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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

Do zespołu zgłosiło się 18 osób w tym 
pracownicy Urzędu Miasta, jednostek 

organizacyjnych miasta, a także 9   miesz-
kańców Milanówka. 14 maja br. zespół 
spotkał się, aby omówić projekt uchwały. 
Podczas wspólnej dyskusji została wy-
pracowana ostateczna propozycja treści 
uchwały, która 21 maja została poddana 
pod konsultacje mieszkań-
ców. Do 4 czerwca Milano-
wianie mogli nanosić swoje 
uwagi i wnosili sugestie 
zmian, po zebraniu których 
powstanie projekt uchwa-
ły. Zostanie on przedsta-
wiony na Radzie Miasta na 
czerwcowej sesji.

Stworzenie trybu i zasad 
przeprowadzania konsul-
tacji społecznych usprawni 
współpracę władz miasta 

z mieszkańcami i wesprze w podejmo-
waniu ważnych decyzji. Po uchwaleniu 
dokumentu przez Radę Miasta, przystą-
pimy do wprowadzenia zasad w życie 
i przygotowania harmonogramu plano-
wanych konsultacji. Serdecznie dzięku-
jemy mieszkańcom, którzy włączyli się 
w przygotowanie projektu uchwały! Za-

praszamy wszystkich do 
czynnego udziału w wy-
rażaniu swoich opinii 
w prowadzonych kon-
sultacjach społecznych. 
Informacje na ten temat 
znajdą Państwo na stro-
nie: https://milanowek.
pl/bip/menu-przedmio-
towe/konsultacje-spo-
leczne

Zespół ds.  
Konsultacji Społecznych

Pod koniec kwietnia br. został powołany zespół, który miał na celu 
przygotowanie projektu uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzania 
konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka.

Konsultacje z zasadami

 

Trzynasty Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku to kolejna okazja do międzysąsiedzkiej integracji, 
a także uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, które tworzą mieszkańcy dla mieszkańców. 

Zapraszamy na Festiwal Otwarte Ogrody

Festiwalowy weekend po raz kolejny 
warto spędzić w Milanówku! Organiza-

torzy przygotowali różnorodne i ciekawe 
propozycje. Mieszkańcy otworzą swoje 
prywatne ogrody, by przedstawić swoje pa-
sje, zainteresowania oraz lokalny potencjał. 
Program wzbogacony będzie wydarzeniami 
organizowanymi przez jednostki miasta, ka-
wiarnie, miejsca wszystkim znane. 

Tegoroczny festiwal otworzymy w piątek 
8 czerwca o godz. 20:00 w ogrodzie Willi 
Borówka. Będzie to  Wielki Koncert muzyki 
filmowej. Zagra dla Państwa Milanowska 
Orkiestra Dęta oraz zaproszeni przez Ka-
pelmistrza goście. Sobota to szeroki wa-
chlarz możliwości. Mieszkańcy zapraszają 
na kino azjatyckie, sportowe aktywności, 
zdrowe jedzenie, warsztaty rękodzielnicze 
(ceramika, szydełkowanie, malarstwo na 
jedwabiu), a także na spotkania z autorami 

książek czy twórcami filmowymi. Poznają 
Państwo historię jedwabnictwa, sztukę for-
mowania drzewa „bonsai”, a także przenio-
są się Państwo w czasie za pośrednictwem 
fotografii w fotoplastykonie. Nie zabraknie 
oferty dla każdej grupy wiekowej. Dzieci 
będą mogły pobawić się z animatorami, 
a miłośnicy tańca spotkają się na Balfolk 
– imprezie tanecznej poprzedzonej warsz-
tatami. W niektórych ogrodach zobaczą 
Państwo malarstwo oraz rzeźbę, wezmą 
udział w koncertach, by wieczorem spotkać 
się w centrum miasta na spektaklu w duchu 
niepodległości. 

Niedzielne popołudnie odbędzie się pod 
znakiem Biegu STO-nogi – sportowcy opa-
nują północną część miasta! Tego dnia bę-
dzie można także wziąć udział w zawodach 
strzeleckich, zajęciach jogi oraz treningu 
sprawnościowym z elementami sztuk wal-

ki. Sportową część dnia zamkniemy space-
rem alejami drzew i tym sposobem przej-
dziemy do wydarzeń kulturalnych. Zobaczą 
Państwo wystawy malarstwa i fotografii, 
poznają „świat bambusa” oraz wejdą do 
pracowni ceramicznej, by wziąć udział 
w warsztatach. Będzie także okazja do roz-
mowy przy harcerskim ognisku, a wieczór 
zakończy koncert operowy w wykonaniu 
doskonałej Aleksandry Novina-Chacińskiej 
oraz gości. 

Festiwalu Otwarte Ogrody nie można 
przegapić. Zapraszamy serdecznie, by prze-
mieszczać się między ogrodami spacerem, 
rowerem czy dorożką. Zachęcamy do za-
poznania się z programem, który dostępny 
w formie mapki jest także do pobrania na 
stronie www.mckmilanowek.pl.

Aneta Majak
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

100 lat
W sobotę 12 maja br. miałam za-

szczyt i ogromną przyjemność 
odwiedzić, na zaproszenie Rodziny,  Pa-
nią Helenę Stefaniak, która obchodziła 
w tym dniu setne urodziny. Wizyta była 
bardzo serdeczna, a Jublilatka, którą za-
stałam w świetnej kondycji, tryskała ra-
dością życia.

Jeszcze raz składam Pani Helenie życze-
nia zdrowia i wszystkiego co najlepsze.
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n Miło mi poinformować, że Milanówek zna-
lazł się na 3 miejscu w grupie 237 gmin miej-
skich z całej Polski, w Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego, przygotowanym 
na IV Europejski Kongres Samorządów przez 
ekspertów zewnętrznych. Przy ich ocenie 
wzięto pod uwagę kilka wskaźników. Według 
danych za 2016 r. o tak wysokiej pozycji Mila-
nówka zdecydowały przede wszystkim:
–  udział dochodów własnych w dochodach 

ogółem
–  relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów 

ogółem
–  udział wydatków inwestycyjnych w wydat-

kach ogółem
–  obciążenie wydatków bieżących wydatka-

mi na wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń.
Tak wysoka pozycja naszego miasta, to 

efekt ciężkiej pracy zespołu obecnej kaden-
cji. Pełen ranking jest do pobrania na stronie 
internetowej miasta.

n Kolejna droga w Milanówku stała się prze-
jezdna. Ulica Tuwima została utwardzona 
płytami betonowymi. W kolejce czekają przy-
gotowane do utwardzenia w tej technologii: 
Jodłowa, Bociania i Wiatraczna (w części).

n Zakończono budowę ul. Bartosza i Leśny 
Ślad (od Podleśnej). Kończą się również pra-
ce w br. na ul. Uroczej. Budowa nawierzchni 
ul. Uroczej zaplanowana została na 2019 r. 
(nie posiadamy jeszcze projektu budowy 
drogi). Słupy stojące w pasie drogi będą mo-
gły być zatem przesunięte zgodnie z projek-
tem, dopiero podczas jej przebudowy.

n Trwają prace budowlane na ul. Żytniej 
i ul. Przyszłości. Pod koniec maja rozpoczęły 
się prace budowlane na ul. Sosnowej i na ul. 
Granicznej. Rozpoczynają się również prace 
na ul. Pięknej i Kochanowskiego W pierw-
szym etapie zostanie wykonane odwodnie-
nie. W trakcie prowadzonych prac mogą 
wystąpić utrudnienia w ruchu, za co bardzo 
przepraszamy. 

n Na terenie Turczynka zostanie wybudowa-
ny tor do dirty jumpu i pumptracka. 25 maja 
podpisałam z Województwem Mazowieckim 
umowę o przyznaniu pomocy finansowej 
na ten cel. O dofinansowanie ubiegaliśmy 
się w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

n 14 maja odbyła się wizja lokalna przedsta-
wicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

na wniosek Konserwatora Zabytków. Wizja 
miała na celu ocenę zasadności wniosku 
Gminy Milanówek odnośnie wyburzenia 
Teatru Letniego. Czekamy na decyzję Kon-
serwatora Zabytków, czy wyrazi zgodę na 
rozbiórkę budynku.

n Trwają prace adaptacyjne nowej siedzi-
by Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ko-
ściuszki 16, przeprowadzka ze starej siedziby 
przy ul. Herberta nastąpi do końca czerwca 
2018 r.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Burmistrz miasta  
informuje

maj 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

Pamiętajmy o przycinaniu drzew  
i krzewów na posesjach
Właścicielom posesji, dzierżawcom i użytkownikom działek 
przypominamy o obowiązku pielęgnacyjnego przycinania  
drzew i krzewów na ich posesjach.

Apel do mieszkańców naszej Gminy  
kierowany jest między innymi z uwa-

gi na liczne zgłoszenia do Urzędu Miasta 
w sprawie nieprzyciętych gałęzi drzew 
i krzewów przerastających z posesji pry-
watnych na drogi i chodniki gminne.

Nadmiernie rozrośnięte gałęzie ,prze-
rastające z prywatnych posesji, bardzo 
często są powodem uszkodzeń pojaz-
dów. Stanowią też zagrożenie dla rowe-
rzystów i pieszych. Właściciel posesji ma 
obowiązek wykonywania cięć pielęgna-
cyjnych drzew i krzewów.

Przeprowadzanie cięć pielęgnacyjnych 
w obrębie korony drzew itp. (z wyjątkiem 
drzew uznanych za pomniki przyrody lub 

znajdujących się na nieruchomości wpisa-
nej do rejestru zabytków) nie wymaga ze-
zwolenia. Wszelkie zabiegi oraz cięcia pie-
lęgnacyjne (korekcyjne) drzew i krzewów 
posiadacz terenu powinien przeprowadzić 
we własnym zakresie, pod warunkiem, że 
będą one wykonane według wskazań za-
wartych w ustawie o ochronie przyrody 
i zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
Jeśli właściciel drzew i krzewów nie czuje 
się na siłach, by wykonać te prace samo-
dzielnie, powinien zlecić je fachowcom. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  
i  Gospodarki Zielenią

Emilia Misiak 
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I N F O R M A C J E  U R Z Ę D O W E

Z Dziennika Miejskiego Strażnika
Zdewastowany bankomat, sprawna interwencja i ujęci sprawcy

W nocy z 13/14.05.2018 r. ok. godz. 
1:25 dyżurny Straży Miejskiej 

otrzymał zgłoszenie, które brzmiało: „ul. 
Krakowska 11 dwóch mężczyzn próbuje 
sforsować zabezpieczenia stojącego tam 
bankomatu.” 

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się 
we wskazany rejon. Na miejscu potwier-
dzili zdarzenie, jednak sprawcy zdążyli 
już zbiec. Oczom strażników ukazał się 
kompletnie zdewastowany bankomat – 
przedni panel został doszczętnie zniszczo-
ny. Urządzenie zostało też sprawnie odłą-
czone od zasilania. Nieopodal strażnicy 
znaleźli ok. 4 metrowej długości pręt, za 
pomocą którego, sprawcy zamierzali do-
stać się do zawartości urządzenia. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli miejsce przed 
dostępem osób postronnych i rozpoczęli 
poszukiwania. W tym czasie operator mo-
nitoringu analizował nagrania klatka po 

klatce. W trakcie poszukiwań pomocne 
okazały się także informacje przekaza-
ne przez pracowników pobliskiej budo-
wy. Około 100 m. od miejsca zdarzenia 
strażnicy zlokalizowali mężczyzn, odpo-
wiadających rysopisowi. Z zachowaniem 
najwyższych środków ostrożności, udali 
się w pościg i po kilkudziesięciu metrach 
mundurowi obezwładnili zaskoczonych in-
terwencją obu mężczyzn. Osoby posiadały 
przy sobie przedmioty, które jednoznacz-
nie wskazywały na próbę sforsowania 
zabezpieczeń bankomatu. Przy podejrza-
nych stwierdzono kartę z wydrukami ko-
dów, bankomatową płytę CD oraz instruk-
cję obsługi z indywidualnym numerem 
seryjnym. Ten sam wyróżnik znajdował się 
na urządzeniu oraz na skradzionej z wnę-
trza płycie CD. W związku z próbą kradzie-
ży z włamaniem, osoby wzostały przeka-
zane Policji do dalszych czynności.

Milanówek jest jednym z kilkudziesięciu miast uczestniczących 
w najnowszym projekcie Związku Miast Polskich. Kampania 
edukacyjno-informacyjna pod hasłem „Sam urządzaj swoje miasto” 
ma wskazać mieszkańcom, w jaki sposób mogą wpływać na swoje 
najbliższe otoczenie. 

Sam urządzaj Milanówek

Kampanię realizują wspólnie samo-
rządy lokalne zrzeszone w Związku 

Miast Polskich. Włączyło się w nią po-
nad 70 miast, w tym Milanówek. Związek 
Miast Polskich przywołuje badania, z któ-
rych wynika, że zaledwie jedna trzecia 
Polaków jest zainteresowana życiem pu-
blicznym, natomiast 20-25 proc. w ogóle 
się nim nie interesuje. Jedną z głównych 

przyczyn niskiej partycypacji społecznej 
jest brak przekonania o możliwości wpły-
wania na rzeczywistość. Kampania będzie 
nie tylko zachęcać do aktywnego udziału 
w życiu społecznym, ale będzie też po-
kazywać sposoby i narzędzia wpływania 
mieszkańców na sprawy własnego miasta 
takie, jak m.in. udział w wyborach samo-
rządowych, konsultacjach społecznych, 
budżecie obywatelskim, w pracach orga-
nizacji pozarządowych.

Wskazówki na temat tego, jak miesz-
kańcy mogą się włączyć w zarządzenie 
własnymi miastami, będą dostępne na 
stronie www.miasta.pl, która ma być 
kompedium wiedzy na ten temat. Kampa-
nia obejmie także media społecznościo-
we oraz lokalne nośniki informacji miast 
biorących udział w projekcie, czyli lokalną 
prasę, strony internetowe miast i miejskie 
przestrzenie plakatowe. 

25 maja w Warszawie odbyła się kon-
ferencja prasowa rozpoczynająca kam-
panię, w której wzięli udział m.in. prezes 
ZMP Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gli-
wic, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu 
oraz Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz 
Miasta Milanówka.

Zachęcamy mieszkańców Milanówka 
do śledzenia akcji!

Redaktor naczelna
Agnieszka Rzewuska
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Pod ziemią też musi być porządek
Od ponad 6 miesięcy Spółka MPWiK ma nowy Zarząd. Początkowo, od grudnia 2017 r. funkcje prezesa pełniła Pani Jolanta 
Orlikowska. W lutym br. funkcję tę przejął Pan Jerzy Jasiński, a Pani Jolanta została powołana na stanowisko Wiceprezes 
Zarządu. Zapytaliśmy Pana Jerzego i Panią Jolantę o plany Spółki na najbliższy sezon, a także o ostatnie awarie.  
Czy Spółce jest potrzebny dwuosobowy  
zarząd?

Jerzy Jasiński: To żadna nowość. Są dwie 
osoby zarządzające Spółką i były dwie osoby 
zarządzające. Wcześniej był prezes i dyrektor. 
Podniesiona została ranga drugiego stanowiska, 
by łatwiej i sprawniej było działać w Spółce. Tak 
jest z punktu mojego wieloletniego doświadcze-
nia zarządczego lepiej. To nie jest gigantyczna 
Spółka, by jakieś sztywne podziały robić, lepsza 
jest taka elastyczna zastępowalność. 

Jolanta Orlikowska: Uzupełniamy się wza-
jemnie. Wzajemna dyskusja pozwala nam 
sprawnie podjąć wiele decyzji. 
Ostatnio miały miejsce większe awarie 

Jerzy Jasiński: Jednym z aktualnych prioryte-
tów Spółki jest wymiana węzłów i zasuw na sie-
ci wodociągowej. Jest to sfera naszym zdaniem 
zaniedbana, czego dowodzą ostatnie awarie 
np. ta w rejonie ulic Podleśna/Wspólna. To, 
co wyciągamy z ziemi jest w okropnym stanie. 
Praktycznie są to niefunkcjonujące bryły skoro-
dowanego złomu.
Czy konieczne jest wówczas wyłączenie 
wody w tak dużej części miasta?

Jerzy Jasiński: Odcięcie wody dużej części 
miasta, często całej części północnej, jest ko-
nieczne właśnie z uwagi na zły stan zasuw, któ-
re powinny zamykać dopływ wody na małych 
odcinkach. Wymiana węzłów i zasuw pozwoli 
zawęzić obszar przy ewentualnych wyłącze-
niach w przyszłości. 

Jolanta Orlikowska: Pod ziemią też musi 
być porządek. Wykonaliśmy inwentaryzację 
północnej części miasta i już znamy kilkanaście 
miejsc, w których węzły są do wymiany. 

Jerzy Jasiński: Oczywiście tego typu prace 
wymagają także odcięcia wody. Staramy się 

przeprowadzać tego rodzaju prace w sposób 
możliwie jak najmniej uciążliwy dla mieszkań-
ców. Na przykład, przy okazji awarii, jaka wystą-
piła w okolicy węzła ul. Krakowskiej, od dawna 
planowaną wymianę samego węzła wykonali-
śmy w nocy z 22 na 23 maja. Stan elementów 
zdemontowanych podczas wymiany, potwier-
dza konieczność dokonywania tego rodzaju 
prac na sieci. 
Coraz więcej mieszkańców podłącza się do 
kanalizacji? 

Jerzy Jasiński: Mamy duży odzew od miesz-
kańców remontowanych ulic. Jeszcze przed 
rozpoczęciem inwestycji apelowaliśmy do nich, 
by podłączali swoje budynki do sieci właśnie te-
raz, by nie rozkopywać i nie niszczyć nowej na-
wierzchni w przyszłości. Zsynchronizowaliśmy 
nasze prace z pracami drogowców.  Nasz zespół 
pracowników okazał się jednak za mały, by wy-
konać to zadanie, a więc zaprosiliśmy do współ-
pracy lokalną firmę zewnętrzną. Uważamy, że 
monopolizowanie lokalnego rynku usług wod-
-kan nie leży w interesie Spółki, a pracownicy 
Spółki mają wiele innych zadań do wykonania. 

Jolanta Orlikowska: Tak duży odzew ze stro-
ny mieszkańców bardzo pozytywnie nas za-
skoczył. Wszystko zorganizowaliśmy tak, by to 
zadanie wykonać szybko i sprawnie. 
Spółka realizuje także projekty budowlane? 

Jolanta Orlikowska: Spółka MPWiK na dzień 
dzisiejszy opracowuje 4 projekty sieci sanitar-
nej w ulicach Słowików, Moniuszki, Gąbrowicza 
i 8 Maja. Pierwsze 3 projekty są już wykona-
ne i czekają na decyzje administracyjne. Wraz 
z Burmistrz Miasta spotkaliśmy się już z miesz-
kańcami ul. Moniuszki, planujemy spotkania 
z mieszkańcami pozostałych ulic. Te spotkania 
są niezbędne ponieważ mieszkańcy deklarują 

na nich, że niezwłocznie po wykonaniu sieci, 
podłączą się do niej, co gwarantuje celowość 
wykonania inwestycji. Wiemy przecież, że 
wciąż mamy takie odcinki sieci, które z braku 
podłączeń nie są właściwie wykorzystywane. 
Uzyskanie pozwoleń na budowę tych 3 ulic 
przewidujemy w II połowie tego roku. To pierw-
sze projekty własne MPWiK. 
A co z niedokończoną inwestycją  
w północnej części miasta? 

Jerzy Jasiński: Wśród zadań, do których 
spółka zobowiązała się w okresie wcześniej-
szym jest m.in. budowa kanalizacji Wojska Pol-
skiego. Spółka podjęła się tego jeszcze za po-
przedniego Zarządu, ale wobec wielu innych 
pilnych zadań, nie ma potencjału, by to zada-
nie wykonać. Dlatego zaprosiliśmy do współ-
pracy lokalną firmę zewnętrzną, wyspecjali-
zowaną w tego typu działalności, która zrobi 
to szybciej i lepiej. W I poł. czerwca powinny 
rozpocząć się prace na ul. Wojska Polskiego. 
Szacujemy, że ich wykonanie zajmie ok. 3 mie-
sięcy. Tej ulicy się to należy. 

Spółka nie ma i, naszym zdaniem, nie powin-
na mieć zbyt rozbudowanego potencjału. Nie 
mamy tylu ludzi i sprzętu, aby samodzielnie re-
alizować duże zadania inwestycyjne. Nasi pra-
cownicy powinni zajmować się bieżącą obsługą 
sieci, jej remontami, awariami, przyłączami. 
Jakie macie jeszcze plany na sezon  
wiosenno-letni?

Jolanta Orlikowska: Spółka włączy się w im-
prezy miejskie m.in. Dzień Dziecka, Bieg Sto-
-nogi. Zapraszamy mieszkańców Milanówka na 
nasze stoiska, na których będziemy częstować 
milanowską kranówką również w owocowych 
wersjach smakowych.

 

Błyskawiczny przepływ informacji i sprawna 
współpraca Policji i Milanowskiej Straży 

Miejskiej doprowadziły do ujęcia kolejnego 
nietrzeźwego kierowcy na ulicach Milanówka.

W dniu 24.05.2018 r. ok godz. 13:10 dy-
żurny Straży Miejskiej przyjął informację, że 
w okolicy ulic Spacerowej i Królowej Jadwigi, 
kierujący czerwonym Fiatem Uno uderzył 
z impetem w kapliczkę i słupek ogrodzenio-
wy. Strażnicy niezwłocznie przemieścili się we 
wskazany rejon. Na miejscu interwencji za-
stali kierującego, który jeszcze zza kierownicy 
przyglądał się zniszczeniom, których dokonał. 

Z Dziennika Miejskiego Strażnika
Kolejny kierowca z „promilami” ujęty przez strażników

Mężczyzna, uprzedzając pytania strażników, 
energicznie i zdecydowanie odmówił pomo-
cy lekarskiej. W trakcie rozmowy, funkcjona-
riuszy zaniepokoił stan mężczyzny i nie było 
to w żadnym wypadku związane z konse-
kwencjami kolizji. Sprawca gubił się w zezna-
niach, miał wyraźne kłopoty z utrzymaniem 
równowagi, kiedy chciał opuścić samochód. 
Jeden ze strażników wyczuł wyraźną woń 
alkoholu i w obawie przed oddaleniem się 
mężczyzny, zabezpieczył kluczyki rozbitego 
pojazdu. Na miejsce przybył patrol Policji. 
Podjęte przez strażników kroki okazały się 

słuszne – pierwsze badanie na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu wska-
zało ponad 3 promile.

Straż Miejska w Milanówku
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R A D A  M I A S TA

XLIV sesja VII kadencji Rady 
Miasta Milanówka – 26 kwietnia 2018 r.

 Uchwała Nr 409/XLIV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2018 – 2024, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 10-za, 3-wstrzymujące (Ewa Ga-
lińska, Elżbieta Kubek, Janina Moława), 2-niegło-
sujące (Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 410/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian 
budżetu miasta Milanówka na 2018 r., którą rad-
ni przyjęli w głosowaniu 11-za, 2-wstrzymujące 
(Ewa Galińska, Janina Moława), 2-niegłosujące 
(Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 411/XLIV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gro-
dziskiego na budowę parkingu na ulicy Piasta, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 5-niegło-
sującch (Robert Czarnecki, Aleksandra Krystek, 
Hanna Młynarska, Jarosław Paćko, Krzysztof Wi-
śniewski);
 Uchwała Nr 412/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie za-
twierdzenia do realizacji projektu pn. „Rozwój 
usług społecznych w Gminie Milanówek”, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 3-niegłosujące 
(Robert Czarnecki, Hanna Młynarska, Krzysztof 
Wiśniewski);
 Uchwała Nr 413/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie za-
twierdzenia do realizacji projektu pn. „Wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Milanówku”, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 12-za, 3-niegłosujące (Robert Czar-
necki, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 414/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebno-
ści przesyłu na części nieruchomości stanowiącej 
drogę wewnętrzną – przedłużenie ul. Dalekiej 
w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowaniu 
11-za, 4-niegłosujące (Ewa Galińska, Janina Moła-
wa, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 415/XLIV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej słu-
żebności przesyłu na części nieruchomości sta-
nowiących drogę wewnętrzną – ul. Na Uboczu 
w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowaniu 
11-za, 4-niegłosujące (Ewa Galińska, Janina Moła-
wa, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 416/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebno-
ści przesyłu na części nieruchomości stanowiącej 
drogę wewnętrzną – boczną od ul. Jerzyków w Mi-
lanówku, którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 
3-niegłosujące (Ewa Galińska, Hanna Młynarska, 
Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 417/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebno-
ści przesyłu na części nieruchomości stanowiącej 
drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 3-niegło-
sujące (Ewa Galińska, Hanna Młynarska, Krzysztof 
Wiśniewski); 
 Uchwała Nr 418/XLIV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mi-

lanówka oraz miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 8-za, 4-wstrzymujące (Patrycja Ka-
niewska, Elżbieta Kubek, Janina Moława, Walde-
mar Parol), 3-niegłosujące (Ewa Galińska, Hanna 
Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 419/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uzna-
nia za pomnik przyrody (buk pospolity - ulica Gra-
niczna 3), którą radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 
1-przeciw (Henryk Dąbek), 1-wstrzymujący (Anna 
Haber) 3-niegłosujące (Ewa Galińska, Hanna Mły-
narska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 420/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uzna-
nia za pomnik przyrody (aleja lip drobnolistnych 
- ulica Sienkiewicza), którą radni przyjęli w głoso-
waniu 7-za, 3-przeciw (Robert Czarnecki, Henryk 
Dąbek, Jarosław Paćko), 2-wstrzymujące (Anna 
Haber, Bożena Osiadacz) 3-niegłosujące (Ewa Ga-
lińska, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 421/XLIV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustano-
wienia pomników przyrody położonych na tere-
nie powiatu grodziskiego oraz uchwałę Nr 251/
XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 lutego 
2013 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody położonych na 
terenie powiatu grodziskiego, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 12-za, 3-niegłosujące (Ewa Galiń-
ska, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski); 
 Uchwała Nr 422/XLIV/18 Rady Miasta Milanów-
ka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za 
pomnik przyrody alei drzew i nadania jej imienia 
Jana Andrzeja Strausa, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 7-za, 3-przeciw (Robert Czarnecki, Henryk 
Dąbek, Jarosław Paćko), 2-wstrzymujące (Anna 
Haber, Bożena Osiadacz) 3-niegłosujące (Ewa Ga-
lińska, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 423/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Milanówek i Województwem Mazowiec-
kim dotyczącego zagospodarowania terenów zie-
leni pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej 
719 w Milanówku, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 12-za, 3-niegłosujące (Ewa Galińska, Hanna 
Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 424/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Milanówek i Powiatem Grodziskim doty-
czącego zagospodarowania terenów zieleni pasa 
drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1511, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 12-za, 3-niegło-
sujące (Ewa Galińska, Hanna Młynarska, Krzysztof 
Wiśniewski);
 Uchwała Nr 425/XLIV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w określe-
nia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, 
w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania 
dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłob-
ki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 
opiekunów oraz dla dziennych opiekunów pro-
wadzących działalność na własny rachunek na 
terenie Gminy Milanówek, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 12-za, 3-niegłosujące (Ewa Galiń-
ska, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 426/XLIV/18 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 26 kwietnia 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 12-za, 3-niegłosujące (Ewa Galiń-
ska, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 427/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawie-
nia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 
2018 na terenie Miasta Milanówka, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 12-za, 3-niegłosujące (Ewa 
Galińska, Hanna Młynarska, Krzysztof Wiśniewski); 
 Uchwała Nr 428/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2017, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 4-niegłosujące 
(Ewa Galińska, Anna Haber, Hanna Młynarska, 
Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 429/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Przy-
jęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów 
w mieście Milanówek na lata 2018-2021”, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 4-niegłosujące 
(Ewa Galińska, Anna Haber, Hanna Młynarska, 
Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 430/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017 rok., 
którą radni przyjęli w głosowaniu 10-za, 5-niegło-
sujących (Ewa Galińska, Anna Haber, Hanna Mły-
narska, Jarosław Paćko, Krzysztof Wiśniewski);
Uchwała Nr 431/XLIV/18 Rady Miasta Milanów-
ka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpa-
trzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, 
którą radni uznali za bezzasadną w głosowaniu 
8-za, 1-przeciw (Janina Moława), 1-wstrzymujący 
(Małgorzata Trębińska), 5-niegłosujących (Ewa 
Galińska, Anna Haber, Hanna Młynarska, Jarosław 
Paćko, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 432/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie roz-
patrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, 
którą radni uznali za bezzasadną w głosowaniu 
8-za, 1-przeciw (Janina Moława), 1-wstrzymujący 
(Małgorzata Trębińska), 5-niegłosujących (Ewa 
Galińska, Anna Haber, Hanna Młynarska, Jarosław 
Paćko, Krzysztof Wiśniewski);
 Uchwała Nr 433/XLIV/18 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie roz-
patrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka, 
którą radni uznali za bezzasadną w głosowaniu 
9-za, 1-wstrzymujący (Małgorzata Trębińska), 
5-niegłosujących (Ewa Galińska, Anna Haber, 
Hanna Młynarska, Jarosław Paćko, Krzysztof Wi-
śniewski).

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 – 13. Na sesji podjęto następujące uchwały:
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SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 1

SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 2

SZKOŁA  
PODSTAWOWA NR 3

Megamisja  
– nauka korzystania z nowych  

technologii

Klub odkrywców 
– zajęcia przyrodnicze dla uczniów 

klas 1-3

Zajęcia plastyczne,  
kl. IV-VII (co dwa tygodnie)

Koło plastyczne

Superkoderzy – nauka programo-
wania dla uczniów klas 4-6 Zajęcia umuzykalniające Zajęcia na rolkach  

dla uczniów klas II-III

 Gry planszowe
– zajęcia dla uczniów klas 3

Szachy –zajęcia dla uczniów  
klas 3-7 Zespół wokalny

Zespół wokalny Arfik  
– zajęcia dla uczniów klas 2-5

Beatbox – zajęcia dla klas 4-7 
uczące techniki tworzenia dźwię-
ków za pomocą narządów mowy

Strzelectwo sportowe

Język hiszpański 
 – zajęcia dla uczniów klas 1-3 Koło teatralne Treningi łyżwiarzy

Koło informatyczne 
– zajęcia dla uczniów klas 4 - 7, 

 2 i 3 gimnazjum

Koło przyrodnicze dla uczniów 
klas 4-7

Gazetka „Closer”  
– prace redakcyjne ( j. ang.)

Szkolny Klub 
Liga Ochrony Przyrody

Spotkania z muzyką
prowadzone przez muzyków 

 Filharmonii Narodowej  
(zajęcia płatne)

Spotkania z muzyką  
(koncerty filharmoniczne  

– raz w miesiącu)

Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe Zajęcia sportowe

Umiem pływać – nauka pływania  
(realizacja projektu od września) Umiem pływać - nauka pływania Umiem pływać – nauka pływania

Bliżej rynku pracy – zajęcia dla 
uczniów klas 3 gimnazjum. Zin-
tegrowany System Doradztwa  
Edukacyjno-Zawodowego. Warsz-
taty, wycieczki zawodoznawcze, 
spotkania informacyjne, indywidu-
alne doradztwo, diagnoza potrzeb 
itp.

Edukacja filmowa 
– zajęcia edukacyjno-wychowaw-
cze połączone z projekcją filmu dla 
uczniów klas 1-3 oraz 4

Bliżej rynku pracy – zajęcia dla 
uczniów klas 3 gimnazjum. Zintegro-
wany System Doradztwa Edukacyjno- 
-Zawodowego. Warsztaty, wycieczki 
zawodoznawcze, spotkania informa-
cyjne, indywidualne doradztwo, dia-
gnoza potrzeb itp.

Projekt unijny „Lubię się uczyć”
zajęcia wyrównawcze z przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych, 
zajęcia z rozwoju kompetencji oso-
bistych i  umiejętności teleinforma-
tycznych.

Koło informatyczne – zajęcia dla 
uczniów klas 2 – 3 i 4 - 7

Projekt unijny „Lubię się uczyć”  
zajęcia wyrównawcze z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, zaję-
cia z rozwoju kompetencji osobistych 
i umiejętności teleinfomatycznych.
Zajęcia dla klas 3-6, prowadzone 
w soboty przez specjalistów spoza 
szkoły.

Zajęcia pozalekcyjne  
w Szkołach Podstawowych 

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

W poprzednim numerze Biuletynu zaprezentowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla dzieci 
i młodzieży dostępną dzięki placówkom, takim jak Milanowskie Centrum Kultury,  
Miejska Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym numerze prezentujemy 
wybrane zajęcia pozalekcyjne w milanowskich Szkołach Podstawowych.  
Uczniowie mają w czym wybierać! 
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Milanowska Młodzież mówi NIE. 
„NIE” uzależnieniom
Od marca do końca maja br. wykwalifikowani pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej prowadzili w szkołach zajęcia na temat zagrożeń 
związanych z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktyw-
nych. Podczas zajęć używane były alkogogle i narkogole – narzędzia 
symulacje wpływu tych substancji na organizm. 

Zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole 
Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Milanów-

ku. Każde spotkanie trwało 2 godziny lekcyj-
ne (tj. 90 minut). Pierwsza część spotkania 
z uczniami miała charakter informacyjny  
(prezentacja multimedialna). W drugiej czę-
ści zajęć młodzież, w celu lepszego zrozumie-
nia i zobrazowania poruszanych tematów, 
miała możliwość założenia alkogogli i narko-
gogli. Alkogogle są edukacyjnym narzędziem 
symulującym wpływ alkoholu na organizm 
człowieka: spowolnienie czasu reakcji, zmia-
ny w ocenie odległości, podwójne widzenie, 
obniżenie koncentracji. Narkogogle symulu-
ją wiele skutków używania narkotyków lub 
przedawkowanie leków: dezorientacja, zabu-

rzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, 
brak koncentracji, zaburzenia obrazu. 

Zajęcia miały na celu uzmysłowić młodzie-
ży, że sięgając po substancję psychoaktyw-
ne, można zrobić sobie lub innym osobom 
krzywdę. Młodzież zakładając alko/narkogo-
gle musiała wykonać określone zdania: rzuca-
nie piłką do kosza, łapanie piłki, przejście po 
linii, otwieranie kluczem zamka w drzwiach. 
Uczniowie, wypełniając proste ćwiczenia, 
mogli się przekonać, w jaki sposób alkoholo-
we i narkotykowe zamroczenie zawęża pole 
widzenia, zaburza równowagę, a także obniża 
zdolności motoryczne. 

Przeprowadzone zajęcia były bardzo do-
brze odebrane przez uczniów, którzy ak-

tywnie uczestniczyli w części informacyjnej, 
zadawali pytania, wykazywali duże zainte-
resowanie tematem. Młodzieży szczególnie 
przypadła do gustu część z użyciem alko/
narkogogli. 

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach 
w Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Mila-
nówek na rok 2018. Prowadziły je Pani Pau-
lina Tokarska i Pani Magdalena Jachna po-
siadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje 
w temacie profilaktyki. 

Paulina Tokarska
Ośrodek Pomocy Społecznej

!    Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych  
Osoby posiadające kartę parkingową oraz kierujący pojazdem, który wozi osobę 
niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, mają uprawniania  do parkowania na 
tzw. kopertach i niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:  

											"        "       "       "        "  
                B-1                      B-3                     B-3a                     B-4                     B-10 

                "        "        "        "  
                      B-35                    B-37                   B-38                   B-39 
B-1  zakaz ruchu w obu kierunkach 
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych  
B-3a zakaz wjazdu autobusów 
B-4 zakaz wjazdu motocykli 
B-10 zakaz wjazdu motorowerów 
B-35 zakaz postoju 
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste 
B-38 zakaz postoju w dni parzyste 
B-39 strefa ograniczonego postoju  
Przepisy stosuje się na podstawie art. 8 ust. 1-3 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz. 1926) oraz § 33 - uprawnienia 
do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz.U. 2002.179.1393).  

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
      o Niepełnosprawności 	Anna Świątkowska

Karty parkingowe 
dla osób  
niepełnosprawnych

Osoby posiadające kartę parkingową oraz 
kierujący pojazdem, który wozi osobę 

niepełnosprawną legitymującą się kartą par-

kingową, mają uprawniania  do parkowania 
na tzw. kopertach i niestosowania się do po-
niższych dziewięciu znaków drogowych: 

B-1  zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3  zakaz wjazdu pojazdów silniko-

wych z wyjątkiem motocykli jed-
nośladowych 

B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju 

Przepisy stosuje się na podstawie art. 8 
ust. 1-3 ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2017 poz. 1926) oraz § 33 
– uprawnienia do niestosowania się do 
niektórych znaków drogowych, Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 
2002.179.1393). 

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności 

Anna Świątkowska

Półkolonie 
MCK
Zapisy na półkolonie – od 15 czerwca 

od godz. 8.30. Bardzo prosimy o zapi-
sanie dzieci w tym terminie telefonicznie 
(22 758 32 34, 22 758 39 60) lub w sekreta-
riacie MCK, ul. Kościelna 3. Nie przyjmuje-
my zapisów mailowych. 

Przyjmujemy na półkolonie dzieci w wie-
ku szkolnym (dzieci, które od września 
rozpoczynają naukę w szkole - do 12 roku 
życia) oraz z racji ograniczonych miejsc wy-
łącznie z Milanówka.

Koszt półkolonii (tygodniowy turnus) 
to 110 zł ( w kwocie: dwie wycieczki oraz 
obiady). 

Wszystkie turnusy organizujemy w Ze-
spole Szkół  nr 1 przy ul Piasta 14.

Terminy:
I turnus – 16-20 lipca – od poniedziałku 
do czwartku godz. 9.30-15.30 (dyżur świe-
tlicowy w godz. 7.30-15.30 i 15.30-16.30) 
II turnus – 23-27 lipca – od poniedziałku 
do czwartku godz. 9.30-15.30 (dyżur świe-
tlicowy w godz. 7.30-15.30 i 15.30-16.30).
III turnus – 30 lipca-3 sierpnia – od po-
niedziałku do czwartku godz. 9.30-15.30 
(dyżur świetlicowy w godz. 7.30-15.30 
i 15.30-16.30).

Podczas każdego turnusu odbędą się 
dwie wycieczki: do Wilanowa – warsztaty 
kulinarne, historyczne, zwiedzanie parku 
oraz do Parku Rozrywki Julinek.

Milanowskie Centrum Kultury

S P O Ł E C Z E Ń S T W O
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MTBMX w Milanówku są najdłużej trzymającą 
się imprezą na polskiej scenie kolarstwa ekstre-
malnego. Pierwsza edycja odbyła się w 2004 
roku i to właśnie w Milanówku poznajemy od 
lat liderów tej widowiskowej dyscypliny. Na 
MTBMX przyjeżdżają najlepsi zawodnicy z ca-
łej Polski oraz z zagranicy. W tym roku czeka na 
nich perfekcyjnie przygotowany i wymagający 
tor zbudowany od podstaw przez ekipę Milan 
Dirt & Skatepark. Start imprezy 24 czerwca 
o godzinie 10:00 przy ulicy Turczynek 7. 

Dodatkową atrakcją Mistrzostw będzie 
widowiskowy Freestyle Motocross Show, 
w wykonaniu m.in. Rafała Białego, miesz-
kańca Milanówka, jednego z czołowych 
polskich zawodników freestyle motocross. 
Poprosiliśmy Rafała, by powiedział nam coś 
więcej o tym sporcie.
Agnieszka Rzewuska: Freestyle motocross 
to skoki na motocyklach, dobrze rozumiem?  

Rafał Biały: Tak, są to skoki na motocy-
klach crossowych. Jest to ekstremalna dys-
cyplina wywodząca się z klasycznego moto-

crossu. Najprościej mówiąc, są to „loty” na 
motocyklach i ewolucje w powietrzu. Z re-
guły wykonujemy skoki od 20 do 25 metrów 
w dal, a nad ziemią jesteśmy ok. 10 m. Kto się 
bardziej wygina, robi lepsze obroty, ewolucje, 
kombinacje ten wygrywa... 
Skąd pomysł, aby zająć się tak ekstremalną 
dziedziną sportu? 

Wszystko zaczęło się od rowerów tu, w Mi-
lanówku. Mieliśmy mocną ekipę, dużo treno-
waliśmy, jeździliśmy na zawody w kraju i za 
granicą. Motocrossem zaraził mnie mój bardzo 
dobry kolega Kamil. Trenowałem coraz więcej 
na motocyklu, a rower powoli odchodził na 
drugi plan. Najpierw były wyścigi motocross, 
a potem Freestyle i tak już zostało do dziś.
Co charakteryzuje zawodnika tego sportu 
poza dobrą kondycją? 

Ciężko powiedzieć, bo to mega indywidu-
alny sport i każdy podchodzi do niego inaczej. 
Wiadomo, że kondycja ciała musi być bardzo 
dobra, a do tego dochodzi psychika, która 
moim zdaniem jest najważniejsza.

„Wszystko zaczęło się  
od rowerów w Milanówku”
Już 24 czerwca XIII Edycja Mistrzostw Polski MTBMX w Milanówku! 
Nasze miasto stanie się po raz kolejny stolicą kolarstwa ekstremalnego. 

Pamiętasz swoje pierwsze zawody? Był 
stres? 

Pewnie że pamiętam! Był to Puchar Pol-
ski FMX 2011 rok w Tymbarku. Przyjechałem 
tam jako początkujący na zaproszenie moje-
go obecnego managera Grzesia Czerwca. Nie 
jechałem tam walczyć o podium, czy odobre 
miejsce, po prostu byłem zadowolony, że mnie 
zaproszono i będę mógł się pokazać. Stres jed-
nak i tak był. Finalnie mój debiut zakończył się 
w szpitalu z połamanym obojczykiem, ale nie 
zniechęciło mnie to, wręcz przeciwnie.
Kontuzje nie zniechęcają? 

Sport jest mocno ekstremalny i każdy z za-
wodników FMX musi przejść ciężką drogę. 
Gdy po jednej kontuzji ktoś rezygnuje, naj-
wyraźniej nie jest do tego stworzony. To taka 
trochę naturalna selekcja. Ja osobiście pod-
czas "przymusowej przerwy" zawsze byłem 
bardzo zmotywowany do powrotu i robiłem 
wszystko, co mogłem, by wrócić do sportu jak 
najszybciej.
Co zaprezentujesz 24 czerwca w Milanówku? 

W tym roku razem ze mną będzie jeździć 
Marcin Łukaszczyk. Zrobimy konkretne show, 
a na brak adrenaliny nie będzie można narze-
kać .Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda ten 
sport na żywo, to zapraszam na tegoroczne 
Powitanie Lata w Milanówku!
Lubisz wracać do rodzinnego miasta? 

Bardzo. Występuję w kraju i na świecie, ale 
skoki „u siebie”, przed swoją publiką to zde-
cydowanie super akcja.
W zeszłym roku nawiązałeś współpracę 
z Miastem Milanówek i promujesz swoje 
miasto w całym kraju i za granicą. Można 
powiedzieć, że jesteś ambasadorem Mila-
nówka. Skaczesz z herbem Miasta na piersi.

Dokładnie. Milanówek od zawsze miał 
mocną scenę extreme. Freestyle motocross 
to całe moje życie, więc fajnie, że w moim ro-
dzinnym mieście doceniają ten sport. 

Zapraszam wszystkich na moją stronę fa-
cebook „Rafał Biały FMX” oraz na instagram 
@RafalBialyFmx Znajdziecie tam sporo faj-
nych zdjęć i filmików z moim udziałem.

Dzięki i Pozdrawiam!awiała
Rozmawiała  

Agnieszka Rzewuska
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Akademia  
Talentów

200 zadowolonych  
studentów

90 uczestników każdego  
spotkania

8 wykładów i pokazów
25 warsztatów w ramach  

Akademii
16.06. godz. 12.00  

Wykład „Muzyka”
Po przerwie wakacyjnej  

jeszcze więcej!

Akademia Talentów przy Miejskiej Bibliotece

Pokaz „Odlotowe Powietrze" Wykład „Fraktale”

Wykład astronomiczny Wykład „5 Barw z Jednego Roztworu”

Wykład „Żyć i przeżyć rośliny” Wykład „Fraktale” Wykład „Skąd się biorą kolory”



11

Miejska Biblioteka biła Rekord Guinnessa

Za nami I Milanowski Festiwal Teatralny

15 maja Miejska Biblioteka Publiczna podjęła się bicia Rekordu Guinnessa na najdłuższą zakładkę do książki. 
Dzięki zaangażowaniu uczestników zabawy, udało się stworzyć zakładkę o długości 100 metrów! 

W przedostatni weekend kwietnia odbył się I Milanowski Festiwal Teatralny pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta, zorganizowany przez Milanowskie Centrum Kultury,  
Zespół Szkół nr 1 w Milanówku oraz Stowarzyszenie Stospotkań. Zaangażowanie i zapał 
występujących oraz trud włożony w przygotowanie spektakli był godny podziwu.

Bicie Rekordu Guinnessa było wydarze-
niem podsumowującym Tydzień Biblio-

tek trwający w Miejskiej Bibliotece od 8 do 
15 maja br. Każdego dnia na czytelników 
czekały atrakcje – odbył się m.in. konkurs 
plastyczny, zajęcia introligatorskie, spotkanie 
autorskie ze Zbigniewem Bujakiem, kiermasz 
książek, a także seans filmowy. Bicie Rekordu 
Guinnessa było przysłowiową „wisienką na 
torcie” i to dosłownie, bo na zakończenie wy-
darzenia każdy z uczestników otrzymał pysz-
ny kawałek tortu.

Bicie Rekordu Guinnessa na najdłuższą za-
kładkę do książki odbyło się przed wejściem 
do biblioteki. Pogoda nam dopisała, a przed 
przystąpieniem do bicia rekordu wręczyliśmy 
nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu pla-
stycznego. Chwilę później, rozpoczęła się ak-
cja wspólnego malowania zakładki, którą two-
rzyła sukcesywnie rozwijana, szeroka na metr, 

rolka papieru. W sumie do bicia rekordu przy-
stąpiły 123 osoby, w tym głównie dzieci. Każdy 
otrzymał pędzel, swój zestaw farb i mógł two-
rzyć własne malunki na zakładce. Po dwóch 
godzinach wspólnej plastycznej zabawy nasza 
zakładka osiągnęła 100 m długości! 

Werdykt, czy pobiliśmy Rekord Guinnessa, 
poznamy jednak dopiero za ok. 6 miesięcy. 
Dane trafiły do głównej siedziby Rekordu Gu-
innessa w Wielkiej Brytanii. Procedura została 
rozpoczęta i musimy czekać cierpliwie na wy-
niki. Dziękujemy za świetną zabawę wszyst-
kim uczestnikom i składamy gorące podzię-
kowania darczyńcom: Rafałowi Osieckiemu, 
Iwonie Obwojskiej,  Aleksandrze Krystek, 
Hannie Młynarskiej, Annie Haber, Markowi 
Świątkowskiemu, Markowi Wesołowskiemu 
oraz anonimowym darczyńcom.

Dyrektor i pracownicy 
 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Festiwal rozpoczął się już 17 marca warsz-
tatami dla nauczycieli i opiekunów grup 

teatralnych. Warsztaty zostały przeprowadzo-
ne w trzech grupach tematycznych: scena-
riusz, ruch sceniczny, scenografia

Od początku marca koordynator Festiwa-
lu spotykał się z młodzieżą z Liceum przy ul. 
Piasta, pracując nad wolontariatem i organi-
zując działania okołoteatralne odbywające się 
podczas przeglądu. Zaangażowanie uczniów 
przyniosło ogromne korzyści dla organiza-
cji Festiwalu – zajęli się oni nagłośnieniem 
i oświetleniem, przygotowaniem aktywności 
dla dzieci, aranżacją przestrzeni, obsługą ka-
wiarenki,  opieką nad przyjeżdżającymi grupa-
mi. Serdecznie Wam dziękujemy!

21 i 22 kwietnia do Liceum przy ul. Piasta 
przybyło 12 grup teatralnych  ze szkół w Mila-
nówku, Żółwinie, Nowej Wsi, Józefinie, Książe-
nicach oraz Bożej Woli. Każdego dnia zaprezen-
towano po 6 przedstawień. Mogliśmy obejrzeć 
spektakle z muzyką, tańcem, piosenką, cieka-
wą scenografią, o tematyce od antyku, poprzez 
baśnie, do współczesności. W każde przedsta-
wienie został włożony ogrom pracy. 

Festiwal miał formę przeglądu. Celem Fe-
stiwalu prócz prezentacji dorobku amator-
skich teatrów dziecięcych i młodzieżowych, 
było pobudzenie aktywności artystycznej 
dzieci, inspirowanie opiekunów i nauczycieli 
do poszukiwania nowych form pracy, wymia-
na doświadczeń oraz integracja międzyszkol-
na. W jury zasiedli: Joanna Krukowska z Insty-
tutu Teatralnego, Iwona Dornarowicz – T-art 
i Marek Żerański – aktor. Ich zadaniem było 
odnalezienie w każdym z przedstawień cze-
goś szczególnego i docenienie indywidual-
nych możliwości grupy. 

W ramach integracji odbyły się też warsztaty 
teatralne dla dzieci i młodzieży.  W przerwach 
pomiędzy przedstawieniami młodzi aktorzy 
oraz zaproszeni goście mogli stworzyć maskę 
w pracowni plastycznej, obejrzeć oraz spró-
bować swoich sił w teatrze cieni, przebrać się 
za tajemniczą postać w foto-garderobie. Moż-
na także było nabyć umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy oraz odpocząć i poczęsto-
wać ciastem, popcornem, kawą, czy herbatą 
w kawiarence teatralnej. Wszystkie te atrakcje 
przygotowane zostały przez uczniów liceum.

Zamknięcie Festiwalu i rozdanie dyplo-
mów oraz wyróżnień poprzedził nastrojowy 
spektakl dla dzieci grupy „Opowieści z Wa-
lizki”, która w kameralnych warunkach, przy 
muzyce na żywo, opowiedziała piękną i wzru-
szającą historię Hieny, która bardzo chciała 
zaistnieć na scenie, ale nikt nie zauważał jej 
talentu. Spektakl o niesamowitym klimacie 
przyjęty był z ogromnym entuzjazmem.

W rozdaniu wyróżnień i dyplomów uczest-
niczyła Burmistrz Miasta Milanówka p. Wie-
sława Kwiatkowska, dyrektor Milanowskiego 
Centrum Kultury p. Aneta Majak, w zastęp-
stwie dyrektora Zespołu Szkół nr. 1 p. Zbignie-
wa Relugi – p. Damian Wiktorowicz. Każda 
z grup dostała imienne dyplomy, upominki za 
uczestnictwo w przeglądzie oraz wyróżnienia 
w kategoriach opisanych przez Jury.

Niektórzy zapowiedzieli już swoje przy-
bycie za rok. Dziękujemy za uczestnictwo 
w Festiwalu i jeszcze raz wielkie brawa dla 
wszystkich!

Koordynator projektu
Mila Wdowiak-Żerańska 

Stowarzyszenie Stospotkań

Wykład „5 Barw z Jednego Roztworu”
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ALE Wakacje! – przed nami 
ok. 160 warsztatów i 20 koncertów 
Podczas wakacji w Milanówku nie będzie czasu na nudę. W sumie 
od 25 czerwca do 31 sierpnia przeprowadzimy ok. 160 warsztatów 
i występów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Tegoroczna propozycja wakacyjna Mila-
nowskiego Centrum Kultury pod hasłem 

„ALE Wakacje!” jest ciekawa dla wielu od-
biorców. Mieliśmy na uwadze różne gusta 
tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Słuchaliśmy też podpowiedzi mieszkańców 
Milanówka. Z wakacyjnymi atrakcjami star-
tujemy już 25 czerwca! Wydarzenia będą się 
odbywały w trzech różnych punktach.

Na Skwerze za Pomnikiem Bohaterów 
przeprowadzimy wakacyjne koncerty. Na 
Dołku zorganizujemy spokojne, związane 
z przyrodą warsztaty dla dzieci i młodzieży, 
a miejscem pozostałych warsztatów i wybra-
nych koncertów będzie Miejskie Podwórko.

„ALE Koncerty!”
Pod hasłem „ALE Koncerty!” zaprosimy na 

ok. 20 muzycznych projektów dla młodzieży 
i dorosłych. Koncerty za Pomnikiem Bohate-
rów na Skwerze mają być relaksującą propo-
zycją na niedzielny wieczór. Będzie tam moż-
na posłuchać m.in. poezji śpiewanej, wystąpią 
lokalne gwiazdy - mieszkańcy Milanówka, 
uczniowie sekcji wokalnej pana Dariusza Bier-
nackiego: Anna Krysiak, Barbara Wałaszek, 
Marcin Koszuta, Maliboo – Gabriela Malibor-
ska Szmulewicz. Udało się także zaprosić zna-
mienitych bardów: Mirosława Czyżykiewicza 
i Witolda Cisło. Na scenie „na Skwerze” wystą-
pi też m.in. zespół Lullaby, a także aktor seria-
lowy i teatralny Aleksander Trąbczyński z re-
pertuarem Wojciecha Młynarskiego. Ponadto 
zaprezentuje się tam Piotr Krępeć, znakomity 
gitarzysta finger style i Krzysztof Lottig z mało 
znanym instrumentem - hang.

Koncerty na Miejskim Podwórku mają mieć 
luźniejszy charakter i bardziej rockowy, jazzo-
wy i bluesowy repertuar. W piątek 29 czerwca 
zaczynamy występem zespołu Run The River. 
Na scenie w lipcu i sierpniu pojawią się: Ar-
tur Dudarski Trio, The Tetrix, So Funking Jazz, 
Hayzee Rider, Wpisdoindexu, RHCP Tribute 
oraz Triple Fire. Wakacyjny charakter koncer-
tów na Miejskim Podwórku będą podkreśla-
ły leżaki i koce piknikowe. Chcemy tam także 
zorganizować mini zaplecze kulinarne.

„ALE Sztos!” – atrakcje dla młodzieży
W tym roku mocno stawiamy na młodzież, 
ponieważ jest to grupa najbardziej w Mi-
lanówku zaniedbywana. Pod hasłem „ALE 
Sztos!” dedykujemy młodzieży atrakcje mu-

zyczne, takie jak koncerty na Miejskim Po-
dwórku, karaoke, występy Dj-a, warsztaty 
Dj-owania, bębniarskie i taneczne z zumbą, 
hip hopem i jazzem. Ponadto przygotuje-
my warsztaty tworzenia komiksu, graficzne, 
tworzenia biżuterii, przestrzennych balonów, 
malowania na jedwabiu, zielarskie, tworzenia 
kadzideł i wiele, wiele innych. Dla młodzieży 
i nie tylko zorganizujemy zajęcia sportowe 
m.in. trening funkcjonalny dla biegaczy i ro-
werzystów, nordic walking, ćwiczenia na krę-
gosłup, naukę samoobrony, aikido lub innej 
sztuki walki. Będą szachy i gry planszowe z in-
struktorami. Zaprosimy także na Kino na leża-
ku, na którym postaramy się o nowości filmo-
we dla młodzieży, a także dorosłej widowni.
„ALE Zabawa!” – oferta dla naj-
młodszych

Pod hasłem „ALE Zabawa!” kryje się bar-
dzo bogata i zróżnicowana oferta dedykowa-
na najmłodszym dzieciom. Będziemy m.in. 
rysować mąką, malować na kamieniach, na 
koszulkach. Będziemy wić wianki z florystką, 
tworzyć maski, kreatywne prace w związku 
z dniem pszczół. Stworzymy girlandy, pufy, 
żyrandole, żaglówki i inne ozdoby, które 
uczestnicy zabiorą ze sobą do domu. Dzieci 
nauczą się, jak pisać i opowiadać bajki. Stwo-
rzymy pillingi do ciała, mydełka glicerynowe, 
lalki-motanki, indiańskie pióropusze, kartki 
okazjonalne, a na warsztatach ogrodniczych 
kwietniki. Odbędą się warsztaty i zabawy dla 
dzieci metodą Weroniki Sherborne – budu-
jące poczucie własnego ciała i umiejętności 
interpersonalne, zbliżające dzieci i rodziców. 
Będziemy budować z kartonów, przeprowa-
dzimy warsztaty architektoniczne na makie-
tach i warsztaty surwiwalowe. Zaprosimy na 
zabawy terenowe (podchody), zawody i zaba-
wy ruchowe. Odbędą się warsztaty lalkarskie 
zakończone mini przedstawieniem z udziałem 
dzieci i aktorów Sceny Elfów. Będą koncerty 
z dawnymi instrumentami, występy teatru 
i pokaz iluzjonisty. Razem z uczestnikami ALE 
Wakacje! stworzymy film promocyjny i gazet-
kę z rysunkami dzieci i ich historiami.

To tylko część z planowanych atrakcji. 
W sumie przeprowadzimy ok. 160 warszta-
tów, aktywności sportowych oraz występów. 
W gro warsztatów zaangażowani są pracow-
nicy Milanowskiego Centrum Kultury, ale 
w akcję włączyli się także instruktorzy i pa-
sjonaci Milanówka i okolic.

O „ALE Wakacje!” będzie głośno nie tyl-
ko w  Milanówku. Mamy zamiar wpisać się 
w mapę kulturalną podwarszawskich miej-
scowości. O wszystkich atrakcjach i wydarze-
niach będziemy informować na naszej stro-
nie internetowej www.mckmilanowek.pl, na 
naszej stronie Facebook oraz na plakatach, 
które pojawią się na mieście. Zapraszamy!

Magda Trawińska-Gosik
Milanowskie Centrum Kultury

Konkurs  
„Ocalić od  
zapomnienia”

W kwietniowe popołudnie w Milanowskiej 
Prywatnej Szkole Podstawowej z okazji finału 
XVII już edycji konkursu pn. „Ocalić od zapo-
mnienia” spotkali się ludzie, którzy zauważają 
i doceniają to, co w naszej najbliższej okolicy 
ulega zniszczeniu i zapomnieniu. Dzięki kon-
kursowi organizowanemu od wielu lat przez 
tę szkołę uczniowie nie pozwalają odejść 
w niepamięć miejscom i osobom będącym 
częścią naszych „małych ojczyzn”. 

Organizatorzy konkursu dają uczestnikom 
możliwość wyboru formy wyrazu swojej 
„pamięci” w trzech kategoriach: plastycznej, 
literackiej i multimedialnej. I choć z edycji na 
edycję wzrasta zainteresowanie tą ostatnią, 
co z pewnością jest znakiem naszych czasów, 
to najliczniej obsadzoną jest kategoria lite-
racka. Ta różnorodność nie zamyka młodych 
w ścisłych ramach, daje szansę zaprezento-
wać różne talenty.

Młodzież pięknie maluje i genialnie rysuje. 
W pracach literackich stosuje ciekawe formy, 
niecodzienne narracje, a nawet próbuje swo-
ich sił, z wyśmienitym skutkiem, w poezji. Re-
żyseruje, przeprowadza wywiady i tworzy fil-
my dokumentalne.  Wielkie brawa należą się 
zatem naszym młodym twórcom za kunszt, 
a Milanowskiej Prywatnej Szkole Podstawo-
wej za aspekt wychowawczy i poznawczy 
konkursu, za naukę współzawodnictwa w mi-
łej, twórczej atmosferze. Zarówno uczestni-
kom, jak i organizatorom gratulujemy ciągłe-
go podnoszenia jakości, która charakteryzuje 
konkurs „Ocalić od zapomnienia”. 

Ogromne podziękowania i gratulacje skła-
damy również rodzicom i nauczycielom, bez 
pomocy których udział dzieci i młodzieży 
w konkursie nie byłby możliwy.  Podzięko-
wania należą się również Starostwu Powia-
towemu za objęcie konkursu patronatem.  
Nie można nie wspomnieć o koordynator-
kach XVII edycji „Ocalić od zapomnienia” 
– p. Dorocie Łempickiej i p. Adriannie Sęk 
(zasiadających także w jury), bez pracy któ-
rych konkurs nie mógłby się odbyć, a także 
o pozostałych członkach jury - p. Elwirze Stu-
dzińskiej, p. Monice Fitas- Durce i p. Michale 
Orłowskim.  Dziękujemy! Dla organizatorów 
największą nagrodą jest tak liczny udział mło-
dych ludzi każdego roku w konkursie. 

Zapraszamy na wystawę nagrodzonych 
prac plastycznych w maju do Willi Rado-
goszcz, w okresie wakacyjnym zobaczyć je 
będzie można w galerii Poczekalnia PKP 
w Grodzisku Maz. A za rok czekamy na uzdol-
nioną młodzież, by znów wspólnie „ocalić od 
zapomnienia”.  

Daria Drzewiecka

II miejsce w kat. plastycznej, autorka – Lena Frątczak
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Drodzy czytelnicy, mamy dla Was 5 propozycji książek idealnych do poczytania w ciepłe, wiosenne  
popołudnie i nie tylko. Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej po poniższe pozycje i wiele innych!

Fundacja Musszelka realizuje nowy projekt edukacji ekologicznej „Nasz Społeczny Ogród Miejski”. 
12 i 13 maja w Parku „Zielony Dołek” budziliśmy wspólnie z mieszkańcami Milanówka Społeczny Ogród 
Miejski, który w 2016 r. wraz z młodzieżą z Sycylii i Katalonii założyła organizacja 4Youth, a w tym roku opieką 
otoczyła nasza fundacja. Sadziliśmy m.in. pomidory i papryki, szałwię i miętę oraz wiele innych warzyw i ziół.

 iblioteka poleca:  
  Top 5 książek na czerwiec

Zimowy wiatr na twojej twarzy, Carla Mon-
tero, Wyd. Rebis. 
Powieść łącząca wątki 
historyczne i miłosne. 
Bohaterowie powieści 
biorą udział w hiszpań-
skiej wojnie domowej, 
walczą w Błękitnej Dywi-
zji na froncie wschodnim 
i w wyniku niezwykłych 
zbiegów okoliczności 
działają w polskim ruchu oporu. Mamy tu 
Warszawę okresu wojny, walkę w partyzant-
ce, ucieczkę z transportu do Auschwitz. 

Motylek, Katarzyna Puzyńska, Wyd. Lipowo.
Miejscem wydarzeń 
jest mała mazurska wio-
ska, w której nic się nie 
dzieje, a wszyscy wiedzą 
osobie wszystko, aż do 
pewnego momentu. We 
wsi zostaje znalezione 
ciało zakonnicy. Kilka 
dni później ginie kolejna 
osoba…Doskonale skon-

struowany kryminał, w którym nie brakuje 
wątków obyczajowych. 

Leona. Kości zostały rzucone, Jenny Rogne-
by, Wyd. Marginesy.
Naga, zakrwawiona 
dziewczynka wchodzi 
w biały dzień do banku 
w centrum Sztokholmu 
i wychodzi z kilkoma 
milionami koron. Ten 
niezwykły napad, który 
budzi ogromne zainte-
resowanie mediów. Śledztwo robi się coraz 
bardziej zagadkowe. Powieść polecamy dla 
czytelników o mocnych nerwach. Książka do-
stępna jedynie w zasobie biblioteki w postaci 
LibraIbuk (w związku z czym, zapraszamy po 
dostęp do tego portalu do naszej biblioteki).

Tajemnice prowincji, Joanna Jurgała-Jurecz-
ka, Wyd. Zysk i S-ka.
Lekka i interesująca opowieść o kobiecie, 
która przeprowadza się na rok na prowin-
cję, by objąć posadę kustosza w muzeum 
i zaopiekować się siostrzeńcami. Wbrew 

oczekiwaniom ten 
czas przyniesie jej spo-
ro niespodziewanych 
wrażeń.

Książka dla dzieci: 
Ignaś opowieści 
patriotyczne, Wioletta 
Piasecka Wyd. NIKO.
Niezwykle ciepła i chwy-
tająca za serce opowieść 
o chłopcu, który miał 
tylko dwa marzenia: być 
kimś i zrobić coś dla Pol-
ski. Chłopcem tym był 
Ignacy Jan Paderewski: 
pianista, kompozytor, 
działacz niepodległo-
ściowy. Wspaniała lek-
tura w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Serdecznie polecamy,
Dyrektor i pracownicy  

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

W naszym Ogrodzie

Podczas spotkania architekt Dariusz Śmie-
chowski przybliżył ideę ogrodnictwa 

permakulturowego (z ang. Permanent Agri-
culture). Opiera się ona na takim systemie 
upraw roślin, który w przeciwieństwie do 
rolnictwa konwencjonalnego nie zubaża gle-
by poprzez wykorzystanie nawozów sztucz-
nych, chemicznych środków chwasto- czy 
owadobójczych i nie wymaga nadmiernego 
wykorzystania wody. Ten rodzaj ogrodnic-
twa świetnie sprawdza się w wielu miastach 
na całym świecie, o czym podczas warszta-
tów opowiadała prezeska 4Youth Katarzyna 
Klimowicz. Już niedługo będziemy wszyscy 
mogli korzystać z plonów Ogrodu. Zachęca-
my do wspólnej troski o to miejsce.

Równolegle Musszelka prowadzi projekt 
edukacyjny „Tajemniczy ogród. Przemiany”, 
adresowany do dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku. 
Dzieci opiekują się specjalnie dla nich przy-
gotowanym poletkiem na terenie Ogrodu, 
poznając w ten sposób w praktyce zasady 
uprawy permakulturowej. Jednocześnie 
przygotowujemy z dziećmi spektakl na 
motywach „Tajemniczego ogrodu” Frances 

Burnett, w muzycznej aranżacji Sebastiana 
Krajewskiego. Publiczne pokazy odbędą 
się w szkole – 8 czerwca i  na terenie Spo-
łecznego Ogrodu Miejskiego, w ramach 
obchodów XIII Festiwalu „Otwarte Ogrody”  
– 9 czerwca, godz. 16.00.

Nasze projekty są współfinansowane 
przez Burmistrz Miasta Milanówka i re-

alizowane przy wsparciu Milanowskiego 
Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Ks. Piotra Skargi w Milanówku, firmy Ik-
sel, gospodarstwa RWS Marianka, stadniny 
Państwa Bukowskich, firmy Baziółka i wo-
lontariuszy.

Beata Frankowska-Patrzykont
Joanna Miś-Skrzypczak, Musszelka

II miejsce w kat. plastycznej, autorka – Lena Frątczak
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Każda malarka miała swój styl, była rozpo-
znawalna, ale oczywiście pojawiały się 

nowości, które rzutowały na dalszą twórczość. 
Bardzo zmieniło się malowanie po wprowa-
dzeniu tzw. cieniowania czy chlapanek. Te 
techniki umożliwiły wzbogacenie wzornictwa 
(oko znawcy odróżni, z jakiego okresu pocho-
dzi dany wyrób). Każda z malarek miała am-
bicję tworzyć tak, aby odróżnić się od innych. 
Przykładowo bardzo popularnym motywem 
były róże, ale od razu można było poznać kto je 
wykonywał. Dominowały wzory kwiatowe, ale 
były też geometryczne, orientalne, abstrakcyj-
ne i co komu przyszło do głowy. Malarki miały 
też swoje ulubione tonacje, jedne preferowały 
pastele, inne wręcz przeciwnie. 

Sposobów malowania było dużo. Można 
było wyrysować pisakiem wzór, a potem wy-
pełnić farbą tło i pozostałe elementy. Można 
było na odwrót, najpierw np. pocieniować ku-
pon, a potem na nim rysować. 

Cieniowanie polega na tym, żeby tak rozpro-
wadzić farbę, aby z jednego końca było ciem-
niej, z drugiego jaśniej, albo z jednego końca 
był np. kolor zielony, z drugiego pomarańczo-
wy. W kwestii kolorów panuje absolutna do-
wolność, ale trzeba to tak zrobić, aby przenika-
ły się one w sposób absolutnie niezauważalny. 
Niedopuszczalne są żadne odcięcia lub zacieki. 
Każda plama lub nawet nieduża kropka jest 
błędem technicznym. O ile nie musi być to ko-
niecznie wyrób cieniowany, można coś na nim 
narysować, jeżeli musi – trzeba poprawiać. Ten 
sposób malowania wygląda na najprostszy, ale 
wbrew pozorom, bardzo trudno wykonać per-
fekcyjną „cieniówkę”.

Jeżeli mamy narysować wzór, trzeba go 
skoloryzować. Pędzelkiem i farbą wypełniamy 
wzór. Tu też można popełnić dużo błędów. 
Można nabrać za dużo farby i rozleje się ona 
poza kontury. Rozleje się też, jeżeli kreska z pi-
saka jest źle narysowana.

Bardzo trudne jest tzw. zakładanie tła. Duże 
powierzchnie trzeba pomalować pędzlem. 
Może nam się udać i wyjdzie ono jednolite, 
a może nie. Farba się rozwarstwi, bardzo pod-
cieknie pod wzór, znać będzie ślady pędzla 
(szczególnie na jasnych kolorach). Poprawianie 
jest trudne i pracochłonne, dlatego ta metoda 
jest rzadko stosowana.

Farba w malowaniu jedwabiu ma bardzo 
dużo do „powiedzenia”. Szczególnie metoda 
tzw. chlapania, pokrewna z taszyzmem (kie-
runek malarstwa z franc. tache – plama), daje 
jej duże pole do popisu. Polega ona na łącze-
niu się kolorów niezależenie od woli malarki. 
Efekty są trudne do przewidzenia (dobrze je-
żeli są świetne).

Ulubione przez malarki różyczki (czasami 
inne kwiatki) malowano „na gęsto”. Zabarwio-
ny zagęstnik (w różnych odcieniach) nakładano 
na siebie, a potem umiejętnie osiągano wraże-
nie trójwymiarowości. Najczęściej  stosowano 
techniki mieszane, a wszystko zależało od in-
wencji malarki. 

Nie zawsze pomysł się sprawdził, ale czasami 
coś nie zapowiadało się najlepiej, a wychodził 
przebój dnia, czy początek nowego stylu. 

Raz w miesiącu odbywały się tzw. pokazy. 
Bez ujawniania autora prezentowano każdy 
kupon (apaszki też były oceniane, ale to były 
inne pokazy, nie tak uroczyste).

Na pokazach kuponów zasiadało jury. Mo-
delka (malarnia słynęła z ładnych kobiet) poka-
zywała na sobie każdy kupon, który przez pod-
niesienie tabliczki oceniano w skali od 3 do 5+. 
Od ocen zależały nie tylko zarobki, ale i prestiż. 
Oczekiwałyśmy końca pokazu, aby dowiedzieć 
się, która malarka okazała się najlepszą, a któ-
ra poniosła porażkę. W jury zasiadały ważne 
osoby. Obowiązkowo któryś z dyrektorów, 
kierownicy innych działów, zaproszeni goście 
i eksperci. Gośćmi były często żony polityków, 
panie z ambasad, aktorki i piosenkarki, projek-
tanci mody np. Jerzy Antkowiak, Kalina Paroll 
z Mody Polskiej.

Goście mieli możliwość składania specjal-
nych zamówień. Proszono np. o wykonanie 
danego woru w innej koloryzacji lub metrażu. 
Przedstawiciele Domów Mody wybierali na 
pokazach kupony do swoich kolekcji. Muszę 
tu jeszcze podkreślić, że jeśli nawet proszono 
o powtórzenie wzoru, to nigdy nie był on iden-
tyczny. Było to niewykonalne i zawsze były róż-
nice, choćby w szczegółach.

Dlatego każda posiadaczka rysowanego ku-
ponu czy apaszki, mogła się szczycić, że posia-
da absolutnie jedyny unikatowy egzemplarz 
(sygnowany). Drugiego takiego nie miał nikt 
na świecie.

Oprócz wykonywania typowej produkcji, 
uczestniczyłyśmy w tworzeniu autorskich ko-
lekcji projektantów mody lub indywidualnych 
kreacji scenicznych (najbardziej znana to spód-
nica Maryli Rodowicz do piosenki „Małgoś-
ka”). Częstymi klientami „Milanówka” byli też 
kostiumolodzy filmowi i teatralni. Kreacje te 
można oglądać w filmach i swoją efektywno-
ścią bronią się do dziś.

Wykonanie autorskich projektów wygląda-
ło różnie. Czasami rzeczywiście dostawałyśmy 
dość dokładny projekt z zaleceniem odwzo-
rowania, ale mógł to być również tylko zarys 
wykroju i sugestia, żeby był to temat np. ja-
poński. Wtedy właściwie wszystko zależało od 
malarki.

Niekiedy coś wydawało się z technicznego 
punktu widzenia niewykonalne, ale ambitnie 
(po burzy mózgów) starałyśmy się zmierzyć 
z powierzonym zadaniem.

O skali trudności niektórych zleceń świad-
czy np. przepiękna kolekcja oddziału Mody 
Polskiej, łódzkiej Ledy. Kolekcja inspirowana 
arcydziełami malarstwa światowego. Na-
prawdę trzeba docenić malarkę, która potrafi-
ła wykonać tak odmienną techniką kopię Van 
Gogha czy Moneta.

Zawsze podkreślano, że projekty czy kolek-
cje zostały stworzone we współpracy z „Mila-
nówkiem”, a my byłyśmy zapraszane na poka-
zy i wystawy.

Standardowa kolekcja sprzedawana była 
w kraju i za granicą. Handlowcy przyjeżdżający 
do fabryki po towar, uważali się za szczęśliw-
ców, jeżeli udało się im zdobyć parę kuponów 
czy apaszek ręcznie malowanych.

Firmowym sklepem fabryki był „Milanó-
wek”. Znany w kraju i w świecie. Położony był 
w Warszawie na ul. Chmielnej (dawniej Rut-
kowskiego). Mieszkańcy innych regionów  kra-
ju obowiązkowo odwiedzali Domy Towarowe 
Centrum i położony nieopodal sklep z jedwa-
biem (niekoniecznie udawało się kupić coś 
ręcznie malowanego).

Pracę kończyłyśmy o 15:20. Ostatnie chwile 
były walką z czasem. Problem polegał na tym, 
żeby rano wszystko było wyschnięte i gotowe 
do zdjęcia. Jeżeli trzeba było coś jeszcze doma-
lować lub poprawić, blat stołu był przez parę 
godzin zablokowany.

Niejednokrotnie trzeba było pomóc koleżan-
ce, bo za późno zabrała się do np. zakładania 
tła. Zdarzały się też katastrofy. Praca skończona 
a tu sąsiadka ochlapie nam towar. W przypadku 
ciemnawych apaszek była to zmarnowana pra-
ca, bo każda kropka dyskwalifikowała wyrób.

Były na malarni brakarki, które uważnie 
przeglądały każdą sztukę i oddawały do po-
prawki rzeczy z błędami technicznymi.

Albo wypadł kubek z farbą z ręki lub mokry 
pędzel i trzeba było szybko myśleć co zrobić, by 
ratować zaburzoną kompozycję. Czasami wy-
chodziły z tego zaskakujące efekty.

Malowanie zakończone, pora na sprząta-
nie. Trzeba ogarnąć stanowisko pracy i siebie. 
Umyć  zachlapane farbą podłogi, brudne słoiki 
i pędzle. Domyć ręce. Malarki miały problemy 
z utrzymaniem rąk w czystości, ponieważ nasza 
farba zaskakująco dobrze trzymała się na skó-
rze. Zmiana odzieży (nosiłyśmy coś w rodzaju 
kitli malarskich) i koniec pracy.

Może uda się wymyślić do jutra jakieś arcy-
dzieło. Barbara Mrugalska      

Wspomnienia z malarni – cz. II
Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego zaprasza na drugą część 
wspomnień pani Barbary Mrugalskiej – byłej pracownicy zakładów jedwabniczych.

Na okładce pisma Agnieszka Roszkowska  
prezentuje kupon ręcznie malowany
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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. Fiderkiewicza 43, tel. 22 758 35 92  
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl 
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,  
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com 
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00  
śr. 12.00–18.00, czw. 12.00–16.00,  
sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury,  
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34,  
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl 
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. 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

8-10 czerwca XIII Festiwal Otwarte Ogrody  n  Szczegóły na www.mckmila-
nowek.pl

14 czerwca 
godz. 16.00-20.00

Spotkanie Klubu Miłośników Planszówek  n  Wstęp wolny.
n  „Kurnik-wylęgarnia kultury”, ul. Piasta 14

15 czerwca 
godz. 8.30

Zgłoszenia na półkolonie letnie  n  Szczegóły www.mckmilano-
wek.pl  n  Sekretariat MCK, ul. Kościelna 3 oraz telefonicznie 
22 758 32 34

16 czerwca 
godz.18.00

„Letnie brzmienie” – koncert w wykonaniu Beaty Zmury i Łuka-
sza Bladoszewskiego  n  Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33

17 czerwca
godz. 12.30

Warsztaty malarstwa na jedwabiu  n  Zapisy pod nr tel. 
22 758 32 34  n   Wstęp bezpłatny  n  Szczegóły na www.mck-
milanowek.pl  n  Pracownia „Kurnik – wylęgarnia kultury”, ul. 
Piasta 14

24 czerwca 
godz. 12.00

Powitanie Lata. 
Mistrzostwa Polski MTBMX i Dirt Jumpingu. Koncert Natalii 
Nykiel. Zlot Foodtrucków. Strefa relaksu i rekreacji. Mecz Pol-
ska-Kolumbia na telebimie  n  Stadion Miejski, ul. Turczynek 8.

16 czerwca  
godz. 12.00

Akademia Talentów  n  Wykład „Muzyka”  n  Sala Konferencyj-
na UM, Spacerowa 4. 

KALENDARZ WYDARZEŃ  
KWIECIEŃ – MAJ 2018

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania (przed-
stawiciele 6 Państw: Włochy, Hiszpania, 

Czechy, Słowenia, Niemcy, Polska) odbyli wizytę 
studyjną, podczas której włoska firma Genova 
Car Sharing  przedstawiła elektryczne samo-
chody wraz ze stacjami ładowania oraz sposób 
ich użytkowania. W drugiej części dnia odbyło 
się spotkanie projektowe, którego celem była 
dyskusja na temat dobrych praktyk w zakresie 
uczestnictwa i zarządzania. Aleksandra Kowal-
czyk, koordynator projektu przybliżyła kam-
panię społeczną „Rowerowy Milanówek” oraz 
tematykę Smart City Forum, które odbyło się 
w dniach 13-14.03.2018 r. w Warszawie. Pod-
czas drugiego dnia spotkania, lider projektu 
podsumował jego drugi semestr (Lipiec 2017 
– Grudzień 2017), wydatkowane środki partne-
rów oraz przedstawił najbliższe działania w ra-
mach kolejnego semestru: organizacja wyda-

rzeń rozpowszechniających wiedzę o projekcie, 
spotkania z interesariuszami oraz opracowanie 
dobrych praktyk w zakresie E-mobility. Następ-
ne międzyregionalne spotkanie projektowe od-
będzie się we wrześniu 2018 r. w Milanówku.

Koordynator projektu DEMO-EC
Aleksandra Kowalczyk 

Milanówek na międzyregionalnym 
spotkaniu w Genui
W dniach 12 i 13 kwietnia 2018 r. w Genui we Włoszech 
odbyło się 3 międzyregionalne spotkanie Partnerów 
Projektu DEMO-EC – „DEvelopment of sustainable 
MObility management in European Cities”. Celem projektu jest promowanie 
niskoemisyjnego transportu w mieście, czyli jazdy na rowerze, korzystania 
z transportu publicznego, czy przemieszczania się pieszo zamiast samochodem. 
Dzięki udziałowi w projekcie Gmina Milanówek ma okazję poznania dobrych 
praktyk w wyżej wymienionym zakresie oraz sposobów ich wdrożenia.

Samochody elektryczne



16


