 
od 01.08.2018 roku do 20.07.2020 roku 
organizowane i świadczone będą min. 
sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób 
niesamodzielnych i zamieszkujących na te-
renie miasta Milanówka. Usługi sąsiedzkie 
skierowane są do dla 15 niesamodzielnych 
mieszkańców Milanówka, nie rzadziej niż 
1 raz na dobę, w ciągu dnia przez 7 dni w 
tygodniu. W nagłych przypadkach usłu-
gi  będą mogły być świadczone także w 
nocy. Za wykonywanie sąsiedzkich usług 
opiekuńczych opiekun/sąsiad otrzyma 
wynagrodzenie na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej podpisanej z kierownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Milanówku telefon 22 7249792.

Ośrodek Pomocy  
Społecznej zmienił  
siedzibę

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Milanówku od 

miesiąca lipca 2018r. zmienia swoją sie-
dzibę.
Nowa lokalizacja Ośrodka mieści się 
przy ul. Kościuszki 16.

W okresie od 25.06.2018 r. do 7.07.2018 r. 
będzie trwała przeprowadzka, zatem mogą 
również powstać utrudnienia w załatwia-
niu spraw.

Ostatnie wypłaty świadczeń z kasy 
w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Her-
berta 41 będą dokonywane w okresie od 
25.06.2018 r. do 27.06.2018r. Zaś kolejne wy-
płaty świadczeń będą realizowane już w no-
wej siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Kościuszki 16 po 07.07.2018 r.

Za ewentualne niedogodności bardzo 
przepraszamy.
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8 czerwca 2008 roku  podczas uroczystej sesji Rady Miasta Milanówka ówcześni burmistrzowie 
miasta Milanówek i Welzheim podpisali porozumienie między gminami o współpracy i objęciu  
tej współpracy opieką władz. W tym roku w trakcie Festiwalu Otwartych Ogrodów świętowaliśmy 
10 lat Partnerstwa. Przyjaźń Milanówka i Welzheim zaczęła się jednak dużo wcześniej.

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wypełniając zadania, związane 
z głównym profilem swojej działalności, uwzględnia również aspekty społeczne. Bycie odpowiedzialnym 
to dla nas nie tylko spełnianie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również dobrowolne 
zaangażowanie w ochronę środowiska, zdrowy tryb odżywiania, a także relacje z lokalnym otoczeniem. 

To już 10 lat współpracy Miast Partnerskich

MPWiK Sp. z o.o. firmą społecznie odpowiedzialną 

25 lat temu odbyła się pierwsza wymia-
na uczniów z milanowskiego Liceum 

przy ul. Piasta z uczniami z Limes-Gymnasium 
w Welzheim. Od tamtej pory wymiany mię-
dzy obiema szkołami stały się tradycją wpie-
raną przez władze obu miast. Co roku oficjal-
ne delegacje odwiedzają miasto partnerskie, 
biorąc udział w ważnych wydarzeniach. Nie-
mieckich przedstawicieli zapraszamy do Mi-
lanówka na Święto Miasta lub, tak jak to było 
w tym roku, na Festiwal Otwartych Ogrodów.  
8 czerwca br. przyjechała do nas 10-osobowa 
grupa z Welzheim. Byli to Thomas Bernlӧhr-
Burmistrz Welzheim, Winfried Ellinger-radny 
i kapelmistrz, Gerard Vogel-radny, Erika Mul-
ler-radna, Ulrich Hilgenfeld-komitet miast 
partnerskich, tłumacz, Katharina Schnabel-
-komitet miast partnerskich, Natalia Weiser-
-komitet miast partnerskich, tłumacz, Ursel 

Bӧrnert-stowarzyszenie sztuka i rękodzieło, 
Angelika Mager-stowarzyszenie sztuka i rę-
kodzieło, Helga Schӧnbach-stowarzyszenie 
sztuka i rękodzieło. 

W ramach jubileuszu, w sobotę 9 czerwca, 
na terenie Przedszkola nr 1 otwarty został Ju-
bileuszowy Ogród Miast Partnerskich. Dele-
gacja z Welzheim zamówiła z tej okazji wielki 
tort, którym obdzieleni zostali wszyscy miesz-
kańcy obecni na otwarciu ogrodu. Wydarzeniu 
towarzyszyła galeria zdjęć „10 lat partnerstwa, 
25 lat współpracy” oraz wystawa obrazów 
w wykonaniu niemieckich i polskich artystów. 
Ogród był także pełen dzieci, które wystąpiły 
na scenie i przygotowały wspólną zabawę dla 
niemieckich przyjaciół. Goście mieli okazję 
odwiedzić także kilka otwartych ogrodów i na-
wiązać miły kontakt z mieszkańcami Milanów-
ka. Delegacja wyjechała jak zwykle zmęczona, 

ale i zadowolona z pobytu w naszym mieście. 
Partnerstwo obu miast to nie tylko oficjalne 
rozmowy, ale także przyjaźnie. 

Serdeczne podziękowania należą się na-
szym mieszkańcom za społeczne zaangażo-
wanie w miłe przyjęcie delegacji, szczególne 
podziękowania dla Marty Bożek, Mai Petry, 
Sylwii Sikory-Tyszki, Danuty Rożnowskiej-Bo-
rys i Łukasza Witan. Dziękujemy także pracow-
nikom Urzędu i Jednostek oraz Radnym, którzy 
włączyli się w organizację ogrodu i w opiekę 
nad delegacją: Darii Gągała, Katarzynie Stel-
mach, Katarzynie Wąsińskiej-Jano, Bożenie 
Ciesielce, Dorocie Malarskiej i pracownikom 
Przedszkola nr 1,  Adzie Kosmalskiej, Hannie 
Młynarskiej, Elżbiecie Kubek, Włodzimierzowi 
Starościakowi i Bożenie Osiadacz.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

W ramach działań społecznej odpowie-
dzialności od dwóch lat organizujemy 

cykliczne warsztaty w milanowskich szko-
łach, na których wykładowcy uświadamiają 
słuchaczom jaką ilością wody dysponujemy 
w Polsce i na świecie, przybliżają zagrożenia 
środowiska wodnego oraz wskazują sposoby 
ochrony zasobów wodnych i środowiska na-
turalnego. 

W roku 2018 MPWiK postanowiło zinten-
syfikować swoje działania poprzez udział 
w milanowskich imprezach plenerowych. 
Na stoiskach Spółki można się orzeźwić mi-

lanowską wodą w różnych wersjach smako-
wych. Tego typu spotkania są również okazją 
do uzyskania przez Mieszkańców Milanówka 
wszelkich informacji na temat wody z mila-
nowskich ujęć. 

Podczas Milanowskich Dni Dziecka oraz 
„Powitania lata” na Turczynku dzieci napeł-
niały kranówką swoje bidony, a rodzice do-
pytywali o ciekawe przepisy. Dzięki tego typu 
inicjatywie ukazujemy korzyść picia bogatej 
w składniki mineralne kranówki. Zachęca-
my do spożywania wody, która nie zawiera 
sztucznych barwników, konserwantów, aro-
matów, ani cukru. Naturalna woda idealnie 
gasi pragnienie, a dobrze nawodniony orga-
nizm sprawnie wydala toksyny, dzięki czemu 
znacznie lepiej radzi sobie z bakteriami czy 
wirusami.

MPWiK wspiera także sportowców. Po raz 
pierwszy uczestniczyliśmy w Milanowskim 
Biegu STO-nogi. Wiemy, że woda w diecie 
sportowca jest niezwykle ważna. Podczas 
tegorocznych biegów zapewniliśmy zaple-
cze wodne dla ponad 400 biegaczy oraz po-
zostałych gości wydarzenia, nie wyłączając 
czworonożnych przyjaciół. Dopingowaliśmy 
dzielnych sportowców zimną wodą, dowo-
żoną bezpośrednio z SUW Zachodnia. Dzię-
ki pomocy grupy młodych milanowskich 
wolontariuszy akcja przebiegła sprawnie, 
a MPWiK dostało liczne podziękowania od 
biegaczy i zaproszenie od organizatorów 
na następną edycję biegów. Zapraszamy 

wszystkich Milanowian oraz ich Przyjaciół do 
spotkania z nami przy kubeczku KRANÓWKI 
Z MILANÓWKA na naszym stoisku podczas 
kolejnych miejskich wydarzeń!

MPWiK –  
Beata Klimiuk, Anna Stefańczyk.

MOBILNA 
BIBLIOTEKA

Ę Ż Ż Ć Ć ĄŻ
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K U LT U R A

Drodzy czytelnicy, mamy dla Was kolejne propozycje książek idealnych do poczytania okresie wakacji, na wyjazdach. 
Życzymy Państwu dużo relaksu z książką i zapraszamy do Biblioteki Miejskiej po poniższe pozycje i wiele innych!

 iblioteka poleca:  
  Top 5 książek na wakacje

Żmijowisko, Wojciech Chmielarz,  
Wyd. Marginesy.
Bardzo wciągający triller. 
Grupa przyjaciół wyjeż-
dża wspólnie ze swoimi 
rodzinami na wakacje do 
niewielkiej agroturystyki 
położonej w małej wsi. 
Córka jednej z par znika 
i nie udaje się jej odna-
leźć. Rok później jej oj-
ciec wraca do Żmijowiska, by podjąć ostatnią 
próbę odnalezienia córki. 

Stokrotki w śniegu, Richard Paul Evans,  
Wyd. Znak.
Główny bohater był kie-
dyś dobrym mężem i oj-
cem. Później zmieniły go 
pieniądze. Postanawia 
naprawić wyrządzone 
krzywdy, ale lista skrzyw-
dzonych przez niego 
osób jest długa. Opo-
wieść o tym, że nigdy nie 
jest za późno, by stać się lepszym człowiekiem.

Małe życie, Hanya Yanagihara, W.A.B. 
Amerykańska pisarka 
opisuje kilkadziesiąt 
lat z życia czterech 
przyjaciół. Bohaterów 
powieści poznajemy 
w chwili, gdy kończą 
studia i przenoszą się 
do Nowego Jorku. Prze-
trwanie w tym mieście 
nie jest łatwe. Tematy-
ka książki jest szeroka, ale przede wszystkim 
traktuje o miłości, przyjaźni, życiu z traumą, 
empatii. 

Raj na ziemi, Mary Alice Monroe,  
Wyd. HarperCollins.
Książka, przy której 
można się wzruszyć. 
Opowiada historię mat-
ki i córki, które spoty-
kają się po 20 latach 
i zaczynają poznawać 
na nowo. Początkowo 
trudny kontakt dziew-
czyny z matką przeradza 

się w przyjaźń i zrozumienie, a to wszystko za 
sprawą sekretu, który matka powierza córce. 
Książka dostępna jedynie w zasobie biblioteki 
w postaci LibraIbuk (w związku z czym, zapra-
szamy po dostęp do tego portalu do naszej 
biblioteki).

Książka dla dzieci: 
Elidełko Kowadełko, Marta Fox,  
Wyd. Akapit Press. 
Dla jedenastoletniej Eli 
Kowadełko nadszedł 
czas próby. Poddana 
przez tatę małemu szan-
tażowi, musi pożegnać 
się z komputerem. W za-
mian codziennie zapisze 
jedną stronę czerwone-
go zeszytu. Czy pisanie 
stanie się dla Eli ważniej-
sze od gier komputero-
wych? Koniecznie poznajcie przygody Elidełka 
Kowadełka i jej przyjaciół.

Serdecznie polecamy,
Dyrektor i pracownicy  

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

W niedzielę 10 czerwca pogoda dla zawodników nie była łaskawa. Temperatury 
powyżej 30 stopni nie sprzyjają biegom długodystansowym. Pomimo aury 
zawodnicy i kibice nie zawiedli – niezwykle licznie stawili się na uroczym 
milanowskim zielonym skwerze „Starodęby”. Wielkie uznanie należy się 
wszystkim, którzy pobiegli bardzo mądrze w tych trudnych warunkach.

VI Bieg STO-nogi! Milanówek przeszedł do historii…

Wyniki:
Open panowie:

1. Veretskyi Pavel – Donetsk, LKB Rudnik 
Ukraina 00:31:40 

2. Stypułkowski Patryk – Koluszki, RKS Łódź 
Polska 00:32:23 
3. Parszczyński Łukasz – Warszawa, Polska 
1985 00:33:29 

Open panie: 
1. Kiliarska Valentyna - Nikolaev, LKB Rudnik 
Ukraina 00:35:40 (rekord trasy!)
2. Kaczmarek Monika – Łódź, Asics Front Run-
ner Polska  00:35:51
3. Parszczyńska Izabela – Warszawa, Adidas 
Runners Warsaw Polska  00:38:43
Najlepsi mieszkańcy Milanówka w 2018 roku

Panowie:
1. Sprengel Piotr 00:41:16 
2. Stępniak Adam 00:41:20 
3. Basis Marcin 00:41:40

Panie:
1. Rosińska Barbara 00:46:12
2. Sadowy-Selke Paulina 00:46:41
3. Matusiak Małgorzata 00:48:50

Nasza impreza ma również rangę mistrzow-
ską (atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki)

Mistrzami Polski Pilotów w 2018 roku zo-
stali wśród panów Maciej Sąsiadek; wśród 
pań Agata Pietraś.

Mistrzami Świata Geografów zostali wśród 
panów Robert Szewczyk, w śród pań Anna Ma-
zurowska (pełne wyniki znajdują się na stronie: 

http://www.sto-nogi.pl/p,66,wyniki). Bardzo 
dziękujemy wszystkim sponsorom, bez któ-
rych niemożliwe byłoby zorganizowanie w ta-
kiej skali imprezy biegowej.

Szczególne podziękowania należą się 
MIESZKAŃCOM Milanówka za wyrozumiałość 
i wspaniałą atmosferę.
Z ciekawostek garść statystyk:
l  Szacowana liczba uczestników: zawodnicy, 

kibice, wolontariusze – 1000 osób
l  Zawodnicy wypili około 500 l wody do Mi-

lanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji oraz 600 butelek wody
l  Wydano około 700 porcji zupy
l  W zabezpieczeniu brało udział blisko 100 

wolontariuszy
Szczególne podziękowania chcielibyśmy 

skierować do: MPWiK Milanówek – za fanta-
styczną, zbawienną, chłodną wodę z owocami!

Policji i Straży Miejskiej w Milanówku – za 
profesjonalną pomoc przy zabezpieczeniu trasy

Leszek Janasik
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Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00  
wt.-czw. 8.00–16.00, kasa 9.00-15.00  
pt. 8.00–15.00,  kasa 9.00–14.00 
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00  
pt. 8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00 
pt. 8.00–15.00
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. 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. Herberta 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

KONTAKT  
Z PLACÓWKAMI 
I URZĘDEM MIASTA

To było wydarzenie, na które czekaliśmy wszyscy bardzo długo. Pomysłodawcami 
była młodzież! To młodzi mieszkańcy zainicjowali wydarzenie w formie aktywności 
sportowo-rozrywkowej z koncertem gwiazdy młodego pokolenia. Mimo deszczu 
stawili się wszyscy gotowi, by powitać lato. 

Deszczowe Powitanie Lata

Zespół organizacyjny liczył prawie sto osób –
byli to pracownicy Centrum Kultury, wolonta-
riusze, służby porządkowe, ekipa techniczna, 
wystawcy i właściciele food trucków. Wszyst-
kim należą się ogromne oklaski za to, że mimo 
deszczu i chłodu impreza się udała.

Od samego początku wydarzenie miało być 
nową formą kierowaną do dzieci i młodzieży. 
To właśnie ta grupa wybrała gwiazdę dla sie-

bie. Sporty miejskie, strefa dziecięca, konkur-
sy z nagrodami kierowane były do najmłodszej 
grupy odbiorców. Imprezę odwiedziło ponad 
3000 młodych ludzi, byli aktywni, uśmiechnię-
ci i zaangażowani. Największą stratę ponieśli 
sportowcy ekstremalni. Z powodu deszczu nie 
udało się przeprowadzić mistrzostw MTBMX. 
Włożyli w przygotowanie toru i promocję 
ogromną pracę, za co DZIĘKUJEMY! 

Scena główna to była moc muzyki elektro-
nicznej. Natalia Nykiel ma sporą liczbę fanów 
w Milanówku, którzy po koncercie śpiewali jej 
piosenki czekając na autograf. Cieszymy się, 
że młodzi mieszkańcy nie zważając na deszcz 
przyszli i skorzystali z atrakcji. Wreszcie mieli 
swój dzień! Kolorowy, sportowy i koncertowy! 

Dziękujemy Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego za patronat i wsparcie w or-
ganizacji, dziękujemy sponsorom, partnerom 
oraz patronatom medialnym!

Dyrektor MCK
Aneta Majak

Lato z „Promykiem”
Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzie-

ci i ich Rodzin, działający w strukturach 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 
zaprasza dzieci w wieku 6 - 15 lat w okresie  
od 1.07.2018 do 31.07.2018 do swoich pla-
cówek przy ul. Szkolnej 12 oraz ul. Na Skraju 
2 w godzinach 10:00-15:00. 

W harmonogramie zajęć m.in.:
Ciekawe wycieczki: 
l  do Sali Zabaw „Fikołki” w Warszawie 

(w programie m.in. warsztaty ekspery-
mentów, zabawa na konstrukcji małpiego 
gaju)
l  do Centrum Sportu i Rekreacji „Strefa 

Ruchu” Książenice (w programie m.in.: 
zajęcia dance kids, badminton, degusta-
cja lodów)
l  do Gospodarstwa Agroturystycznego „Do-

lina Bobrów” w Wólce Dłużewskiej (w pro-
gramie m.in. pieczenie chleba, wyrób 
przetworów z mleka krowiego i koziego)
l  do Akademii Papug w Warszawie (ogląda-

nie i karmienie papug)
Twórcze zajęcia, warsztaty i spotkania: 
l  warsztaty „Bezpieczne wakacje”, podczas 

których dzieci spotkają się z pracownika-
mi Straży Miejskiej, odwiedzą Ochotniczą 
Straż Pożarną

l  spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Kle-
paczem „Spacerując  brzegiem Gangesu” 
l  warsztaty kulinarne kształtujące umiejęt-

ność gotowania
l  zajęcia sportowe ogólnorozwojowe 

i korekcyjne
l  zajęcia – fabryka 3D Magic – tworzenie 

własnych projektów przy pomocy urzą-
dzenia 3D
l  warsztaty taneczne w Klubokawiarnia 

Stare Kino (w programie m.in.: 3-godzinny 
kurs tańca nowoczesnego z instruktorem)
l  warsztaty w Bibliotece w Milanówku 

(m.in. warsztaty z użyciem pióra 3D, 
pokaz filmowy)
l  warsztaty w MCK Kurnik – wylęgarnia 

kultury
Oferta skierowana jest do dzieci z ro-

dzin, w których występują trudnościami 
ekonomiczne, zdrowotne, opiekuńczo-wy-
chowawcze. W sprawie przyjęcia dziecka 
do Środowiskowego Klubu Wsparcia na-
leży zgłosić się do pracownika socjalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 
nr telefonu 22 7249792 lub bezpośrednio 
do kierownika Środowiskowego Klubu 
Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin w Mila-
nówku ul. Szkolna 12 i ul. Na Skraju 2.
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Ogromne podziękowania należą się wszystkim 
organizatorom tegorocznego Festiwalu.  

To był bez wątpienia udany weekend wydarzeń 
kulturalnych, edukacy jnych i sportowych.  

Milanówek to miejsce niesamowicie aktywnych 
i kreatywnych ludzi. Ponad 30 inicjatyw, wspaniała 

atmosfera, letnia pogoda i uśmiechy na twarzach 
mieszkańców. Obejrzy jmy wspólnie fotorelację  

z XIII edycji Festiwalu Otwarte Ogrody. 

Sąsiedzka integracja i wspaniałe  
oddolne inicjatywy czyli  

Festiwal Otwarte Ogrody 2018


