
www.milanowek.pl

NR 3/2017  n EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1733-7283

KWIECIEŃ

Mech zjadający smog
– wizualizacja jednego z trzech zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim.
Na co Państwo głosowaliście i jakie są pozostałe projekty do realizacji? – szczegóły na str. 2
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B U R M I S T R Z  I N F O R M U J E

Powołany w ubiegłym roku Zespół ds. 
opracowania i realizacji polityki estetyki 

Milanówka, zaplanował szereg działań pod 
hasłem „Porządkujmy Przestrzeń Publicz-
ną”, do których zaliczają się: utworzenie 
Systemu Informacji Miejskiej (z ujednolico-
nymi standardami dla urządzeń umieszcza-
nych w przestrzeni publicznej), inwentary-
zacja reklam, opracowanie alternatywnej 
komunikacji dla przedsiębiorców oraz przy-
gotowanie projektu uchwały w sprawie 
ustanawiania zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

 Jeśli posiadacie Państwo na swoich nie-
ruchomościach reklamy, upewnijcie się, że 
zostały posadowione zgodnie z przepisami. 
Wielu z Państwa może nie zdawać sobie 
z tego sprawy, że umieszczenie reklamy 
na terenie nieruchomości wiąże się z ko-
niecznością spełnienia pewnych wymogów 
prawnych: 

l urządzenia reklamowe powinny zostać 
zgłoszone do starosty grodziskiego na pod-
stawie przepisów prawa budowlanego,
l reklamy znajdujące się w pasie drogo-

wym powinny zostać umieszczone zgodnie 
z przepisami ustawy o drogach publicznych,
l umieszczenie reklam nie może naruszać 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego,
l umowę dzierżawy terenu pod reklamę 

należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w Gro-
dzisku Mazowieckim, gdyż podlega ona opo-
datkowaniu.

Niebawem odwiedzą Państwa przedsta-
wiciele Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 
w celu sprawdzenia legalności tych reklam. 
Działanie to rozpoczyna kampanię mającą 
w rzeczywisty sposób oczyścić miasto z nad-
miaru kolorów i kształtów, niewpisujących się 
w styl Milanówka. Chcemy Państwa zachęcić 
do tego, abyście wspólnie z nami włączyli się 
do działań zmierzających do przywrócenia 

W ostatnich latach często słyszymy o problemie, jakim jest zaśmiecanie 
krajobrazu miast przez zalewające je kolorowe reklamy. Problem zaczął 
dotyczyć już nie tylko dużych aglomeracji, ale i tych mniejszych. Chaos 
przestrzenny i wizualny dominuje nie tylko w Polsce, ale i za granicą. 
Problem ten widoczny jest także w Milanówku. Charakter miasta-ogrodu  
na każdym rogu przytłaczają banery i różnego rodzaju  instalacje reklamowe. 
Pisaliśmy już o tym wielokrotnie, teraz czas podjąć konkretne działania, 
których hasło przewodnie brzmi: „Porządkujemy Przestrzeń Publiczną”.

Porządkujemy przestrzeń publiczną 
w Milanówku

estetyki przestrzeni publicznej. Pierwszym 
krokiem, który możecie wykonać jest… zdję-
cie banerów ze swoich posesji.  

Planowane prace są elementem pro-
gramu: Milanówek Miasto Mieszkańców, 
a część z nich także będziemy konsultować 
z mieszkańcami za pośrednictwem ankiet 
i powołanej wkrótce do życia Społecznej 
Rady ds. Estetyki Milanówka. Do zobaczenia 
w estetycznym Milanówku!

Sekretarz Miasta Milanówka 
Maciej Jastrzębski 

W sumie wpłynęło 19 pomysłów, z których 
aż 15 zostało poddanych pod głosowa-

nie. Do dyspozycji mieliśmy 300 000 zł, które 
przeznaczone zostaną na realizację zwycię-
skich projektów. Najwięcej, bo aż 387 głosów 
zdobył projekt pn. Nasadzenia drzew morwy 
białej i czerwonej na terenie gminy Milanó-
wek w miejscach publicznych oraz na pry-
watnych posesjach. Nasadzenia morwy będą 
realizowane na przełomie września i paź-
dziernika. Planujemy posadzić je w następu-
jących miejscach: ulica Zachodnia, Morwowa, 
Brwinowska, Staszica, Wójtowska, Królewska, 
Łącznik Grudowski, teren wokół stadionu 
miejskiego, tereny szkół, Zielony Dołek i skwer 
Witaczków. To są wstępne propozycje, jeśli 
mają Państwo własne pomysły na miejsca, 
gdzie mogłaby pojawić się morwa, zaprasza-
my do zgłaszania ich do referatu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Zielenią. Koszt realizacji 
tego projektu to około 110 000 zł.

Druga zwycięska koncepcja z 354 głosami 
to Oznaczenie ścieżek rowerowych i pieszych 
oraz wydanie mapy topograficznej z tymi szla-
kami. Ścieżki rowerowe i piesze po Milanówku 

już powstają. Zespół powołany przez Burmi-
strza Miasta wraz z  Sekcją Turystyki Rowero-
wej, pracuje nad wyznaczeniem tras komfor-
towych i bezpiecznych dla każdego rowerzysty. 
Celem jest stworzenie zarówno tras lokalnych, 
jak i po terenie Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów. Wszystkie trasy będą turystyczne. 
Oznacza to, że podczas wycieczki zobaczymy 
najciekawsze zabytki i miejsca związane z Mi-
lanówkiem i okolicami. W wydanym przewod-
niku oraz na mapie znajdą się opisy poszcze-
gólnych obiektów. Projekt doskonale wpisał się 
w Kampanię Społeczną Rowerowy Milanówek. 
Wartość projektu to ok. 30 000 zł. 

Ostatnim projektem, który wszedł do re-
alizacji z 313 głosami jest „Mech, zjadający 
smog”. Jest on zwycięzcą Smogathon (kon-
kurs dla inżynierów, naukowców, studentów, 
którzy chcą walczyć ze smogiem – red.)  – Ci-
tyTree (miejskie drzewo). Niezwykły mech 
został zmodyfikowany genetycznie tak, by 
dosłownie pożerał smog.

Firma deklaruje, że instalacje z jej mchu 
oczyszczają powietrze równie efektywnie jak 
275 drzew, które widuje się w miastach. Insta-

lacja składa się nie tylko z mchu, ale i inteli-
gentnych czujników, które kontrolują kolonię, 
system nawadniania, panele słoneczne, co 
powoduje, że są samowystarczalne. Stanęły 
już m.in. w Paryżu, Berlinie i Oslo. Wartość 
projektu około 150 000 zł.

Proponowana lokalizacja to ul. Piłsudskie-
go przy najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu 
z ul. Królewską, na wysokości uczęszczanego 
sklepu. Tu również oczekujemy na zgłoszenia 
ewentualnych innych lokalizacji. Wizualiza-
cja naszej propozycji została umieszczona na 
okładce.

Wszystkie projekty zgodnie z założeniami 
Budżetu Obywatelskiego powstaną do końca 
tego roku.

Dziękujemy za zaangażowanie mieszkań-
com Milanówka, którzy zgłosili swoje projekty, 
wzięli udział w pracach Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego, a także poświecili swój czas, 
aby zagłosować na wybrane projekty. 

Zachęcamy także do udziału w kolejnych 
edycjach.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej 
Daria Gągała     

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Milanówku dobiegła końca. Zwyciężyły trzy 
projekty, które zdobyły największą liczbę głosów oddanych przez mieszkańców naszego miasta.

Zwycięskie projekty  
w Budżecie Obywatelskim
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n 10 marca odbyło się kolejne posiedzenie 
Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Wiodącym 
tematem posiedzenia było opiniowanie pro-
jektu aktualizacji „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Milanówka”. Aktualnie, jesteśmy przed wyłoże-
niem do konsultacji dla mieszkańców projektu, 
który ma ogromne znaczenie dla rozwoju na-
szego miasta. W wyniku prac Komisji, powsta-
ła lista wytycznych dla firmy przygotowującej 
dokument na zlecenie miasta. Szczegóły znajdą 
Państwo na stronie internetowej Milanówka.
n 13 i 14 marca odbyły się spotkania z rodzi-
cami przyszłych pierwszoklasistów i przed-
szkolaków. Tematem spotkań była nowa forma 
rekrutacji do milanowskich placówek oświaty. 
W tym roku po raz pierwszy wykorzystany zo-
stanie system informatyczny, wspomagający 
składanie wniosków, w celu rejestracji dzie-
ci. Szczegółowe informacje rodzice znajdą na 
str. 13, na stronie miasta a wyjaśnień udzielą 
Państwu również pracownicy Referatu Oświa-
ty, pod nr. tel. 22 758-30-61, wew. 185 oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod ad-
resem oswiata@milanowek.pl.
n Tradycyjnie, marzec jest miesiącem wal-
nych zgromadzeń. Dlatego też 15 marca 
wzięłam udział w Walnym Zgromadzeniu 
Członków Stowarzyszenia „Energies Cities” 
w Warszawie. Walne Zebranie towarzyszyło 
dwudniowemu spotkaniu Grupy Wymiany 
Doświadczeń, zorganizowanemu w ramach 
projektu pn. „Polsko-norweska platforma 
współpracy dla poszanowania energii i klima-
tu”. Pierwszy dzień spotkania wypełniły pre-
zentacje i dyskusje dotyczące 10 mikroprojek-
tów realizowanych przez laureatów konkursu.
Milanówek miał możliwość zaprezentowania 
swojego projektu.
n 21 i 22 marca odbyło się Zgromadzenie 
Ogólne Delegatów Związku Miast Polskich. 
Delegaci odnieśli się do projektu jednej z naj-
ważniejszych dla rozwoju gmin ustaw – ko-
deksu urbanistyczno-budowlanego, którego 
nową wersję (po konsultacjach) przedstawił 
wiceminister Tomasz Żuchowski. Uczestnicy 
dyskusji zgłosili kilka istotnych uwag, które 
dotyczyły skutków finansowych uchwalanych 
planów, interpretacji ich zapisów, nowej opła-
ty infrastrukturalnej oraz wielu innych wątpli-
wości. Szczególny sprzeciw wzbudził wprowa-
dzony zapis objęcia zadania własnego gminy, 
jakim jest planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, nadzorem pod względem kry-
teriów innych niż zgodność z prawem (byłoby 
to sprzeczne z art. 171 Konstytucji RP, który 
brzmi: Działalność samorządu terytorialnego 
podlega nadzorowi z punktu widzenia legalno-
ści.). Zakwestionowano także zamiar odebra-
nia powiatom i miastom na prawach powiatu 
nadzoru budowlanego i ustanowienia admi-
nistracji specjalnej, oddalonej od obywateli 
i niepoddanej społecznej kontroli. Kolejnym 

tematem poruszanym w trakcie Zgromadze-
nia były wprowadzone, jak i planowane zmia-
ny w samorządach. 
n Skierowałam do Rady Miasta Milanówka 
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowych 
dla podmiotów prowadzących żłobki, klu-
by dziecięce lub zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie Milanówka. Projekt 
przewiduje dwie zasadnicze zmiany do-
tychczasowych przepisów, które przyczynią 
się do zmniejszenia kosztów ponoszonych 
przez rodzica bądź prawnego opiekuna za 
pobyt dziecka w żłobku i zachęcą do zakła-
dania w Milanówku nowej formy opieki nad 
dziećmi do lat 3 – tj. opiekuna dziennego. 
Po wprowadzeniu nowych rozwiązań, koszt 
ponoszony przez rodzica, który pośle swoje 
dziecko do niepublicznego żłobka na terenie 
Milanówka, wyniesie w zależności od pla-
cówki i czasu pobytu od 610 do 705 zł mie-
sięcznie.
n W związku z intensyfikacją prac nad este-
tyzacją miasta, rozpoczęłam kampanię infor-
macyjną dla mieszkańców, zachęcającą ich 
do usuwania szpecących Milanówek reklam 
i banerów. 
n Milanowskie Centrum Kultury znalazło 
się w gronie 20 instytucji kultury w Polsce, 
objętych programem Narodowego Centrum 
Kultury „Zaproś nas do siebie”. Działania 
kulturalno-edukacyjne podejmowane w na-
szym mieście oraz wyjście z aktywnościami 
w przestrzeń publiczną, zostały docenione 
przez Narodowe Centrum Kultury. 
n Pod koniec marca rozpoczęło się tak wy-
czekiwane przez wielu mieszkańców równa-
nie dróg gruntowych. Terminy rozpoczęcia 
prac wynikały z niesprzyjających warunków 
pogodowych – utrzymujące się w marcu 
opady deszczu powodowały nasiąkanie grun-
tu i uniemożliwiały wjazd na drogę maszyny 
wyrównującej i utwardzającej. Mam świa-
domość, że dla wielu z Państwa zastosowa-
ne metody mogą być niesatysfakcjonujące. 
Stosując doraźne metody poprawy prze-
jezdności dróg, stale poszukujemy metod 
jak najtrwalszego sposobu konserwacji dróg 
gruntowych. Jednak ich stan niestety zależy 
przede wszystkich od pogody, warunków 
gruntowych i natężenia użytkowania.

Zdaję sobie sprawę, że jakość dróg, tj. stan 
ich nawierzchni, tych urządzonych i przede 
wszystkim tych nieurządzonych, jest naj-
bardziej doskwierającym problemem dla 
mieszkańców. Dlatego od początku kadencji, 
z jednej strony poszukuję rozwiązań umożli-
wiających utrzymanie szczególnie dróg grun-
towych w dostatecznym stanie, a z drugiej 
strony uznałam za priorytet przygotowywa-
nie projektów drogowych umożliwiających 
budowę, czyli kompletne urządzenie dróg. 

W ciągu najbliższych 5 lat będzie możliwa 
budowa ponad 20 dróg. Aby to realizować 
konieczne jest pozyskanie gruntów, przygo-
towanie projektu obejmującego budowę od-
wodnienia, poboczy, chodników i nawierzch-
ni. To bardzo długotrwały i trudny proces. 
Mamy już pierwsze owoce tej pracy. W tym 
roku rozpoczynamy realizacje, tj: budowę 
ul. Północnej i Krasińskiego. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na pozwolenia na budowę dla 
modernizacji ul. Fiderkiewicza, Uroczej oraz 
Jesionowej, których realizację również zapla-
nowaliśmy na 2017 r.

Aby zmniejszyć ilość dróg koniecznych do 
równania, planujemy czasowe utwardzenia 
kolejnych dróg płytami tam, gdzie nie ma 
projektów i nie ma możliwości ich wyko-
nania (np. nieuregulowane stany prawne). 
Jednak chciałabym podkreślić, że przyjęcie 
kolejnych dróg do budowy możliwe będzie 
po wykonaniu wszystkich mediów i podłą-
czeniu do nich posesji oraz spełnieniu przez 
mieszkańców danej ulicy podstawowego wa-
runku: płacenia podatku PIT na rzecz miasta 
Milanówka.
 n Starostwo powiatowe na wniosek grupy 
radnych buduje sygnalizację świetlną przy 
ul. Kościuszki (skrzyżowanie z ul. Literac-
ką). Wniosek grupy radnych postulował za 
budową sygnalizacji z uwagi na potrzebę 
podniesienia bezpieczeństwa dzieci uczęsz-
czających do Szkoły nr 2. Podobne działania 
prewencyjne podnoszące bezpieczeństwo 
pieszych planowane są obecnie przez Staro-
stwo powiatowe na ul. Nowowiejskiej przy 
skrzyżowaniu z ul. Łączną.
n Ogłosiłam konkurs dla mieszkańców Mi-
lanówka pt. Milanówek Moich Marzeń. 
Chciałabym zachęcić mieszkańców do zmie-
rzenia się z wyzwaniem jakim jest przedsta-
wienie swojej wizji jednego z kilku miejsc 
Milanówka. Zwracają Państwo uwagę na 
brak ciekawej przestrzeni publicznej. Aby 
zobaczyć oczami fachowców, jak mogłaby 
wyglądać np. ul. Warszawska, skwer Bienia 
czy przestrzeń przy Urzędzie Miasta, zapro-
siłam studentów Architektury Krajobrazu 
SGGW, którzy przygotowali w ramach prac 
zaliczeniowych swoją wizję tych miejsc. Ko-
misja nagrodziła najlepsze prace. Posiadamy 
ich makiety, które oczywiście są do wyko-
rzystania i powinny stanowić inspirację dla 
tych, którzy nie koniecznie są profesjona-
listami. Zależy mi na tym, aby sami miesz-
kańcy, w zespołach wielopokoleniowych, 
przedstawili swoje propozycje. Najciekaw-
sze prace zostaną nagrodzone podwójnie, 
nagrodą przyznaną przez komisję oraz będą 
stanowiły wytyczne dla projektanta przy 
tworzeniu projektu wykonawczego. Na 
ostatniej stronie Biuletynu plakat konkursu. 
Zachęcam do udziału.

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

Wybrane działania  
Burmistrza Miasta Milanówka

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

Co dalej z Milanówkiem?

Zaproponowany przez grupę posłów, pro-
jekt ustawy o ustroju miasta stołecznego 

Warszawy jest szkodliwy dla idei samorząd-
ności z wielu powodów. Pierwszym z nich 
jest zaprzeczenie tej idei poprzez siłowe 
wcielenie Milanówka do nowej struktury 
administracyjnej – „wielkiej Warszawy”, bę-
dącej geograficznie województwem, a w za-
kresie uprawnień – połączeniem wielu gmin 
i powiatów. Użycie słowa „siłowe” nie jest 
na wyrost – przed opracowaniem nikt nie 
zadał sobie trudu przeanalizowania skutków 
społecznych i ekonomicznych takiego dzia-
łania. Zaniechano również podstawowego 
działania w demokracji – zapytania spo-
łeczności włączanych gmin o ich stanowisko 
w tej sprawie.

W sobotę 1 kwietnia przy targowisku 
miejskim grupa przedstawicieli PIS prowa-
dziła konsultacje jedynie poprzez możli-
wości wypełnienia ankiety. Informacje na 
temat przedmiotowego projektu ustawy 
zostały umieszczone na stronie http://kon-
sultacjemetropolia.pl/. I właśnie z tej strony 
dowiedziałam się kiedy i gdzie będą prowa-
dzone te konsultacje ze społeczeństwem, 
jak podkreślają wnioskodawcy, bez udziału 
samorządowców.

Nie wiem, jaki cel przyświeca autorom tej 
i innych zmian, planowanych w samorzą-
dowych przepisach ustrojowych i tak pro-
cedowanych. Wiem natomiast, że związek 
metropolitalny można utworzyć na pod-
stawie obecnie obowiązujących przepisów. 
Ustawa o związkach metropolitalnych jest 
aktem prawnym, dającym gotowe rozwią-
zania. Podstawową zaletą tego przepisu 

W grudniu 2014 r. w obecności wielu z Państwa złożyłam ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. Nie rzucam słów na wiatr, dlatego też w sytuacji zagrożenia 
podstawowych praw społeczności milanowskiej z pełną odpowiedzialnością, wspólnie z kolegami z innych gmin, zaangażowałam 
się w działania na rzecz obrony samorządności. Spotykam się z przez to z zarzutem obrony „własnego stołka”. W niniejszym 
artykule chciałabym wyjaśnić błędność takiego rozumowania, wskazując na podstawowe zagrożenia dla przyszłości Milanówka.

Burmistrz  
Miasta Milanówka

zaprasza mieszkańców  
na spotkanie-debatę, 

poświęcone projektowi ustawy 
o ustroju miasta stołecznego  

Warszawy, problematyce metropolii 
warszawskiej oraz zmianom  

w przepisach samorządowych.
Na posiedzenie zostali zaproszeni: 

Zdzisław Sipiera 
–  wojewoda mazowiecki  

oraz posłowie – wnioskodawcy 
projektu ustawy.

Spotkanie odbędzie się
11 kwietnia 2017 r.

 o godz 19.00, 
w Hali Sportowej ZSG nr 3,

przy ul. Żabie Oczko 1. 

jest to, że aby związek metropolitalny mógł 
zostać utworzony, należy uzyskać opinie „rad 
gmin położonych w granicach obszaru me-
tropolitalnego, poprzedzone przeprowadze-
niem konsultacji z mieszkańcami” oraz po-
zytywną opinię „rad co najmniej 70% gmin, 
niemających statusu miasta na prawach po-
wiatu, położonych w granicach obszaru me-
tropolitalnego”. Ten przepis zakłada więc nie 
tylko konieczność uzyskania opinii rad gminy, 
ale także konsultacje społeczne. To jest wła-
śnie jeden z elementów, o które walczymy. 

Inną, niezwykle istotną dla mieszkańców 
różnicą, pomiędzy obowiązującą już ustawą 
o związkach metropolitalnych, a narzuconym 
w tajemnicy projektem ustawy o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy, jest zakres 
kompetencji planowanego nowego tworu 
administracyjnego. Pozornie kompetencje 
nowej Warszawy, w porównaniu ze związ-
kiem metropolitalnym, zostały rozbudowane 
o dwa uprawnienia:
n zadania powiatu,
n  koordynowania realizacji zadań publicz-

nych przez gminy znajdujące się w ob-
szarze miasta stołecznego Warszawy.

Jednak są to zagadnienia o ogromnym 
spektrum. Powiat grodziski, którego jeste-
śmy członkiem zostanie zlikwidowany. Gminy 
które nie zostaną objęte tą ustawą przyłączo-
ne będą do sąsiedniego powiatu. Wszelkie 
sprawy załatwiane w powiecie będzie trzeba 
załatwić w Warszawie, bądź w utworzonych 
delegaturach. Wydłuży się więc czas podej-
mowania decyzji. Te konkretne problemy 
uderzą właśnie w nas wszystkich, jako klien-
tów urzędów. Największą jednak szkodą, 
jaką poniesiemy przy wdrożeniu, tej złej dla 
mieszkańców ustawy o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy, jest właśnie koordyna-
cja realizacji zadań publicznych przez gminy. 
To pozornie niegroźne słowo w bardzo istot-
ny sposób ogranicza prawo rad gmin do sta-
nowienia o kierunkach rozwoju i działaniach 
gminy. Koordynacja ta polegać ma bowiem 
m.in. na ustalaniu, w drodze uchwały Rady 
Miasta Stołecznego Warszawy, programów 
i planów w zakresie realizacji zadań publicz-

nych, objętych koordynacją oraz opiniowa-
niu lub uzgadnianiu projektów uchwał rad 
gmin, tworzących miasto stołeczne Warsza-
wa. Projekty uchwał Rady Miasta Milanówka 
będą więc musiały zostać zaopiniowane lub 
uzgodnione przez Radę Miasta Stołecznego 
Warszawy. Przyjęcie takiego rozwiązania jest 
pozbawieniem suwerenności konstytucyjne-
go organu gminy – rady miasta,  która jest 
wybierana przez mieszkańców. 

Mój sprzeciw wobec wprowadzeniu, pla-
nowanej przez rząd, zasady dwukadencyj-
ności burmistrza jest również działaniem 
na rzecz „dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców”. Stawiany mi zarzut obrony 
„własnego stołka” jest przejawem manipu-
lacji. Nie zabiegam bowiem o uregulowanie 
w przepisach zasady dożywotniego sprawo-
wania stanowiska burmistrza, tylko walczę 
o nasze prawo do samostanowienia, o to 
abyśmy w najbliższych i kolejnych wyborach 
mogli suwerennie zdecydować komu powie-
rzymy „ster” Milanówka. To my – mieszkań-
cy, decydujemy o wyniku wyborów, a wpro-
wadzenie zasady dwukadencyjności jest 
odebraniem nam części suwerenności.

Biuletyn Miasta Milanówka nie jest miej-
scem na wyczerpujące przedstawienie pla-
nowanych zmian ustrojowych. Jednak macie 
Państwo prawo wiedzieć, co próbuje się nam 
narzucić. Dlatego też zapraszam na spotkanie 
11 kwietnia, którego tematem będą plano-
wane zmiany w przepisach samorządowych. 
Spotkanie odbędzie się w w Hali Sportowej 
ZSG nr 3, przy ul. Żabie Oczko 1, o godz. 
19.00. Na spotkanie to zaprosiłam przed-
stawicieli wojewody mazowieckiego i sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli 
powiatowych struktur Prawa i Sprawiedli-
wości. Debata o przyszłości samorządności 
w Polsce musi być bowiem prowadzona pu-
blicznie. Mam nadzieję, że spotkanie to zo-
stanie potraktowane przez pana wojewodę, 
jako element konsultacji społecznych, które 
obiecał nie tylko na spotkaniu z burmistrza-
mi, wójtami i prezydentami miast, lecz rów-
nież publicznie.

Pamiętajmy – #NICoNASbezNAS!

                   
Zakaz wycinania drzew w okresie lęgowym
Od 1 marca do 15 października trwa 

okres lęgowy ptaków. W tym czasie 
bez zgody Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Warszawie, nie można 
usuwać drzew i krzewów, w obrębie któ-
rych znajdują się gniazda ptasie lub budki 
lęgowe oraz gatunki chronione. 

Wycinka powinna być przeprowadzona 
poza okresem lęgowym, w przeciwnym 

razie grozi za to grzywna, a nawet areszt. 
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w spra-
wie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
z 28 grudnia 2016 r., poz. 2183).

 Referat Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Zielenią

Zofia Krawczyk  
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I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Centralizacja VAT w naszej gminie

Z orzeczeń tych wynika, że jednostki i za-
kłady budżetowe nie są podatnikami 

odrębnymi od samorządów. Oznacza to, 
że gmina przejmuje obowiązek rozlicze-
nia podatku od towarów i usług własnych 
jednostek budżetowych i samorządo-
wych zakładów budżetowych. Milanówek 
również scentralizował rozliczenia VAT ze 
swoimi jednostkami. W lutym Urząd Mia-
sta sporządził jedną deklarację VAT-7 ze 
wszystkimi publicznymi szkołami i przed-
szkolem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Strażą Miejską oraz z ZGKiM. Od począt-
ku roku nastąpiły także zmiany w zakresie 
fakturowania w gminach. Muszą być one 

wystawiane na jednostkę samorządu te-
rytorialnego, np. na gminę Milanówek, 
z  uwidocznionym jej numerem NIP. Jednak 
na tych fakturach umieszcza się dodatko-
we informacje w postaci nazwy konkretnej 
jednostki organizacyjnej, np. szkoły, której 
będą dotyczyły wydatki lub sprzedaż. W za-
kresie rozliczeń VAT Gmina Milanówek wy-
konuje kolejny krok, jakim jest składanie 
informacji o prowadzonej ewidencji VAT do 
Ministerstwa Finansów, w formie elektro-
nicznej, którą sporządza zgodnie ze sche-
matem JPK_VAT. 

Skarbnik Miasta Milanówka
Bożena Sehn

Gminy i ich jednostki oraz zakłady budżetowe od 1 stycznia 2017 roku 
muszą składać jedną wspólną deklarację VAT. Jest to rezultat 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie 
gminy Wrocław oraz uchwały NSA z 26 października 2015 r.  

Zmiany dla opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dotyczącej opie-
kunów osób niepełnosprawnych, którzy po 

śmierci podopiecznych stracili prawo do świad-
czeń pielęgnacyjnych lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego – opiekunowie będą mogli ubie-
gać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świad-
czenie przedemerytalne. Aby móc uzyskać 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy po-
bierać świadczenia  lub zasiłki przez co najmniej 
365 dni, przypadających w okresie 18 miesięcy, 
bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji 
w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Aby nabyć prawo do świadczenia przedeme-
rytalnego, od dnia ustania prawa do świadczeń 
i zasiłków, trzeba spełnić trzy warunki: 

1.  –  wcześniej, nieprzerwanie pobierać świad-
czenia przez okres co najmniej 365 dni; 

2. –  zarejestrować się w powiatowym urzędzie 
pracy w ciągu 60 dni;

3. –  należy legitymować się stosownym wie-
kIem i okresem uprawniającym do emery-
tury. Przyznanie świadczenia  przedemery-
talnego musi być poprzedzone rejestracją 
w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobiera-
niem przez okres co najmniej 180 dni zasił-
ku dla bezrobotnych. 

 Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Świątkowska 

„Stowarzyszenie Decydujmy Razem” zaprasza na bezpłatne konsul-
tacje ze specjalistami w dziedzinie neurologii, psychologii oraz orzecz-
nictwa o niepełnosprawności, 22 kwietnia (sobota) w Przedszkolu  
Nr 1 w Milanówku, przy ul. Fiderkiewicza 43.

Jolanta Bilecka – neurolog, specjalista w za-
kresie psychoterapii nerwic, będzie roz-

wiązywała problemy związane z chorobami 
neurologicznymi, takimi jak; choroba układu 
nerwowego, zapalenie mózgu, stwardnienie 
rozsiane, padaczka, otępienie czy choroba 
Parkinsona. Monika Sakowska – psycholog 
i psychoseksuolog, pomoże osobom z depre-
sją, lękami, natręctwami, emocjami, adapta-
cją w środowisku oraz zaburzeniami osobo-
wości. Anna Świątkowska – przewodnicząca 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności wyszczególni, jakie 
dokumenty należy złożyć, aby uzyskać statut 
osoby niepełnosprawnej oraz wskaże jakie 
ulgi i uprawnienia przysługują osobom nie-
pełnosprawnym i ich opiekunom. 

„Pozwól sobie pomóc – bezpłatne kon-
sultacje specjalistyczne”, zorganizowane 
przez „Stowarzyszenie Decydujmy Razem”, 
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, 
objęli patronatem: starosta powiatu grodzi-
skiego Marek Wieżbicki i burmistrz Milanów-
ka Wiesława Kwiatkowska. 

Z porad specjalistów, milanowianie mogą 
skorzystać w godzinach od 10.00 do 14.00. 
Zapisy – z podaniem tylko imienia i ze wska-
zaniem dogodnego czasu, przyjmowane 
będą pod numerem tel. 503 164 858. Za-
pewniamy indywidualne rozmowy w miłej 
atmosferze oraz bezpłatne broszurki infor-
macyjne.

Stowarzyszenie Decydujmy Razem
Anna Świątkowska

Dzień bezpłatnych porad
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Realizuje się w naszych gminach wiele 
inwestycji, które służą nam bezpośred-

nio. To samorząd buduje hale sportowe 
i boiska, inwestuje w infrastrukturę wodną 
kanalizacyjną i drogi, buduje ośrodki kultu-
ry i powiększa  bazę edukacyjną. Przez sa-
morządy przepływają środki na realizację 
podstawowych potrzeb zbiorowych lokal-
nej społeczności.

Główną zasadą, która obowiązuje w de-
mokratycznym państwie jest zasada po-
mocniczości. Wyznacza ona podział kompe-
tencji i jest wyrazem służebnej roli funkcji 
publicznej w stosunku do obywatela.

Dokładniej rzecz tłumacząc, zacytuję 
współtwórcę polskiej reformy samorządo-
wej z 1990 roku prof. Jerzego Regulskiego: 
„Zatem gmina ma się zajmować tym, cze-
go pojedynczy człowiek wraz z rodziną nie 
może wykonać. Powiat powinien być trak-
towany jako pomocniczy w stosunku do 
gminy, a województwo w stosunku do po-
wiatu. Ta sama zasada odnosi się również 
do państwa i jego rządu. Państwo ma być 
pomocnicze w stosunku do wszystkich in-
stytucji i organizacji, działających w jego ra-
mach i będących niejako bliżej obywatela.”

Burmistrz i rada miasta powinni zatem 
znać potrzeby i problemy, które należy roz-
wiązać. Radny wybierany z okręgu jedno-
mandatowego ma bliższy kontakt z miesz-
kańcami swojego regionu, ale jednocześnie 
w momencie zaprzysiężenia staje się rad-
nym całego miasta i powinien dbać o inte-
res całej wspólnoty samorządowej i widzieć 
problemy całej gminy, nie tylko okręgu 
z którego został wybrany.

Bezpośredni kontakt radnego to rozmo-
wy z mieszkańcami, spotkania w terenie 
i w biurze Rady Miasta. Jeśli dany problem 
nie jest w kompetencji rady, to kierujemy 
wówczas mieszkańca do odpowiedniej jed-
nostki, czy też referatu.

Radny może zgłaszać tematy bezpośred-
nio do burmistrza lub kierownika danej 
komórki z prośbą o interwencje. Może też 
poruszać tematy na sesji lub komisjach 
branżowych.

Formą jednak, która zostaje trwale w ar-
chiwum są interpelacje i wnioski składane 
na piśmie. Temat ten budzi ostatnio wiele 
kontrowersji. Pojawiają się pytania, czy for-
ma pisemna to jedynie słuszna i najlepsza 
forma? Tak naprawdę liczy się skuteczność 
działania radnego i godne reprezentowanie 
swojego miasta. Tę zaś ocenią wyborcy pod-
czas kolejnych wyborów. Nie mniej wszelkie 
dokumenty wytwarzane przez radę, czy też 
radnych tworzą historię milanowskiego sa-
morządu, jego dokonania i zostają częścią 
archiwum. 

Dla przykładu podam tematy kilku inter-
pelacji złożonych przeze mnie w ostatnim 
czasie: 
u Problem nawierzchni ulicy Okólnej 

wraz z wyniesionym skrzyżowaniem. Zwróci-
łam również uwagę na stan wodociągu w tej 
ulicy i być może konieczność jego wymiany. 
u Temat kontynuacji finansowania re-

habilitacji dla mieszkańców przez gminę 
i wnioskowałam o podanie podstaw praw-
nych dlaczego nie było możliwości urucho-
mienia przetargu na usługi rehabilitacyjne 
bez wiązania tej transakcji z dzierżawą loka-
lu gminnego. 
u Sprawa bezpieczeństwa na skrzyżo-

waniu ulic Królewskiej i Brwinowskiej oraz 
konieczności podjęcia działań w kierunku 
realizacji świateł na tym skrzyżowaniu i wy-
konania bezpiecznego pobocza na odcinku 
Królewska Brwinów.
u Czy też wcześniejsza interpelacja 

w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Piotra 
Skargi.

To tylko kilka przykładów moich interpe-
lacji, które pokazują szerokie spektrum spoj-
rzenia radnego na sprawy miasta. Wszystkie 
dotyczą jednak ogółu potrzeb mieszkańców 
Milanówka. Więcej na temat złożonych in-
terpelacji przez radnych w kolejnym nume-
rze biuletynu.

Praca społeczna w samorządzie to piękna, 
ale i trudna praca dla naszej ojczyzny. Można 
zrobić tak wiele, a jednocześnie mam świa-
domość ogromu pracy i inwestycji, które 
czekają nas w kolejnych kilku kadencjach. 
Działając w radzie już od jakiegoś czasu 
mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, 
że każda kadencja jest zupełnie inna. Samo-
rząd tworzą ludzie, więc i zespół który two-
rzą daje inne efekty, inny styl i inną atmos-
ferę pracy.

Jedno jest pewne – nie należy tracić czasu. 
Trzeba iść do przodu i skupić się na działa-
niach bo tak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Każdy, kto chce sprawdzić treść interpela-
cji radnych i odpowiedzi udzielonych przez 
burmistrza, znajdzie to na stronie miasta pod 
linkiem http://bip.milanowek.pl/504,345,in-
terpelacje_wraz_z_odpowiedziami.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka 
   Małgorzata Trębińska

Jednym z największych osiągnięć ostatniego 25-lecia w Polsce 
jest samorząd. Mimo, iż wiele elementów można poprawić w jego 
funkcjonowaniu, to powinniśmy mieć świadomość, że właśnie 
samorząd wywiera największy wpływ na to, co się wokół nas dzieje.

Komu służy radny?

I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Zielone 
Sąsiedztwo

Do LGD należą osoby fizyczne, przedsiębior-
cy, stowarzyszenia, instytucje oraz gminy: 

Podkowa Leśna, Milanówek i Brwinów. Forma-
cja aktywizuje mieszkańców i realizuje lokalną 
strategię rozwoju. Chcielibyśmy, aby Milanó-
wek, Podkowa Leśna i Brwinów stanowiły naj-
bardziej znany na Mazowszu zespół współpra-
cujących społeczności lokalnych, zapewniający 
wysoką jakość życia mieszkańcom i rozwijają-
cy się zgodnie z zasadami zrównoważonego  
rozwoju.

W aktualnej perspektywie finansowej na 
lata: 2014-2020, na realizację LSR ze środ-
ków Leadera Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, pozyskano w trybie konkursowym 
5 700 000 zł. Całość dofinansowania wraz 
z kosztami bieżącymi, aktywizacją i koszta-
mi projektów współpracy opiewa na kwotę:  
7 191 500,00 zł.

Przyjęcie nowej ustawy o Programie Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
umożliwiło w 2014 r. gminie Milanówek wstą-
pienie do LGD, a poprzez to korzystanie przez 
mieszkańców gminy, NGO i przedsiębiorców 
działających na jej terenie ze środków Leadera, 
rozdysponowywanych za pośrednictwem LGD. 

W marcu zakończyły się dwa nabory na 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości, na któ-
re przeznaczona była alokacja w wysokości 
1 250 000,00 zł. W 2017 r. planowany jest 
nabór na duże projekty o charakterze in-
frastrukturalnym (powyżej 50 000,00 zł) 
oraz na mniejsze projekty grantowe  
(5–10 tys. zł) skierowane głównie do NGO oraz 
podmiotów i osób planujących realizować 
działania na rzecz społeczności lokalnych na-
szych gmin.

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
zapraszamy do biura LGD mieszczącego się 
w Podkowie Leśnej, przy ul. Świerkowej 1 oraz 
na stronę: www.zielonesasiedztwo.pl i na 
profil LGD na Facebooku.

Prezes Stowarzyszenia  
LGD „Zielone Sąsiedztwo” 

Anna Łukasiewicz

Lokalna Grupa Działania „Zielone 
Sąsiedztwo” jest dobrowolnym, 
samorządnym i trwałym zrzeszeniem 
osób fizycznych oraz osób prawnych, 
o celach niezarobkowych. 

Burmistrz
Miasta Milanówka

ogłasza konkurs
na kandydata 

na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej nr 3

 im. Fryderyka Chopina w Milanówku,
przy ul. Żabie Oczko 1

Termin składania ofert:
28 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

Szczegóły na stronie: 
www.bip.milanowek.pl  
w zakładce oferty pracy

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
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S A M O R Z Ą D

XXX sesja VII kadencji Rady  
Miasta Milanówka – 27 lutego 2017 r.

XXXI sesja VII kadencji Rady  
Miasta Milanówka – 14 marca 2017 r.
Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 259/XXX/17 Rady Miasta 
Milanówka, w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Milanówka w 2017 r., którą radni przy-
jęli w głosowaniu 14–za, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 260/XXX/17 Rady Miasta 
Milanówka, w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Miasta Milanówek do Sto-
warzyszenia „Metropolia Warszawa”, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 8-za, 3-przeciw, 
3-wstrzymujące, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 261/XXX/17 Rady Miasta Mi-
lanówka, w sprawie zwrócenia skargi skar-
żącemu ze wskazaniem właściwego organu, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 
2–przeciw, 1-wstrzymujący, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 262/XXX/17 Rady Miasta 
Milanówka, w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Burmistrza Miasta Milanówka, którą rad-
ni uznali za bezzasadną w głosowaniu 10-za, 
3-przeciw, 2-niegłosujące.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Mila-
nówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek „B” 
– tel. 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

Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
 Uchwała Nr 246/XXX/17 w sprawie przy-
jęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Mia-
sta Milanówka na lata 2017-2023, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 8–za, 4–przeciw, 
2-wstrzymujące, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 247/XXX/17. w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie Porozumień Partner-
skich dotyczących projektu termomoderniza-
cji budynków szkół oraz budowy boiska jako 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Osi 
Priorytetowej VI, Działania 6.2 Rewitalizacja 
obszarów zmarginalizowanych - Typ projek-
tów - Rozwój infrastruktury technicznej na 
obszarach rewitalizowanych w celu ich akty-
wizacji społecznej i gospodarczej Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, którą rad-
ni przyjęli w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymują-
cy, 1-niegłosujący;
 Uchwała Nr 248/XXX/17 w sprawie za-
pewnienia wspólnej obsługi dla jednostek 
organizacyjnych Miasta Milanówka; którą 
radni przyjęli w głosowaniu 7-za, 4–przeciw, 
3-wstrzymujące, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 249/XXX/17 w sprawie zmian 
budżetu miasta Milanówka na 2017 r.; którą 
radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-wstrzy-
mujące, 2-niegłosujące;

 Uchwała Nr 250/XXX/17 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu Gro-
dziskiego na realizację zadania bieżącego pn. 
„Wykonanie analizy Bezpieczeństwa Ruchu na 
terenie Miasta Milanówka – ulice Smoleńskie-
go, Kościuszki, Kościelna”; którą radni przyjęli 
w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące;
 Uchwała Nr 251/XXX/17 w sprawie wyra-
żenia zgody na dzierżawę części nieruchomości 
przy ul. Barwnej, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 13-za, 1-wstrzymujący; 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 252/XXX/17 w sprawie wyra-
żenia zgody na dzierżawę części nieruchomo-
ści przy ul. Piłsudskiego, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, 1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 253/XXX/17 w sprawie okre-
ślenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyj-
nym do klas pierwszych szkół podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Milanówek dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych kryteriów, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 13-za, 2-niegłosujące;
 Uchwała Nr 254/XXX/17 w sprawie okre-
ślenia kryteriów, wartości punktów i rodzaju 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów obowiązujących na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę Mila-
nówek, którą radni przyjęli w głosowaniu 14-
za, 1- niegłosujący;

 Uchwała Nr 255/XXX/17 w sprawie do-
stosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 1- niegło-
sujący;
 Uchwała Nr 256/XXX/17 w sprawie uzgod-
nienia realizacji celu publicznego w obrębie 
strefy ochrony pomnika przyrody, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 13-za, 1-wstrzymujący, 
1- niegłosujący;
 Uchwała Nr 257/XXX/17 w sprawie przy-
jęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu 
Rady Miasta Milanówka, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 8-za, 2-przeciw, 2-wstrzymujące,  
3- niegłosujące;
 Uchwała Nr 258/XXX/17 w sprawie wybo-
ru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomo-
cy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanów-
ka, którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 
2-wstrzymujące, 2- niegłosujące.
Wszelkie pisemne opracowania dotyczące 
Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Mila-
nówka przy ulicy Kościuszki 45, budynek „B” 
– tel. 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
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Wiosna to czas, w którym jazda na rowerze i aktywności na świeżym 
powietrzu stają się formą spędzania czasu. Poprzez nasze pomysły 
i działania chcemy zainspirować Państwa do aktywnego wypoczynku 
i podejmowania nowych inicjatyw rowerowych.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Czas na rower

Powołany przez burmistrz Milanówka ze-
spół, przez kilka tygodni opracowywał 

kampanię społeczną mającą na celu propago-
wanie roweru jako ekologicznego, zdrowego 
środka transportu. Przeanalizowano wszystkie 
kluczowe aspekty komfortowego i bezpieczne-
go poruszania się po ulicach miasta. Kampania 
Rowerowy Milanówek właśnie rusza.

W kwietniu, w ramach projektu odbędą się 
terenowe wyścigi kolarskie od przedszkolaka 
do seniora, a Sekcja Turystyki Rowerowej wy-
ruszy na pierwsze wycieczki. Kalendarz tych 
aktywności dostępny jest na stronie interneto-
wej miasta oraz na profilu MCK na Facebooku. 
Właściciele jednośladów mogą zabezpieczyć 

swój rower przed kradzieżą poprzez specjal-
ne znakowanie w siedzibie Straży Miejskiej. 
Wydarzeniem planowanym na 20 maja, które 
pokaże różne oblicza roweru bez wątpienia 
będzie Dzień Sportu. Wspaniałe, ekstremalne 
pokazy skoków Freestyle Motocros oraz MTB/
BMX na terenie kąpieliska miejskiego odbędą 
się na specjalnie postawionej mobilnej in-
frastrukturze. Plac zamieni się w miasteczko 
sportowe, zaprezentują się różnorodne dys-
cypliny, odbędą się warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży, staną dmuchańce, a w finale zagra ze-
spół Red Room. 

W akcję zaangażowały się szkoły, przedszkola 
i organizacje. Przy ZSG nr 3, uruchomione zo-
stanie miasteczko ruchu rowerowego, odbędą 
się konkursy: fotograficzny, plastyczny, a także 
Olimpiada Przedszkolaka. Rozpoczęły się pra-
ce nad wyznaczeniem ciekawych rowerowych 
tras, dostępnych dla całych rodzin. Informacje 
na temat kampanii oraz plan działań sporto-
wych dostępny będzie na stronie miasta oraz 
profilu na Facebooku.

Dyrektor MCK
Aneta Majak

OPS dla milanowian

Dzięki wielkowymiarowości oraz interdyscy-
plinarności projektu socjalnego zwiększy  

się efektywność i skuteczność pracy socjalnej, 
ukierunkowanej na rzeczywiste wsparcie osób 
i rodzin doświadczających trudności życio-
wych. Chcemy, aby działania Ośrodka odpo-
wiadały na potrzeby mieszkańców Milanówka, 
i aby realizowały przyjęte założenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz 
uchwalonych przez Radę Miasta Milanówka 
projektów, w tym: Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Programu 
Wspierania Rodziny i Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gru-
pa Samopomocowa Seniorów z gminy Mila-
nówek, która  ma na celu udzielanie pomocy 
w rozwiązywaniu problemów dotyczących 
m.in: samotności, relacji z rodziną czy przyja-

ciółmi i funkcjonowania w sytuacji ograniczeń 
związanych z chorobą. Spotkania upływają 
w przyjemnej, wolnej od ocen atmosferze 
i dają okazję do nawiązywania relacji z osoba-
mi o podobnych problemach. Uczestnicy Gru-
py uczą się również języka angielskiego, a dla 
sprawdzenia swoich umiejętności  planują wy-
jazd do Londynu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mila-
nowskich seniorów do udziału w spotkaniach, 
które odbywają się w Środowiskowym Klubie 
Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, przy ul. Szkol-
nej 12 w każdy czwartek w godz. 10.00-11.00 
i w Środowiskowym Klubie Wsparcia dla Dzie-
ci i ich Rodzin, przy ul. Kościuszki 58 w każdy 
piątek w godz. 10.00-11.00. Informacji udzie-
la pracownik socjalny – Justyna Nowocińska,  
tel. (22) 724 97 92 wew.11.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Krysytyna Kott

Wychodząc naprzeciw wymaganiom środowiska lokalnego  oraz nowym trendom w roz-
woju pomocy społecznej, Ośrodek rozpoczął realizację  projektów socjalnych. 

    

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na zajęcia 
socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Milanówka.

3M – Warsztaty umiejętności społecznych 

Program oparty jest na czterech bezpo-
średnich regułach nauczania: modelo-

waniu, odgrywaniu ról, informacji zwrotnej 
i transferze umiejętności. Celem nadrzęd-
nym jest nauczenie i doskonalenie pożą-
danych, podstawowych umiejętności spo-
łecznych. Warsztaty są prowadzone przez 
Izabelę Bielecką i Elżbietę Miłosz-Sławiń-

ską, mają charakter otwarty. Cykl składa 
się z 7 zajęć trwających 1,5 godziny. Zajęcia 
odbywają w czwartki, przy ul. Kościuszki 58 
(Punkt Informacyjno-Konsultacyjny), w godzi-
nach 16.30–18.00. Tel. 797 832 787; e-mail:  
profilaktyka@ops.milanowek.pl.

Główny Specjalista ds. Profilaktyki i Uzależnień 
Magdalena Jachna

Twój Pies  
– Twoja kupa!

Pomimo wielu akcji zachęcających wła-
ścicieli psów do sprzątania po swoich 

pupilach, problem nie znika. Nadal wielu 
posiadaczy czworonogów nie zdaje sobie 
sprawy, że sprzątanie po swoim zwierzęciu 
należy do ich obowiązku, a niewywiązywa-
nie się z niego grozi mandatem do 500 zł. 
Taka „niespodzianka” to skupisko wielu 
drobnoustrojów, które mogą być przyczy-
ną groźnych chorób zakaźnych i pasożytni-
czych dla ludzi, w tym: glista, salmonella czy  
tasiemiec. 

Torebkę z psimi odchodami można wy-
rzucić do specjalnych koszy znajdujących 
się na milanowskich osiedlach, ale także 
można skorzystać z każdego „normalnego” 
pojemnika na odpady. Specjalne torebki 
można uzyskać w Referacie Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Zielenią, przy ul. Spa-
cerowej 4, w Straży Miejskiej, przy ul. War-
szawskiej, a  akże u administratora osiedla.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Emilia Misiak

Jak co roku o tej porze, na trawnikach 
pojawiają się pierwsze oznaki wiosny 
w postaci krokusów, przebiśniegów i… 
psich odchodów.

Kleszcze 
atakują
W trosce o zwierzęta przypominamy 

o zabezpieczeniu swoich psów 
przeciwko kleszczom, które roznoszą 
groźną chorobę – babeszjozę. Jeśli nie 
zareagujemy w porę, pies umiera w cier-
pieniach i nie możemy zbyt wiele pomóc. 
Choroba ta z największą intensywnością 
występuje właśnie w sezonie wiosenno-
-jesiennym (szczyt inwazji tych pasoży-
tów przypada na kwiecień-maj i wrze-
sień-październik). Kleszcze możemy 
spotkać nie tylko na łąkach czy w lasach, 
ale też w miastach na osiedlowych traw-
nikach i parkach. Dlatego, wszystkie psy 
powinny być zabezpieczone przeciwko 
kleszczom poprzez specjalną obrożę lub 
przeznaczony do tego preparat.

Kierownik Referatu Ochrony 
 Środowiska i Gospodarki Zielenią

Emilia Misiak
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Co drugi czwartek w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Milanówku, przy ul. Spa-

cerowej 4 o godz.17.00 rozpoczynają się 
spotkania pod nazwą „Godzinka w Doboro-
wym Towarzystwie”. Wszyscy milanowianie, 
którzy chcą poznać nowe osoby i spędzić 
przyjemnie czas są mile widziani. Tematy 
spotkań wybierane są wspólnie z uczestni-
kami i obejmują wielorakie zagadnienia – 
począwszy od spraw związanych z naszym 
zdrowiem, ogrodem, czy nawet prawem, 
a skończywszy na relacjach z innymi. Wiek 

nie ma znaczenia. Ta „godzinka” najczęściej 
trwa dłużej i upływa zdecydowanie za szyb-
ko. Wstęp jest wolny.
Najbliższe spotkania:
6 kwietnia – Zioła i my – teoria i praktyka, 
spotkanie z „Babką Zielarką”.
20 kwietnia – Wiosenny ogród – porady 
„Pani Flory”.
4 maja – Historia jednego obrazu.

Miejska Biblioteka Publiczna
Ewa Szczepaniak

Godzinka w Doborowym 
Towarzystwie

W  N A S Z Y M  M I E Ś C I E

Gra Miejska – Milanówek czyta
Podczas Światowego Dnia Książki, który przypada 23 kwietnia, zapraszamy 
do udziału w Grze Miejskiej, która jest jednym z elementów projektu 
„Milanówek czyta”. Patronat nad tym wydarzeniem objęła burmistrz 
Milanówka Wiesława Kwiatkowska.

Czas radości, który towarzyszy świętom 
Wielkiej Nocy, umili Państwu w Niedzielę 
Palmową, 9 kwietnia, Anna Faber wraz 
z zespołem. Koncert harfistki, która w swoim 
dorobku ma niezliczoną ilość koncertów 
i recitali zarówno w Polsce, jak i w całej Europie 
przygotowało Milanowskie Centrum Kultury.

Poprzez udział w zabawie będzie można 
przeżyć ciekawą przygodę, odkryć lite-

rackie zakątki miasta oraz spędzić czas w 
miłym gronie. Do udziału w grze zapraszamy 
zespoły 2-5 osobowe (w których przynaj-
mniej jedna osoba jest dorosła). Uczestnicy 
będą musieli stawić czoła siedmiu zadaniom, 
przewidywany czas wynosi 3 godziny. Regu-
lamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.jedyneczka.edupage.org.

Chęć udziału można zgłaszać do 19 kwietnia 
pisząc na adres: sekretariat@zsg1.milanowek.pl

Start – 23 kwietnia, w niedzielę w godz. 
15.00-15.30, Zespół Szkół Gminnych nr 1, 
przy ul. Królewskiej 69 (przy wejściu głów-
nym). Na mecie na uczestników czekają na-
grody i niespodzianki.

Organizatorami Gry są: Zespół Szkół Gmin-
nych nr 1 oraz Hufiec ZHP Milanówek. Part-
nerzy: Miejska Biblioteka Publiczna i Przed-
szkole nr 1 w Milanówku.

Zespół Szkół Gminnych nr 1
Mira Opalińska

Koncert  
Wielkanocny  
z anielską harfą

W programie kompozycje i piosenki od-
wołujące się do wiosny, narodzenia 

i miłości. Artystka łączy niezwykłą ekspresję 
z niepowtarzalnym stylem gry i w ten spo-
sób eksploruje zupełnie nowe przestrzenie 
brzmieniowe, co powoduje, że harfa przestaje 
być postrzegana wyłącznie klasycznie. 

Anna Faber wystąpi wraz z flecistką Sylwią 
Kubiak, skrzypkiem Piotrem Sawickim i gra-
jącą na perkusjonaliach – Moniką Szulińską. 
W programie znajdą się między innymi zna-
ne utwory: „Ave Maria” Jana Sebastiana Ba-
cha, „Silent” Michała Urbaniaka czy „Varia-
tions on a Lady” z repertuaru zespołu Flairck. 
Chabrowa harfa, na której zagra artystka  jest 
jej znakiem rozpoznawczym. Cały zespół za-
prezentuje się także w ciekawych strojach 
nawiązujących do tematyki koncertu, czyli 
do aniołów i anielskich brzmień związanych 
z wiosną i miłością.

Zapraszamy 9 kwietnia na muzyczne popo-
łudnie do Zespołu Szkół nr 1, przy ul. Piasta 
o godz. 16.00. 

Zastępca Dyrektora MCK
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Symbolicznie postanowiłyśmy uczcić pa-
mięć tej niezwykłej kobiety – aktorki, pi-

sarki, feministki, społeczniczki i milanowianki, 
w miejscu ważnym dla niej. W swoich wspo-
mnieniach napisała o nim tak:

„Milanówek posiadał teatr. Ot, zwyczaj-
na drewniana buda na sto pięćdziesiąt osób, 
w lecie duszna, w zimie z powodu braku ogrze-
wania zupełnie nie do użytku, ale za to z ja-
kimi tradycjami!(...) W tymże teatrze odbyła 
się prapremiera mojej sztuki „Nowa kobieta”, 
którą reżyserowałam i w której grałam główną 
rolę. Dochód z tego przedstawienia przezna-
czony był na cele Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, w której to organizacji pełniłam funk-
cję wiceprzewodniczącej. Tutaj wreszcie, już 

po drugiej wojnie światowej, Teatr Objazdowy 
„Problemy”, pod moją dyrekcją grał „Sprawę 
Moniki” – uznaną za pierwszą polską sztukę fe-
ministyczną, która odniosła niebywały sukces. 
Trafiła na sceny w Ameryce oraz została sfilmo-
wana przez wytwórnie Warner Brothers jako 
„Doctor Monica” z Kay Francis w roli głównej) 
i „Powroty”. Poza tym, na sali tej odbywały się 
ważne zebrania i społeczne narady” – Maria 
Morozowicz-Szczepkowska, „Z lotu ptaka”.

Akcja miała na celu nie tylko uczcze-
nie pamięci tej zdolnej milanowianki, ale 
i zwrócenie uwagi na pamięć o kobietach 
w przestrzeni naszego miasta.

Prezeska Stowarzyszenia Milanowianki.pl
Hanna Musur-Bzdak

Z okazji Dnia Kobiet Stowarzyszenie „Milanowianki” powołało do 
życia Teatr Letni im. Marii Morozowicz-Szczepkowskiej w Milanówku. 

Teatr Milanowianek
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Ś R O D O W I S KO

Mały zabieg  
– wielkie korzyści
Wiosna – czas rui, cieczek i… niechcianych miotów. 
Do milanowskiego schroniska wciąż trafiają porzucone 
szczeniaki i kocięta.

Zalet płynących ze sterylizacji jest dużo; 
przede wszystkim wykastrowany kot nie 

stanowi konkurencji dla innych samców, tym 
samym nie uczestniczy w bójkach i wojnach 
o tereny łowieckie ani o dostęp do samic, ma 
mniejszą skłonność do dalekich wędrówek, 
więc rzadziej ulega wypadkom i atakom ze 
strony psów. Wysterylizowana kotka lub suka 
nie ma rui, nie zachodzi w ciążę, jest o wiele 
mniej podatna na choroby zależne w dużej 

mierze od pracy hormonów, np. raka sutka. 
Wykastrowanemu psu o wiele rzadziej doku-
cza prostata, kończą się ucieczki „za zapachem 
cieczki”, bardziej trzyma się domu i łagodnieje.

Zdarza się, że wysterylizowane zwierzę ma 
mniejszy temperament i skłonność do ty-
cia. Potrzebna jest wtedy większa dyscyplina 
w diecie – stosowanie specjalistycznych karm 
dla kastratów. Przewaga zysków nad stratami 
jest oczywista.

Nasza gmina dopłaca do sterylizacji i ka-
stracji 50% ceny zabiegu. Wystarczy zgłosić 
się do Referatu Ochrony Środowiska, przy uli-
cy Spacerowej 4, tel.: 22 758 30 61 (62) wew. 
202, 204, 212. Zabiegi odbywają się w gabi-
netach dr. Krzywickiego i dr. Albina, którzy 
przeprowadzają te zabiegi na najwyższym 
poziomie i zapewniają opiekę pooperacyjną. 

TOZ 
Elżbieta Bazgier 

Weekend dla Kobiet 
11 i 12 marca, Milanówek odwiedziły dwie gwiazdy. Oba 
wydarzenia odbyły się z okazji Dnia Kobiet, pod honorowym 
patronatem Burmistrz Miasta Milanówka Wiesławy Kwiatkowskiej. 
Organizatorami Weekendu dla Kobiet byli: Miejska Biblioteka 
Publiczna, Przedszkole nr 1 i Milanowskie Centrum Kultury.

Pierwsza dama polskiego kina
W ramach projektu „Milanówek czyta”, 
11 marca w Przedszkolu nr 1 odbyło się 
spotkanie autorskie z Beatą Tyszkiewicz. 
Z aktorką rozmawiała Elżbieta Abramczuk-
-Kalinowska – zastępca dyrektora Milanow-
skiego Centrum Kultury. W dyskusji, pełnej 
anegdot z życia prywatnego i scenicznego 
gwiazdy kina, pojawiły się takie wątki, jak 
związek artystki z Milanówkiem, podróże po 
świecie oraz miłość. Beata Tyszkiewicz po-
dzieliła się z publicznością wspomnieniami 
ze szczęśliwego dzieciństwa w Pałacu w Wi-
lanowie, z pobytu w szkole podstawowej 
w Milanówku, który wiązał się z jej pierw-
szą miłością oraz niezwykłymi wrażeniami 
z podróży do Indii. W krótkim „ogniu pytań” 
dowiedzieliśmy się, że pierwsza dama pol-
skiego kina chętnie umówiłaby się na kawę 
z dyplomatą Danielem Rotfeldem i że jest 

kobietą, która cieszy się życiem; żartobliwie 
przyznała, że wydaje pieniądze swoich spad-
kobierców, ale uważa, że bogactwo wcale 
szczęścia nie daje. Aktorka opowiedziała 
również o swoich trzech książkach: „Nie 
wszystko na sprzedaż”, „Kocha lubi i żartuje” 
oraz „Bajaderka”. Publiczność pytała Beatę 
Tyszkiewicz o etapy jej życia artystycznego, 
które jak przyznała aktorka, zbiegały się z fil-
mami, nad którymi pracowała oraz o wątki 
osobiste związane z jej mężem Andrzejem 
Wajdą oraz córkami Karoliną i Wiktorią.
Beata Hereśniak, która uczestniczyła w spo-
tkaniu powiedziała: „Rozmowa z tak znako-
mitą gwiazdą była inspirująca, to naprawdę 
niezwykłe doświadczenie”.

Ilość sprzedanych książek z dedykacją 
Beaty Tyszkiewicz, a także pełna sala udo-
wadniają, że Milanówek z kulturą jest za pan 
brat.

Odkryte sekrety Marilyn Monroe
Niezwykły koncert – recital charyzmatycznej 
Soni Bohosiewicz zakończył „Weekend dla 
kobiet” w Milanówku. Artystce towarzyszyli 
na scenie utalentowani muzycy z Quartetu 
Wiesława Pieregorólki w składzie: szef zespo-
łu – fortepian, Grzech Piotrowski – saksofon, 
Sławomir Kurkiewicz – kontrabas i Marcin Jahr 
– perkusja. Na jeden wieczór hala sportowa 
zyskała przytulny, koncertowy klimat.

Występ był okazją do przyjrzenia się za-
kamarkom biografii Monroe. Sonia Bohosie-
wicz nie chciała naśladować słynnej Marylin, 
dlatego założyła różową perukę. W opowie-
ściach o najsłynniejszej blondynce przemyci-
ła prywatne, miłosne, a także intymne fakty. 
W repertuarze koncertu znalazły się utwory 
doskonale wpisujące się w opowieść o ko-
biecie, która za życia stała się legendą, m.in: 
„Teach me, Tiger”, „I wanna be loved by you”, 
„I’ve got you under my skin”, czy słynne 
„Happy birthday”.  Młodzieżowa Rada Pro-
gramowa MCK przygotowała dla przybyłych 
niespodzianki. 

Licznie zgromadzona publiczność, w której 
można się było dopatrzyć sporego grona pa-
nów nagrodziła występ gromkimi brawami, 
a wyrazom zachwytów nie było końca…

Kinga Montwiłło-Jachowska

W  N A S Z Y M  M I E Ś C I E



11

Ś R O D O W I S KO

I N F O R M A C J E

Najbliższe stacje pomiarowe Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska znajdu-

ją się dość daleko: w Piastowie, Żyrardowie 
i Otwocku. Postanowiliśmy coś z tym zrobić.

W efekcie – 14 lutego uruchomiliśmy testo-
wo pierwszą czujkę. Trafiliśmy na wspomnia-
ne wcześniej warunki niekorzystnie wpływa-
jące na jakość powietrza. Krótka informacja 
o testach, opublikowana w internecie rozeszła 
się wśród kilku tysięcy osób – w dwa dni od-
notowaliśmy 4200 wejść na stronę testową, 
zostaliśmy zasypani e-mailami, a telefon nie 
dawał nam spokoju.

Przez pierwszy miesiąc uwzględniliśmy uwa-
gi internautów co do czytelności wykresów i ich 
interpretacji. Dziś strona może służyć miesz-
kańcom do monitorowania powietrza. W nie-
dalekiej przyszłości planujemy podłączyć na 

terenie Milanówka jeszcze kilka czujek, tak aby 
łatwiej można było zdiagnozować jakość po-
wietrza. Pozwoli to również określić, w której 
części naszego miasta ludzie używają w domo-
wych piecach niekoniecznie „czystego opału”.

Gromadzone dane będą doskonałym mate-
riałem dydaktycznym na lekcje geografii, chemii 
i biologii. W szczególności dane całoroczne, gdy 
będzie można zrobić korelacje z danymi mete-
orologicznymi. Lokalizacja: Automatyczna Sta-
cja Pogodowa i monitoring zapylenia powietrza, 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO, 
przy ul. Fiderkiewicza 41. Pozycja: N 52°07'13.6'' 
E 20°40'16.1''  Wysokość: 102 m n.p.m. Odczyt 
co około 15 minut. www.slo5.edu.pl. Zaprasza-
my również Twittera: @Meteo_Milanowek.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 
Leszek Janasik 

W styczniu i w lutym, temat zanieczyszczenia powietrza często pojawiał się w me-
diach ogólnokrajowych. Dni zupełnie bezwietrzne, z ujemną temperaturą oraz inwer-
sją powietrza, sprzyjały kumulacji zanieczyszczeń, przy powierzchni ziemi. Do naszej 
szkoły zaczęły napływać pytania: od rodziców – czy dzieci i młodzież mogą spędzać 
czas na dworze; od przyjaciół STO-nogi – czy warto biegać? 

Monitoring czystości powietrza 
w Milanówku

W trosce o bezpieczeństwo
Komendantem Komisariatu w Milanówku jest asp. szt. Robert Skirski, z którym można kontak-
tować się podczas jego służby, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (22) 758 32 36. 
Pod tym samym numerem tel. można przekazać wszelkie informacje o zagrożeniach i potrzebie 
policyjnej interwencji. Dostępny jest również adres e-mail: dyżurny.kp-milanowek@ksp.policja.
gov.pl. Nagłe, bieżące zgłoszenia nadal przyjmowane są pod bezpłatnymi numerami telefonów 
997 (odbierany w Komendzie Powiatowej Policji) i 112 (odbierany w Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Radomiu lub Warszawie).

Do bezpośrednich kontaktów z mieszkań-
cami i pomocy w diagnozowaniu i elimi-

nowaniu lokalnych problemów wyznaczeni 
są dwaj dzielnicowi. Rejonem miasta po 
lewej stronie torów PKP (w kierunku War-
szawy) opiekuje się st. asp. Marek Wojenko 
tel. 600 997 527, e-mail: dzielnicowy.mila-
nowek1@ksp.policja.gov.pl. Rejonem po 
prawej stronie torów PKP opiekuje się asp. 
Kamil Wojtaś, tel. kom.: 600 997 530, e-mail: 
dzielnicowy.milanowek2@ksp.policja.gov.pl. 

Z dyżurnym komisariatu i  dzielnicowymi 
można kontaktować się także za pośrednic-
twem aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, 
którą można zainstalować bezpłatnie na 
swoim telefonie. 

Informacje o niebezpiecznych miejscach 
w okolicy można przekazywać policjantom tak-
że za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, której regulamin dostępny 
na: www.policja.pl. 

Na stronie internetowej Komendy Powia-
towej Policji w Grodzisku Maz. (http://kpp-
grodzisk.policja.waw.pl) można zapoznać się 
z informacjami na temat bieżącej pracy poli-
cjantów naszego powiatu, w tym także funk-
cjonariuszy z Milanówka. 

W związku z występującymi w całym kraju 
zagrożeniami, poniżej zasady bezpieczeń-
stwa w dwóch kategoriach:

Aby uniknąć włamania do domu  
lub mieszkania
n Na noc i podczas nieobecności zawsze 

należy zamykać drzwi i okna domu i załączać 
system alarmowy, jeśli go nie ma – warto po-
myśleć o takim zabezpieczeniu, szczególnie 
gdy nasz dom stoi na uboczu, dobrze jest wy-
posażyć drzwi w odpowiednie zamki i zamon-
tować zabezpieczenia przeciwwyważeniowe,
n Trzeba pamiętać o zabezpieczeniu okien 

i drzwi  wszystkich pomieszczeń, przez które 
łatwo można dostać się do domu,
n Nie należy przechowywać w domu znacz-

nych kwot pieniędzy, czy wartościowej biżu-
terii – lepiej zdeponować je w banku, zwłasz-
cza podczas dłuższych wyjazdów,
n Trzeba natychmiast reagować na wszyst-

kie niepokojące odgłosy na posesji, koryta-
rzu bloku lub w domu i powiadamiać Policję, 
ważna jest również współpraca z sąsiadami
n Nie należy opowiadać o swoim majątku  

w miejscach, gdzie mogą słyszeć to obce osoby,
n Dobrze jest zapisać numery fabryczne 

wartościowych przedmiotów i oznakować je 
w indywidualny, trwały sposób, niewidoczny 
dla złodzieja oraz sporządzić listę i dokumen-
tację fotograficzną cennych przedmiotów,
n Równoległe z zabezpieczeniem mieszkania 

warto pamiętać o jego ubezpieczeniu w firmie 
ubezpieczeniowej, aby w przypadku włamania 
zrekompensować poniesione straty,

Oszustwa 
„na krewnego lub na policjanta”

Niespodziewane telefony od osób poda-
jących się za od dawno niewidzianych krew-
nych, czy za funkcjonariuszy policji lub innych 
służb, nie muszą zakończyć się finansową po-
rażką, jeżeli będą znane i przestrzegane  pod-
stawowe zasady ostrożności i ograniczonego 
zaufania do rozmówcy.
n Policjant nigdy nie zadzwoni z informa-

cją o prowadzonej akcji.
n Policja nigdy nie poprosi o przekazanie 

komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub 
pozostawienie w jakimś miejscu.

Jeśli osoba w rozmowie telefonicznej 
podaje się za członka rodziny i prosi o po-
życzenie pieniędzy, należy sprawdzić, czy 
rzeczywiście to bliska nam osoba potrzebu-
jąca pomocy. W takiej sytuacji najlepiej skon-
taktować się z innymi członkami rodziny, by 
zweryfikować prawdomówność rozmówcy.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, na-
tychmiast trzeba powiadomić Policję, dzwo-
niąc pod bezpłatne numery alarmowe 997 
lub 112. Na Państwa sygnały przez całą dobę 
czekają także policjanci Komendy Stołecznej 
Policji, którzy uruchomili specjalną linię tele-
foniczną: 22 60 33 222.

Oficer prasowy KPP w Grodzisku Maz.
  asp. szt. Katarzyna Zych 
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Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 zapracowało na 
23.  miejsce wśród najlepszych liceów województwa ma-
zowieckiego i 55. w ogólnopolskim rankingu maturalnym. 
Wszystkich tych, którzy chcieliby z nami dzielić ten sukces, 
znaleźć choć odrobinę przyjemności w poszukiwaniu wiedzy, 
przekonać się, że myślenie niekoniecznie musi boleć (wbrew 
temu co twierdzą mędrcy), zapraszamy do siebie.

Dzień Patrona w „Dwójce”

10 lutego spotkaliśmy się na wspólnie 
przygotowanym wydarzeniu arty-

stycznym pod hasłem „On i ona w Dzień 
Patrona”. Tym razem każda z klas 4-6 za-
prezentowała wybraną piosenkę, w której 
przewijał się temat dzielnych „chłopaków 
z AK” i „dziewczyn z granatem w ręce”. 
Wspominaliśmy tym samym młodych ludzi, 
którzy w czas wojennej zawieruchy zamiast 
umawiać się w kawiarniach, w ruinach 
Warszawy dzielili się chlebem i czarną 
kawą. Ilustracje filmowe do wybranych pio-
senek, krótka scenka w wykonaniu uczniów 
klas 6 oraz przytoczone teksty Gajcego i Ba-
czyńskiego dodatkowo przybliżały sytuację 
ówczesnej młodzieży, która często zmuszo-
na była spędzać czas w kanałach, uciekając 
przed bombami.  Na zakończenie – razem 
z klasami trzecimi, została wspólnie odśpie-
wana piosenka „Rośniemy, by urosnąć”, 

której słowa można z powodzeniem uznać 
za podsumowanie całego wydarzenia. Po 
apelu uczniowie klasy 3d złożyli kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą walkę Armii Krajo-
wej na terenie Milanówka.

Nauczyciel jęz. polskiego
Katarzyna Klonowska

Raz w roku wspominamy naszego patrona – Armię Krajową,  
która powstała 14 lutego 1942 roku. 

Staramy się z całych sił, aby nie zaklasy-
fikowano nas jedynie jako trzyletniego 

kursu przygotowującego do matury. Dlate-
go, dla społeczników mamy różnego typu 
akcje charytatywne. Przyszli politycy mogą 
swoją wizję Europy prezentować na obra-
dach Młodzieżowego Parlamentu Euro-
pejskiego. Dla artystów i miłośników sztu-
ki przygotowujemy co roku bogatą ofertę 
teatralną, nie tylko wyjazdy, ale również 
koło teatralne, mające już swoje sukcesy, 
jak choćby wystawiana na Turczynku i na-
grodzona w konkursach „Alicja w Krainie 

Czarów”, czy świąteczne przedstawienie 
inspirowane poezją Zbigniewa Herberta, 
będące zapowiedzią następnej turczynko-
wej premiery. Poza tym można wygospo-
darować czas na coroczny wyjazd języko-
wy do Hiszpanii (zwykle w październiku), 
znaleźć siły i energię na wyprawę w poszu-
kiwaniu zorzy (Norwegia i Islandia w czasie 
ferii zimowych) i zajęcia sportowe. Można 
u nas wysłuchać wykładu wygłoszonego 
przez pracowników naukowych UW i ko-
niecznie odpocząć i zacieśnić przyjaźnie na 
czerwcowej Zielonej Szkole.

Wszyscy mar-
twili się, jak 

czwartoklasiści po-
radzą sobie z przy-
gotowaniem Święta 
Szkoły, jednak do-
stali silne wsparcie 
od kolegów z klas 
szóstych i uroczyste 
obchody rocznicy 
urodzin patrona 
szkoły, Fryderyka 
Chopina, zostały 
nagrodzone owacją 
na stojąco.

Zdolności i ciężka 
praca zaowocowały – Wiktoria Pelc, uczenni-
ca kl. V, przeszła do II etapu Ogólnopolskiego 
Konkursu o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Pra-
ca artystyczna Wiktorii znalazła się w ścisłej 
czołówce 22 prac, które komisja wskazała 
w I etapie jako najlepsze.

Z ogromną radością informujemy, że Alicja 
Staniak (na zdjęciu), została laureatką Kura-
toryjnego Konkursu Polonistycznego.

ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka

Dobre wieści  
z „Trójki”

Społeczne Liceum wysoko w rankingach 

1. Zebranie informacyjne dla kandydatów i ich 
rodziców – 7 kwietnia (piątek) godz.18.00

2. Zapisywanie kandydatów na rozmowy kwa-
lifikacyjne przez formularz na stronie www.slo5.
edu.pl lub w sekretariacie szkoły, do 12 maja 
(piątek) godz.15.00

3. Dzień otwarty dla kandydatów – 22 kwietnia 
(sobota) godz. 11.00 – 14.00

4. Rozmowy wstępne i kwalifikacyjne –  3 maja 
(sobota) i 27 maja (sobota) od godz. 9.00

SLO
Agnieszka Jarząbek
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Nowoczesna  
biblioteka w ZSG nr 3

Powiat grodziski w swoim budżecie za-
pisał 690 tys. złotych na budowę ronda 
u zbiegu ulic Kazimierzowskiej, Średniej 
i Brwinowskiej w Milanówku. 

Rekrutacja
do szkół  
i przedszkoli

Miejska Biblioteka Publiczna poprzez 
tworzenie cyfrowego archiwum, ratu-

je od zapomnienia pamiątki związane z mia-
stem i jego mieszkańcami. Głównym celem 
i sensem istnienia archiwum jest nie tylko 
zabezpieczanie lokalnych zasobów historycz-
nych, ale także włączanie dziedzictwa lokal-
nego w dziedzictwo narodowe i europejskie. 
Stale aktualizujemy kolekcję, dotyczącą histo-
rii i kultury Milanówka. Obecnie trwają prace 
nad stworzeniem narzędzi pozwalających na 
powszechne otwarcie dla czytelników na-
szych zdigitalizowanych zasobów, w struktu-
rach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

Mogą Państwo przynieść do nas swoje 
stare fotografie, dokumenty czy  pamiątki 

związane z Mila-
nówkiem, a tym 
samym  pomóc 
nam ratować 
i upowszech-
niać lokalne 
d z i e d z i c t w o 
h i s t o r y c z n e . 
W ten sposób cenne pamiątki zostaną oca-
lone przed zapomnieniem i zniszczeniem. 
Informacje o akcji są dostępne na stronie: 
www.biblioteka-milanowek.pl  lub pod nu-
merem telefonu  22 755 81 13.

Miejska Biblioteka Publiczna
Anna Kowalska-Łukasik

Plan zakłada przebudowę obecnego 
skrzyżowania na rondo, ale także wybu-

dowanie chodnika. Pojawi się także nowa 
nawierzchnia. Gmina Milanówek dołoży do 
inwestycji środki w wysokości 150 tys. zło-
tych. Realizacja tego zadania jest konieczna 
i bez wątpienia będzie miała wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa ruchu. Jest to o tyle 
zasadne, że ostatnio na tym odcinku doszło 
do wypadku.

Jak poinformowała rzecznik Powiatowej 
Komendy Policji w Grodzisku Mazowieckim 
asp. szt. Katarzyna Zych – Na skrzyżowaniu 
ulic Kazimierzowskiej i Średniej, kierująca 
mitsubishi nie ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu kierującej fiatem, która po zderzeniu 
wjechała  w ogrodzenie posesji. W tym zda-
rzeniu nie było osób rannych. Sprawca – pro-
wadząca mitsubishi została ukarana manda-
tem za spowodowanie kolizji.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
Anna Gębalska-Berekets

W szkolnej bibliotece uczniowie nie tyl-
ko wypożyczają książki, ale biorą też 

udział w konkursach, realizują projekty fil-
mowe i przygotowują spektakle teatralne. 
Biblioteczną ciszę często przerywa gwar roz-
entuzjazmowanych uczestników jakiegoś czy-
telniczego przedsięwzięcia. Małe pomiesz-
czenie pęka w szwach, co utrudnia pracę. 
Z tego względu, w roku szkolnym 2015/2016 
podczas przeprowadzonych badań ewalu-
acyjnych, zarówno młodzież szkolna, jak 
i rodzice, wskazali na konieczność zmiany po-
mieszczenia biblioteki na większe i nowocze-
śniejsze. Możemy dziś z radością ogłosić, że 
taka biblioteka w naszej szkole powstanie. Na 
realizację tego projektu burmistrz Milanów-
ka przekazała szkole 30 000 zł z rezerwy bu-

dżetowej. Nasi uczniowie będą mogli od na-
stępnego roku szkolnego korzystać z nowego, 
większego pomieszczenia bibliotecznego, 
dostosowanego do potrzeb młodych ludzi. 
Zmiana ta podyktowana jest również dotacją 
podręcznikową, która  w tym roku obejmuje 
już wszystkie klasy. Według ostrożnych sza-
cunków, będziemy mieć co najmniej 4000 no-
wych książek do opracowania, ale również do 
przechowania. Dzięki decyzji o przeniesieniu 
biblioteki do nowej sali  zrealizujemy to zada-
nie w odpowiedni sposób. Chcemy zapewnić 
młodym milanowianom rozwój i wykształce-
nie, a nowa biblioteka to na pewno ułatwi.

Dyrektor ZSG nr 3
Krzysztof Filipiak

Rondo konieczne

I N F O R M A C J E

Szanowni Rodzice, informujemy, że 
rekrutacja do publicznych przedszkoli 

oraz szkół podstawowych w Milanówku 
na rok szkolny 2017/2018 po raz pierw-
szy będzie prowadzona z wykorzysta-
niem systemu elektronicznej rekrutacji. 
Rejestracji wniosków o przyjęcie dziec-
ka do przedszkola w systemie elektro-
nicznym można dokonać w terminie od 
3 kwietnia 2017 r. od godz. 10:00 do 
24 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00  pod 
adresem www.przedszkola-milanowek.
nabory.pl.

Zgłoszenia do szkół podstawowych 
należy dokonać w terminie od 27 mar-
ca do 21 kwietnia br. do godz. 12.00, 
za pośrednictwem strony www.sp-mi-
lanowek.nabory.pl. Prosze pamiętać, że 
wnioski należy złożyć w systemie elektro-
nicznym, a  następnie wydrukować, pod-
pisać i przekazać do wybranej szkoły lub 
przedszkola. W przypadku ograniczone-
go dostępu do internetu prosimy o kon-
takt z sekretariatem wybranej placówki.

Więcej informacji oraz zasady i kry-
teria rekrutacji na stronie miasta  
www.milanowek.pl i w referacie oświaty.

Uratuj lokalne dziedzictwo 
od zapomnienia

Wizualizacja projektu
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I N F O R M A C J E

S P O R T  XIV edycja rozgrywek  
          „Piłkarskiej Halowej Ligi Oldbojów”
Liga składała się z trzech turniejów. Zwycięzcą została drużyna „Sfora”, 

która zebrała największą ilość punktów. Turniej był rozgrywany w ZSG 
nr 1, przy ul. Królewskiej 69. W rozgrywkach mogli wziąć udział zawodnicy, 
którzy mają 35 lat i więcej. Organizatorem Ligi, jak co roku był Dział Sportu, 
Milanowskiego Centrum Kultury.  

Punktacja końcowa po trzech turniejach:
1. 21  pkt. Sfora 11 zawodników
2.  20  pkt.  FC Żbiki 12 zawodników
3. 18  pkt. Pogoń Grodzisk 11 zawodników
4. 18  pkt. PPH JARO 14 zawodników
5. 14  pkt. Express A.A. 11 zawodników
6. 7  pkt. Milan Milanówek 12 zawodników
7. 4  pkt. Jacek Team 14 zawodników 

Najlepszy strzelec – Rafał Biedź (FC Żbiki) – 16 goli;
Najlepszy bramkarz – Rafał Klecki (Sfora).
W rozrywkach wzięło udział 7 zespołów – 85 zawodników.
Ogółem w 3 turniejach rozegrano 63 mecze, w których strzelono  
177 goli.

Milanowskie Centrum Kultury
Grzegorz Michalak

Podsumowanie działań Straży Miejskiej w 2016 roku
Od stycznia 

do grudnia 
2016 r. Straż Miej-
ska podjęła 9365 

interwencji, o 2403 
interwencji więcej 
w porównaniu do 

2015 r. Mieszkańcy 
coraz chętniej sięgają 

po numery alarmowe 
naszej jednostki, zgłaszane 

problemy dotyczą najczęściej: 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
bezpańskich zwierząt oraz nieprawidłowego 
parkowania. 

Miniony rok to również okres wzmożo-
nych kontroli dotyczących spalania odpa-
dów w piecach grzewczych, których prze-
prowadziliśmy 125.

Ponadto podjęliśmy 237 interwencji 
dotyczących osób nietrzeźwych, ujęliśmy 
19 osób podejrzanych o popełnienie czynów 
zabronionych, funkcjonariusze nałożyli 134 
mandaty karne, sporządzono 10 wniosków 

o ukaranie do Sądu Rejonowego, pouczono 
lub zastosowano środki oddziaływania wy-
chowawczego w stosunku do 1059 osób. 

W 2016 roku rozszerzyliśmy również swo-
je działania profilaktyczne, oprócz zajęć 
adresowanych dla dzieci i młodzieży prze-
prowadziliśmy programy dla dorosłych: Bez-
pieczny Senior i Nie bądź bezbronna – obroń 
się sama – samoobrona dla kobiet.  

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Izabela Koźbiał

V Bieg  
STO-nogi

Kiedy w 2012 roku, świętowaliśmy ukończenie naszego 
pierwszego maratonu, padł pomysł, by urządzić Bieg. My-
śleliśmy tylko o jednorazowej imprezie, stworzonej przez 
biegaczy dla biegaczy, a przed nami już V Bieg STO-nogi, 
który wystartuje 4 czerwca o godzinie 11:00. 

W tym roku biegacze po raz pierwszy 
przebiegną po milanowskim wiaduk-

cie. Odwiedzą też drugą część Milanówka, po 
której dotąd jeszcze nie biegali. Nowa trasa 
to jedna pętla długości 10 km. Start i meta 
przed liceum przy ulicy Fiderkiewicza. Tak, jak 
poprzednim razem Bieg organizuje Milanow-
skie Koło Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego i Społeczne Liceum Ogólnokształcące 
Nr 5. Współorganizatorem jest Milanowskie 
Centrum Kultury. Patronat honorowy nad 
Biegiem objęła po raz kolejny Burmistrz Mi-
lanówka Wiesława Kwiatkowska. 

W związku z jubileuszem, nie może zabrak-
nąć specjalnych atrakcji, które szykujemy dla 
biegaczy i kibiców. Będą dodatkowe konku-
rencje, pamiątki i dodatkowe imprezy to-
warzyszące. Nie zapominamy też o naszych 
stałych punktach gry. Mieszkańcy Milanów-
ka będą mogli zmierzyć się w punktacji na 
najszybszych milanowian. Odwiedzą nas też 
geografowie i ludzie związani z lotnictwem, 
bowiem nasz Bieg to jednocześnie Mistrzo-
stwa Świata Geografów i Mistrzostwa Polski 
Pilotów i Personelu Pokładowego. Liczymy 
na słoneczną pogodę i równie słoneczne 

uśmiechy kibiców. Prosimy też o wyrozumia-
łość mieszkańców – znosiliście dzielnie nasze 
„wariactwa” do tej pory. Bądźcie też przy-
chylni biegaczom i tym razem. Chcielibyśmy, 
aby przybywający na nasz Bieg zapamiętali 
Milanówek jako miasto otwarte i przyjazne 
ludziom aktywnym.

Wszelkie informacje na temat biegu zna-
leźć można na naszej stronie internetowej 
www.sto-nogi.pl. Szukajcie nas także na face-
book’u wpisując po prostu „Bieg STO-nogi”.

Wiceprezes STO
Jerzy Stypa
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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
Zespół Szkół Gminnych Nr 1  
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24  
e-mail: szkola@zsg1milanowek.pl 
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85 
 e-mail: szkola.nr2@neostrada.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Zespół Szkół Gminnych Nr 3 
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60 
e-mail: zsg3@tlen.pl,  
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1 
ul. Fiderkiewicza 43, tel. 22 758 35 92  
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl 
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,  
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com 
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00  
śr. 12.00–18.00, czw. 12.00–16.00,  
sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury,  
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 39 60, 
e-mail: sekretariat@ckipmilanowek.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Fiderkiewicza 41, tel. 22 724 97 92  
e-mail: ops@ops.milanowek.pl 
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl 
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32,  
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986,  
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl 
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji SP. z o.o. , ul. Spacerowa 4  
tel. 22 729 04 33; 22 758 30 61  wew. 218  
e-mail:  mpwik@mpwik-milanowek.pl  
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

KONTAKT Z PLACÓWKAMI 
I URZĘDEM MIASTA

9 kwietnia, godz. 16.00 Koncert wielkanocny na harfie w wykonaniu Anny Faber z zespołem 
– wstęp wolny n Zespół Szkół nr  1, przy ul. Piasta 14  n MCK

9 kwietnia, godz. 11.00 Maraton Miast Ogrodów n Szczegóły na www.sto-nogi.pl

11 kwietnia, godz. 19:00 Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami w sprawie ustroju Warszawy   
n Sala konferencyjna UM, przy ul. Spacerowej 4

22 kwietnia, godz. 11.00 Terenowe wyścigi kolarskie od przedszkola do seniora w ramach 
kampanii Rowerowy Milanówek n Stadion miejski, ul. Turczynek

23 kwietnia, godz. 12.00
Warsztaty dla dzieci „Mały aptekarz”. Dzieci wykonają musujący pył 
do kąpieli – pracownia kreatywna „Kurnik” n ul. Piasta 14 n Zapisy 
pod nr. tel. 22 758 32 34. Koszt 10 zł. od osoby n MCK

23 kwietnia, godz. 11.00 Maraton Miast Ogrodów. Start: Turczynek (3 km) n Szczegóły na 
www.mckmilanowek.pl

3 maja, godz. 12.30
Uroczyste obchody 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Występ Milanowskiej Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego 
n Teren zielony przy Pomniku Bohaterów n Szczegóły na www.
mckmilanowek.pl i milanowek.pl

20 maja Dzień Sportu n Szczegóły MCK

KALENDARZ WYDARZEŃ  
KWIECIEŃ/MAJ

Redakcja zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych wydarzeń, zmiany ich terminu  
lub godzin. Aktualne informacje znajdą Państwo na stronach: www.milanowek.pl,  

i www.biblioteka-milanowek.pl 

Krzyżówka dla dzieci i młodzieży
Litery na zaciemnionym tle utworzą rozwiązanie

Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 18 kwietnia. Hasła prosimy nadsyłać na adres: 
biuletyn@milanowek.pl. Na zwycięzcę czeka zestaw składający się z książki i gadżetów. 
Fundatorem nagrody jest Miejska Biblioteka Publiczna.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.biblioteka-milanowek.pl

1. Krótki sprawdzian w szkole
2. Najlepszy przyjaciel Shreka
3.  Zwierzę, które w powieści  

Romana Pisarskiego jeździło koleją
4. Koleżanka Bolka i Lolka
5.  Ptak, którzy podrzuca swoje jaja  

do obcych gniazd
6. Polski mistrz skoków narciarskich
7. Zielona część pietruszki
8.  40 dniowy okres poprzedzające  

zbliżające się święta
9.  Popularny przysmak,  

spożywany w kinie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

W marcowej krzyżówce zaszyfrowane było hasło: Przedwiośnie. 
Zwyciężczynią została Marta Kwaśniewska. Gratulujemy! : )
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