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To już wiosna!

D
Pogrążeni w smutku zawiadamiamy,
że 31 marca odszedł od nas

Pan

Henryk Dąbek
wieloletni Radny Rady Miasta Milanówka
– VII i VIII kadencji, wiceprzewodniczący
Rady VIII kadencji.
Składamy tą drogą wyrazy współczucia
rodzinie i wszystkim bliskim Pana Henryka.
Burmistrz
Piotr Remiszewski,
Wiceburmistrz Ryszard Raban,
Przewodnicząca Rady Miasta
Janina Moława,
Radni i pracownicy
Urzędu Miasta
oraz
Jednostki Organizacyjne Gminy.

osłownie i w przenośni. Z jednej strony niebawem Wielkanoc, z drugiej wiele się dzieje
w sferze najistotniejszej dla mieszkańców,
czyli realizują się inwestycje wpływające na naszą
codzienność. Ot, czas aktywności w remontach i budowie dróg, ścieżek rowerowych, czas przetargów,
prawdziwe wielopoziomowe przebudzenie.
Milanówek jest i będzie miastem, w którym najważniejszy głos należy do wspólnoty samorządowej, a priorytet stanowi opinia mieszkańców,
którzy tę wspólnotę tworzą. Konsultacje społeczne
w kluczowych dla nas sprawach to głęboko zakorzeniona tradycja, najbardziej jaskrawa emanacja demokracji. Stąd decyzję o lokalizacji nowej siedziby Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Łąkowej
postanowiliśmy oddać pod osąd Milanowian. W tym numerze „Kuriera” przeczytają Państwo, jakich
informacji od Państwa oczekujemy, jakie pytania kierujemy w tej istotnej z punktu widzenia rozwoju
kultury naszego miasta kwestii. To Państwo zdecydują! Podobnie jak w rękach mieszkańców Milanówka
będzie określenie, czego oczekują Państwo w miejscu, które powstanie po rozebraniu Teatru Letniego.
Dla jednych to przyszła lokalizacja wielofunkcyjnej galerii z małą sceną kameralną, dla innych wymarzone miejsce na plac zabaw i kawiarenkę. Patrząc szerzej, już zauważono, że jakakolwiek budowla wielkogabarytowa – jak choćby wspomniana sala widowiskowa – to realna konieczność likwidacji kortów,
aby umożliwić dojazd od ul. Krakowskiej. Ale czy tego chcemy? Korty to wizytówka i historia Milanówka. Reasumując, tu również mieszkańcy wydadzą werdykt w konsultacjach społecznych.
Zgodnie z moimi obietnicami z jesiennych wyborów ruszyły prace zmierzające do uruchomienia basenu. Trwa już porządkowanie terenu, konieczna jest modernizacja niecki basenowej i wreszcie nieodzowne stanie się zapewnienie wierzchniej warstwy, gwarantującej funkcjonowanie basenu przez kolejne lata. Remont przejdzie też całe zaplecze – sanitariaty i przebieralnie. Planowana jest niespodzianka
dla naszych milusińskich.
Powoli mierzymy się z tematem komunikacji autobusowej, realizowanej wyłącznie siłami miasta. Do
końca sierpnia mamy nowego operatora autobusów, grodziski PKS. Jeśli radni powiedzą „tak” w stosownej uchwale, poszerzającej zakres statutowego działania naszego ZGKiM, od września zaczną kursować nasze milanowskie autobusy. Teraz wszystko w rękach radnych.

Pozostający zawsze do Państwa dyspozycji
Burmistrz Miasta Milanówka
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Konsultacje koncepcji rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni proponowanych
na prowadzenie działalności kulturalnej.

Od Redakcji

CEL KONSULTACJI
Zapoznanie się władz miasta z opinią mieszkańców na temat koncepcji zagospodarowania dwóch przestrzeni położonych przy
ul. Kościelnej 3 oraz przy ul. Łąkowej 3,
z przeznaczeniem na cele kulturalne.
FORMY KONSULTACJI:
•d
 zień otwarty na terenie nieruchomości przy
ul. Łąkowej 06.04.2019 r. w godz. 10–14;
•p
 rzyjmowanie opinii na piśmie i drogą elektroniczną;
•d
 yżur konsultacyjny w terminie: 10 kwietnia
w godz. 15:00–18:00 w budynku Milanowskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna 3.
TERMIN KONSULTACJI
06 – 28.04.2019 r. do godz. 16:00
SPOSOBY UDOSTĘPNIENIA
DOKUMENTACJI:
• w wersji elektronicznej na stronie miasta
w zakładce: Strefa Mieszkańca Milanówek Miasto Mieszkańców  Konsultacje
Społeczne oraz w Biuletynie Informacji Pu-

fot. UM

Budynek przy ul. Łąkowej 3

Teatr Letni, ul. Kościelna 3

Dzień otwarty, 6 kwietnia 2019 r. na Łąkowej 3.
blicznej w zakładce Infrastruktura  Łąkowa 3 oraz Teatr Letni;
•w
 wersji papierowej – w budynku Milanowskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna 3.
Komórka odpowiedzialna: Zespół ds. siedziby Milanowskiego Centrum Kultury;
Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostają przeprowadzone na
podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Konsultacje rozpoczął dzień otwarty na terenie nieruchomości przy ul. Łąkowej. Zwiedzając budynek, można było wyrazić swoją opinię
na temat koncepcji rozwoju kultury w Milanówku w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej. 10 kwietnia
2019 r. w godz. 10:00–15:00 w budynku Milanowskiego Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3 odbył się dyżur konsultacyjny.
Przypominamy, że mieszkańcy mogą złożyć swoją opinię w sekretariacie Urzędu
Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45
oraz w Punkcie Obsługi Interesanta przy
ul. Spacerowej 4. Opinię można także wysłać pocztą elektroniczną w postaci skanu
podpisanego formularza. Adres mailowy do
kontaktu drogą elektroniczną to: nowydomkultury@milanowek.pl. Więcej informacji
na stronie www.milanowek.pl.
Zależy nam, aby mieszkańcy zdefiniowani
swoje potrzeby i oczekiwania, a także podzielili się własnymi pomysłami na funkcjonowanie kultury w naszym mieście.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej, Urząd
Miasta

WAŻNE TERMINY PODATKOWE
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w maju mijają ważne terminy podatkowe dla osób
fizycznych. Z dniem 15 maja 2019 r. (środa) mija termin:
– II raty podatku od nieruchomości – pokój nr 11
– II raty podatku rolnego i leśnego – pokój nr 11
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na indywidualny numer
konta przypisany do danego podatnika.
Kasa czynna: poniedziałek 10:00-17:00, wtorek-czwartek 9:00-15:00, piątek 9:00-14:00
(przerwa: codziennie 12:00-12:30)
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Miasta
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O

ddajemy w Państwa ręce świąteczny numer „Kuriera Milanowskiego”
zachęcając najmłodszych czytelników do
zabawy w szukanie pisanek, które ukryły
się na naszej okładce. Polecamy uwadze
Państwa wywiad z Agatą Harz o tradycjach wielkanocnych, str. 7 i 8, oraz garść
ważnych informacji z milanowskiego
ratusza. W środku numeru znajdziecie
rozkład jazdy autobusów i najświeższe
informacje kulturalne, społeczne i sportowe. Już 18 maja zawita do nas Urszula
Dudziak i Walk Away. O tym niezwykłym koncercie piszemy na str. 13. Przed
nami czternasta edycja Festiwalu Otwarte
Ogrody, warto już dziś zgłosić swój ogród
i zarezerwować czas od 7 do 9 czerwca,
by podziwiać milanowskie ogrody, str. 15.
Na koniec, jak co miesiąc, namawiamy do
łamania głowy przy zadaniu szachowym
i rozwiązywaniu kurierowej krzyżówki,
którą znajdziecie w dziale Rozrywka.
Życząc miłej lektury składamy życzenia
radosnych świąt spędzonych w zdrowiu,
miłości i nadziei!
Redakcja

Wiosna
w Milanowskim
Promyku

Ś

rodowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci
i ich Rodzin, działający w strukturach
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
zaprasza dzieci w wieku 6–15 lat do swoich
placówek przy ulicy Szkolnej 12 w godzinach 10:00–18:00 i Na Skraju 2 w godzinach
14:00–18:00 w czasie wolnym od zajęć
szkolnych. W ramach swojej działalności
oferuje pomoc przy odrabianiu lekcji oraz
kreatywne spędzanie wolnego czasu podczas gier edukacyjnych, zajęć plastycznych
i warsztatów sportowych.
Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodziców, chcących zapisać dzieci do
placówki, zapraszamy do osobistego lub
telefonicznego kontaktu: Szkolna 12,
w godzinach: 10:00–18:00 tel. 782 280 106
• Na Skraju 2, w godzinach: 14:00–18:00
tel. 22 724 72 00
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Aplikujemy o środki na budowę
parkingów„Parkuj i jedź”
Gmina Milanówek wraz z gminami partnerskimi: Pruszków, Michałowice,
Żyrardów, Sulejówek i Grodzisk Mazowiecki, będzie aplikowała o środki
unijne na budowę w latach 2020-2022 parkingów Park and Ride.

V EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

Samorząd – razem
dla przyszłości

W dniach 8-9 kwietnia br. w Krakowie
odbył się V Europejski Kongres
Samorządów.

W

czasie blisko stu paneli i debat tematycznych, omawiano wszystkie kwestie dotyczące samorządu terytorialnego
i władzy lokalnej. W gronie zaproszonych
gości był Burmistrz Milanówka, pan Piotr
Remiszewski. W czasie Kongresu przedstawiono ranking samorządów w Polsce. Milanówek uplasował się na 6 miejscu (na 236)
w gronie gmin miejskich, wyprzedzając
m in. Legionowo, Kołobrzeg i Pruszków.

URZĄD STANU CYWILNEGO
W MILANÓWKU

uprzejmie informuje, że z dniem
15 kwietnia 2019 r. zmieniają się dni
przyjęć interesantów:
poniedziałek 10:00–19:00;
wtorek 8:00–16:00;
środa – dzień bez przyjęć interesantów
(wyjątek stanowi sporządzenie aktu zgonu);
czwartek 8:00–16:00;
piątek 8:00–15:00.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Adriana Siłka-Lesiakowska

W

przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie 183 miejsc postojowych
wzdłuż ul. Warszawskiej (50 miejsc
pomiędzy ul. Brzozową a ul. Smoleńskiego oraz
133 miejsca pomiędzy sklepem ogrodniczym
a ul. Herberta). Plan budowy parkingów przewiduje również przebudowę jezdni, remont/budowę chodników, remont istniejących zjazdów
indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia, dwóch zadaszonych wiat rowerowych,
stacji roweru miejskiego, wymianę oświetlenia
na energooszczędne oraz rozbudowę systemu
monitoringu wizyjnego, poprawiającego bezpie-

czeństwo. Przy parkingu zostanie posadzona tak
zwana zieleń izolacyjna, która wzmocni barierę
dźwiękochłonną. Cenne przyrodniczo drzewa
zostaną zachowane. Warto dodać, iż nawierzchnia parkingów zostanie zaprojektowana z płyt
eko w celu zachowania powierzchni biologicznie
czynnej. Dzięki inwestycji stworzymy warunki do
zmniejszenia ruchu samochodowego na rzecz
transportu publicznego, a patrząc globalnie,
przyczynimy się również do zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery.
Aleksandra Żuraw, Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych

W

ramach PTO Milanówek w partnerstwie
z sąsiednimi gminami współpracuje nad
stworzeniem spójnego systemu tras rowerowych, pozwalających na aktywne spędzanie
wolnego czasu, promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój bezpiecznej, wygodnej
i atrakcyjnej infrastruktury rowerowej. Dzięki
realizacji dwóch projektów dofinansowanych
ze środków unijnych w naszym mieście powstała trasa rowerowa wzdłuż ul. Grudowskiej, a w trakcie budowy jest kolejna, zlokalizowana wzdłuż ul. Krakowskiej w stronę
Brwinowa. W najbliższym czasie zostanie
uruchomiony przetarg na budowę trasy ro-

werowej wzdłuż ul. Królewskiej od skrzyżowania z ul. Inżynierską do skrzyżowania
z ul. Brwinowską. Połączy się ona z istniejącą ścieżką rowerową biegnącą z Grodziska
Mazowieckiego i z planowanym w ramach
projektu ciągiem pieszo-rowerowym w Podkowie Leśnej.
Projekty współfinansowane są przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Aleksandra Żuraw, Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Rowerowa Unia Gmin Zachodniego Mazowsza
20 marca 2019 r. gminy Zachodniego Mazowsza zawarły porozumienie na
rzecz projektu mającego na celu integrację systemów wypożyczania rowerów
trzeciej generacji.

W

ójtowie i burmistrzowie Milanówka, Nadarzyna, Podkowy Leśnej i Piastowa zgłosili akces do „Rowerowej Unii Zachodniego Mazowsza”. W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele Jaktorowa, Michałowic, Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa, Lesznowoli,
Raszyna i Pruszkowa. „Oczywiście najbardziej
optymalnym rozwiązaniem byłoby, aby wszystkie gminy Zachodniego Mazowsza wyraziły akces przystąpienia do Projektu” – pisze na swoim blogu Artur Tusiński, burmistrz Podkowy
Leśnej. – „Liczę (…) na szybkie podjęcie decyzji przez kolegów wójtów, burmistrzów i prezy4

dentów z pozostałych gmin”. Inicjatywa zakłada
rozwój gmin przyjaznych rowerzystom: zwiększenie dostępności infrastruktury rowerowej,
integrację różnych systemów „rowerów miejskich” i upowszechnienie korzystania z rowerów jako środka transportu alternatywnego dla
tradycyjnych środków transportu w komunikacji miejskiej i turystyce.
Koordynatorem projektu została Podkowa Leśna, natomiast każda z jednostek samorządu
terytorialnego powołuje własny zespół, zajmujący się projektem od strony finansowej oraz
merytorycznej. „Między partnerami został

warszawski
zachodni
grodziski
żyrardowski

WARSZAWA

pruszkowski

Mapa powiatów
współpracujących
jako Zachodnie
Mazowsze

ustalony plan działania, a o ich efektach będziemy informowali Państwa na bieżąco” – powiedział burmistrz Tusiński.

Wiktor Inkielman
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Trzy razy P
Formuła realizacji inwestycji przez jednostki samorządu
terytorialnego w oparciu o PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
wydaje się być jednym z przebojów samorządowych ostatnich lat.

B

udowa i remonty nieruchomości,
w tym szkół, urzędów, domów komunalnych, prowadzenie i organizacja
cmentarzy komunalnych, podobnie jak budowa i konserwacja dróg gminnych, to te
sfery, w których taka formułą realizacji inwestycji wydaje się nie tylko sprawdzać najlepiej, ale również przebojem wchodzić do
samorządowej codzienności.
1 marca w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie, w czasie którego omawiano od strony
formalnoprawnej oraz w odniesieniu do modelu inwestycyjnego, kwestię budowy dróg
lokalnych właśnie w oparciu o PPP. Tamtejsze
władze, mając podobnie jak my w Milanówku
świadomość konieczności rozwoju dróg lokalnych, a w szczególności ich doprowadzenia do standardów XXI wieku, stanęły przed
trudnym wyborem: czy budować drogi przez
kilka dekad, czy też zrobić w to w 3 lata, płacąc przez kolejnych kilkanaście lat za ich
utrzymanie (remonty) firmie, która te drogi wybuduje. Mechanizm jest prosty. Miasto zleca
wybudowanie dróg, a potem firma, która wygra przetarg, będzie jest konserwować, miasto zaś płaci za konserwację. W jej ramach
amortyzuje się koszt powstania drogi. Główne
zalety takiego działania to szybkość realizacji
inwestycji, nieobciążenie budżetu w postaci
zobowiązań wynikających z ew. kredytów czy
obligacji, którymi finansuje się takie inwestycje. I co najważniejsze, firma która wygra

przetarg, tak zbuduje drogi, aby przez kolejne
lata nie być zmuszona do ich remontów. Ich
jakość wprost przełoży się na zysk firmy działającej wraz z samorządem w partnerstwie
publiczno-prywatnym. A czy są wady? O ile
Podkowa Leśna ma już pierwsze kroki wykonane, Milanówek dopiero rozważa plusy i minusy oraz patrzy na sąsiadów, choćby po to,
aby uniknąć trudności, które na pewno (choćby z racji na pionierskie działania) może napotkać Podkowa Leśna. W Milanówku – gdyby
nasz samorząd przystąpił do inwestycji w takim systemie, powstałoby 60 kilometrów dróg
za kwotę około 100-130 milionów. Analizując
budżet miasta i finansowy aspekt takiej kompleksowej inwestycji, można łatwo wyliczyć,
że gdyby angażować porównywalne kwoty na
budowę dróg jak teraz, czyli około 6 milionów
rocznie i prowadzić jej samodzielnie – bez
partnerstwa, przedsięwzięcie rozłożyłoby się
na ponad 20 lat. W działaniu partnerskim
mamy drogi jeszcze w tej kadencji, a firmy
płacą przez kolejne lata za ich konserwację.
W czasie wspomnianego spotkania w Podkowie Leśnej obecni byli obok naszych burmistrzów i tamtejszych władz również milanowscy radni, co dowodzi, że mamy do czynienia
z opcją, która wzbudza wielkie zainteresowanie i staje się realną formą rozwiązania problemu dróg w realnie krótkim czasie.
Piotr Iwicki
Sekretarz Miasta Milanówka

Milanowscy seniorzy rozkwitają na wiosnę

W

spółczesny senior to nie babcia w czepku rodem z „Czerwonego Kapturka” czy
zgarbiony dziadziuś. Dziś na ulicach widzimy
coraz więcej eleganckich pań i panów, którzy
swoją emeryturą pragną cieszyć się w pełnym
rozkwicie – aktywnie i efektywnie. Chcemy,
aby zastępy tryskających energią seniorów
Milanówka rokrocznie się powiększały. Dlatego dbamy o ich sprawność fizyczną oraz
dobre samopoczucie i sześć razy w tygodniu
zapraszamy na warsztaty usprawniające
z elementami korektywy. Zajęcia realizowane
w ramach projektu socjalnego pn. „Milanowska
Szkoła Aktywnego Seniora” przyczyniają się
do usprawnienia i wzmocnienia fizyczności naszych seniorów. Dodatkowo to świetna okazja,
by wyjść z domu, zapomnieć choć na chwilę
o obowiązkach i spędzić czas z rówieśnikami.
Zapraszamy do nas!

Realizatorem projektu socjalnego jest
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku
ul.Kościuszki 16, koordynator projektu Marta
Goławska, tel. 782280106

HARMONOGRAM ZAJĘĆ: poniedziałek: 09:00 – 10:00, 10:00 – 11:00 – sala Grodziskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Brzozowej 7; wtorek, czwartek: 09:00 – 10:00, 10:00 –
11:00 – sala Milanowskiego Klubu Seniora przy ulicy Piłsudskiego 33.
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MAMY NOWĄ
RADNĄ!
Od 1 kwietnia mamy nową radną
Rady Miasta, panią Ewę Galińską.
Jak do tego doszło? To efekt nieprawidłowości w ubiegłorocznych
wyborach.
Postanowieniem z dnia 24 stycznia
2019 r. XXIV Wydziału Cywilnego Sądu
Okręgowego w Warszawie (z udziałem
trzech sędziów) w sprawie z wniosku
Ewy Galińskiej z udziałem Izabeli Stach
– Przewodniczącej Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania i Kingi Hulak – Komisarza Wyborczego Warszawa II, sąd stwierdził nieważność wyboru i wygaśnięcie mandatu
Kingi Moniki Niedźwieckiej-Reszczyk,
radnej Rady Miasta Milanówka. Sąd zobowiązał Obwodową Komisję Wyborczą
ds. ustalenia wyników głosowania numer III w okręgu nr 7 w Milanówku do
ponownego przeliczenia głosów oddanych na kandydatki na radne, tj. panie
Ewę Galińską i Kingę Monikę Niedźwiecką-Reszczyk. Sąd wykazał nieprawidłowości w sposobie liczenia głosów (liczenie w grupach, a nie kolegialne) jak
i ustalenie wyniku głosowania (w kopercie z głosami na panią Galińską była inna
liczba głosów niż podano w protokole komisji). Przypomnijmy, kandydatki otrzymały według Komisji Obwodowej taką
samą liczbę głosów. Pani Niedźwiecka-Reszczyk wygrała wybory w wyniku losowania. Należy zauważyć, że sąd dokonał ponownego policzenia kart, sprawdził
też, czy w innych kopertach nie ma głosów na obie kandydatki. Sąd wykazał
nieprawidłowe ustalenie przez Obwodową Komisję Wyborczą wyników głosowania, co w jego ocenie stanowiło naruszenie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21,
poz. 112 ze zm.), dotyczących tej czynności. Pani Galińska – jak wykazało liczenie w dniu 24 stycznia 2019 roku –
miała jeden głos więcej od swojej
kontrkandydatki. W ocenie sądu uzasadnione było: orzeczenie o nieważności
wyboru radnej Kingi Moniki Niedźwieckiej-Reszczyk, stwierdzenie wygaśnięcia
mandatu i podjęcie czynności wyborczych do ponownego ustalenia przez
Obwodową Komisję Wyborczą wyników
głosowania. W efekcie po formalnym wygaszeniu mandatu radnej Niedźwieckiej-Reszczyk, Wojewoda Mazowiecki zarządził ponowne liczenie głosów 23 marca
2019 r. Jego efektem było potwierdzenie
słuszności pani Galińskiej co do nieprawidłowości i ostateczne ustalenie wyniku
korzystnego dla niej, identycznego jak
w wyliczeniach sądu. W efekcie 9 dni
później pani Ewa Galińska została formalnie radną naszego miasta, składając
ślubowanie.
(PIW)
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11 marca 2019 r.

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Henryk Dąbek

Jaromir Chojecki

Karolina Białecka

UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z VI SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Kamil Bialik

Uchwała zatwierdzona

VI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
Nr 43/VI/19
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta
Uchwała Milanówka do Rady Społecznej Samodzielnego
Nr 44/VI/19 Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45,
budynek „B” - tel. 758-34-21, faks 758-35-15. Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka, Małgorzata Kurdek

Nieobecny

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy naszego
cudownego Milanówka,

T

ego dnia cały świat, solidaryzując się
z osobami ze spektrum autyzmu, rozświetla na niebiesko najbardziej znane
budynki. Na niebiesko płoną m.in. Pałac Kultury i Nauki, katowicki Spodek, Iglica w Poznaniu, Neptun w Gdańsku czy Wieża Eiffla
w Paryżu.
Jesteśmy nową fundacją z siedzibą w Milanówku. Nazywamy się FUNDACJA „RADOŚNI”. Rozpoczynamy działalność w tym
szczególnym miesiącu, ponieważ naszym
głównym celem jest wsparcie osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin, a także osób
z innymi niepełnosprawnościami.
Mamy ambitne plany. Chcemy utworzyć w Milanówku DOM stałego pobytu dla dorosłej
młodzieży z autyzmem, który na poczatku będzie pełnił funkcje mieszkania treningowego.
Chcemy, aby było to miejsce, w którym nasi

podopieczni będą czuli się bezpiecznie i dobrze, będą akceptowani i szanowani.
Pragniemy odczarować autyzm, pokazać,
że osoby te to ciekawi ludzie, których warto
dostrzegać w naszej przestrzeni, poznawać,
wspierać i po prostu lubić. Zamierzamy pomóc, by osoby z autyzmem oraz ich rodziny
odnaleźli radość w swoim życiu, mimo codziennych obowiązków i trosk.
W naszym kraju nie mamy jeszcze systemu wsparcia dorosłych, niesamodzielnych
osób z autyzmem. Po ukończeniu ostatniego etapu edukacji, w wieku dwudziestu
czterech lat, mierzą się ze swoim osamotnieniem. Często są pozbawione możliwości
wychodzenia z domu, a ich świat zamyka
się w czterech ścianach. Borykają się z depresją, frustracją lub apatią, które dotykają
również ich najbliższych.
Rodzice zorganizowani w społeczności
„Chcemy całego życia” rozpoczęli ostatnio
kampanię „Nie zamykajmy dorosłych z niepełnosprawnością w czterech ścianach”.
Jej celem jest m.in. umożliwienie tworzenia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.03.2019 zmarł

ppłk.

Jan Bolesław Wiśniewski

dr nauk medycznych, harcerz ,,Szarych Szeregów” ps. ,,Biały Kruk” Ośrodek
,,Mielizna” Milanówek AK. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Były
dyrektor szpitali kolejowych: w Pruszkowie i CSK Międzylesiu.

Cześć Jego Pamięci
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Środowiskowych domów samopomocy dla
osób z autyzmem i dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Drodzy Państwo, odczarujmy autyzm,
razem będzie łatwiej!
Będziemy pojawiać się w przestrzeni publicznej naszego miasta. Zapraszamy do udziału
w naszym projekcie!
Kierujemy do Państwa prośbę o wsparcie
naszej idei na FB oraz Instagramie. Prosimy o pomoc finansową, medialną i rzeczową. Za każdą formę wsparcia serdecznie
dziękujemy!

Angela Madejska – prezes Fundacji oraz Zarząd
Fundacji: Agnieszka Izdebska i Urszula Zabrocka

Nasze dane: www.fundacjaradosni.com.pl,
e-mail:kontakt@fundacjaradosni.com.pl
Numer konta:
30 1020 1055 0000
9802 0439 3716,
Bank PKO BP w Warszawie, Fundacja
„Radośni”

WYWIAD

WIEŚCI Z RATUSZA

O tradycjach wielkanocnych z muzykiem, miłośniczką
pieśni tradycyjnych, nauczycielką, propagatorką śpiewu
białego i mieszkanką Milanówka – AGATĄ HARZ, rozmawiała
Redakcja Kuriera Milanowskiego.

fot. Małgorzata Maciejewska

Jesteśmy tu
dla Państwa!
28
Przed nami radosne święta Wielkiej
Nocy, w tradycji chrześcijańskiej przeżywane w sposób szczególny. Jak przebiegało
przenikanie się tradycyjnej obrzędowości
z kulturą chrześcijańską?
Rozmawiamy u progu wiosny, czyli w takim momencie, w którym obserwujemy wybudzanie się
przyrody ze snu zimowego i „otwieranie” się jej
na nowe życie. W dawnej tradycyjnej kulturze
słowiańskiej był to, dla społeczności agrarnej,
najważniejszy moment w roku. O wiele ważniejszy niż początek roku liturgicznego czy nasz
obecny Nowy Rok. Jeśli człowiek zadbał w tym
czasie o swoją ziemię i swoją duchowość, jedno z drugim bardzo się łączyło, to miał dobre
plony w obydwu sferach. Warto przypomnieć,
że kiedyś obrzędowość wiosenna była niezwykle bogata. Istniały obrzędy nawiązujących do
płodności czy słońca. Towarzyszyły im zazwyczaj tańce i oczywiście pieśni. Jednym z ważniejszych źródeł pisanych jest zbiór dzieł zebranych etnografa Oskara Kolberga, pochodzący
z XIX wieku. Wcześniejsze formy obrzędowości
były przekazywane jedynie w tradycji ustnej. Etnomuzykolodzy i etnografowie badający naszą
kulturę agrarną mają trudne zadanie, ponieważ
główne „zabytki” tej kultury funkcjonują w przekazach ustnych i na przestrzeni wieków uległy
wielu zmianom, swoistym stylizacjom czy przeobrażeniom. Mówiąc o formach obrzędowości,
przytoczę taniec wiosenny, który dziś jest znany jako zabawa dziecięca. Przetrwała ona Kurpiach i nosi nazwę „Kokoszka”. Pisze o niej prof.
Dąbrowska w swojej pracy „Tańcujże dobrze”.
Kokoszka jest tańcem wiosennym dziewcząt.
Młode kobiety tańczą w kole, które jest charakterystyczną formą kultu solarnego. Ciekawy jest
również tekst tej pieśni, który traktuje o śmierci i zmartwychwstaniu. Historia opowiedziana
w pieśni-zabawie dotyczy martwej kury, która
zniosła złote jajko. Jest to więc dokładnie to,
czym radujemy się podczas świąt Wielkiej Nocy;
mam tu na myśli zmartwychwstanie, odradzanie
się i kult życia.
Pieśni związane z wiosną przetrwały na Podlasiu i wschodniej Lubelszczyźnie, ale nie w żywej
tradycji. Obecnie nie są wykonywane w ich konKURIER MILANOWSKI 4/2019

tekście kulturowym. Mamy zatem do czynienia
z aktywnością współczesnych zespołów obrzędowych, które rewitalizują dawne obrzędy, chodząc na przykład „po dyngusie” czy „z gaikiem”.
Proszę wyjaśnić na czym polegało chodzenie „po dyngusie”?
Chodzenie po dyngusie zwykle wiązało się z chodzeniem z tak zwaną „kolędą życzącą”. Kolęda
życząca to nic innego jak pieśń, w której życzono
dobrych plonów gospodarzom, zamążpójścia
pannom, bogactwa czy zdrowia domownikom.
Chodzono zawsze na wiosnę w okresie wegetacji roślin, a potem, na przestrzeni wieków, obrzędy te przeniosły się w okolice naszych świąt, by
w końcu przeniknąć i stać się immanetną częścią
Wielkiej Nocy. Na przykład na Lubelszczyźnie
i Podlasiu chodzenie wielkanocne zaczynało się
w nocy z niedzieli na poniedziałek i polegało na
tym, że młodzież, tak zwana „kawalerka”, chodziła ze specjalnymi przemowami i pieśniami po
domach. Przetrwało w pamięci starszych osób
wiele pieśni z wątkami chrześcijańskimi, takimi
jak męka Pańska czy zmartwychwstanie. Zawsze na końcu tych pieśni pojawia się radość
ze zmartwychwstania i dobre życzenia dla gospodarza. Są to kolędy gospodarskie, w nich
najczęściej spotykamy wątek religijny. Przytoczę
początek jednej z kolęd: „Czy wy śpicie, czy
nie śpicie? Czy nam śpiewać pozwolicie”. Taką
pieśnią budzono gospodarza, bo „po dyngusie”
chodzono bardzo wcześnie rano, po nocnym
czuwaniu przy grobie Jezusa.
A czym były konopielki, związane także
z obrzędowością wiosenną?
Konopielki to kolędy życzące, dedykowane pannom. Konopielki występują na Podlasiu, a ich
nazwa pochodzi od roślin konopii. Warto zaznaczyć, że konopie i len bardzo długo w naszej
historii stanowiły podporę gospodarki, będąc
jednocześnie symbolicznymi roślinami obrzędowymi. Len symbolizował siłę męską, a konopia
– żeńską. Konopielki to najbardziej archaiczne
pieśni wiosenne. Traktowały one o młodej dziewczynie, której zwykle wiatr zrywał piękny wianek
z pawich piór. Pieśni te wykonywali tylko mężczyźni, zazwyczaj kawalerowie, czasem także
żonaci, tworząc tak zwane kompanie. Pieśni były
dokończenie na str. 8

marca br. Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr Remiszewski spotkał
się, w imieniu darczyńców, z trzema rodzinami, wytypowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej do pilnej pomocy, by
przekazać wyjątkowe prezenty. Pomogą
one w codziennym życiu trójce dzieci.
Dzięki naszym mieszkańcom, którzy otworzyli swoje serca w trakcie licytacji na tegorocznym Balu Dobroczynnym, możliwe
było zakupienie specjalistycznego sprzętu
rehabilitacyjnego w postaci bieżni treningowej i wózka inwalidzkiego oraz zapewnienie półrocznych cykli zabiegów rehabilitacyjnych. Dzięki wspólnemu działaniu
możemy więcej, dlatego z tego miejsca,
jeszcze raz gorąco dziękujemy darczyńcom, a rodzinom życzymy jak najwięcej
korzyści z otrzymanej pomocy.

Urząd Miasta

Sprzęt rehabilitacyjny dla potrzebujących ufundowany przez darczyńców Balu.
fot. U.M.

Zachęcamy do słuchania Dnia
Milanówka na antenie radia
„Bogoria” na 94,5 FM w każdy
pierwszy wtorek miesiąca. Informacji
z Milanówka można wysłuchać o godz.
9.30, 10.30 i 11.30.
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istnienie świata. Bóg powierza sprawowanie
kontroli nad siłami chaosu swoim świętym. Sam
ingeruje w losy świata jedynie incydentalnie.
Diabeł utożsamiany był z wodami, chmurami
deszczowymi, mgłą, ciemnością, ziemią, smokami czy wężami.
W kulturze ludowej pomoc człowieka w utrzymaniu porządku świata była nieodzowna. W różnych regionach Słowiańszczyzny wierzono, że
zaniechanie czynności rytualnych, do których
zaliczano pieśni włóczebne, spowoduje zerwanie się diabła z łańcucha, który sprowadzi koniec
świata.
Jesteśmy w tej chwili w okresie Wielkiego
Postu, proszę o scharakteryzowanie pieśni,
które towarzyszyły i towarzyszą nadal nam
w tym czasie.
Pieśni datują się na okres średniowiecza. Bardzo
ważny jest fakt, iż przetrwały one w żywej tradycji
na wsi. Śpiewa się je podczas Wielkiego Postu,
a kulminacyjnym momentem jest czas czuwania
przy grobie Pana Jezusa. Pieśni wielkopostne
opisują mękę Pańską ze szczegółami więc są
bardzo długie. I taka właśnie jest pieśń „Witaj
Matko uwielbiona”, która ma aż 150 zwrotek.
Pieśni intonuje jeden z najlepiej śpiewających,
a do niego dołączają inni śpiewacy. Zwyczaj całonocnego czuwania przed zmartwychwstaniem
Jezusa przetrwał do dziś na przykład na Lubelszczyźnie, a jeśli chodzi o nasz region, to warto
wspomnieć, iż od wielu lat czuwanie wielkanocne odbywa się w kościele w Lasku Bielańskim
u księdza Drozdowicza.
Od wielu lat zajmuje się Pani pieśnią
obrzędową, prowadząc warsztaty ze śpiewu
białego. Proszę powiedzieć na czym polega
taki śpiew?
Space
row

a

w metrum parzystym, aby łatwiej było chodzić
do takiego rytmu. Z konopielkami chodzono przy
akompaniamencie harmonii, skrzypiec lub harmonijki ustnej.
Czy palma wielkanocna występuje w tekstach obrzędowych?
W archaicznych tekstach obrzędowych sprzed
wieków nie spotykamy palmy. Natomiast należy
powiedzieć, że poprzednikiem palmy był gaik,
zwany też maikiem. Była to puszczająca pędy
gałązka, ustrojona wstążkami. Zwyczaj chodzenia z gaikiem wiązał się również z wykonywaniem
pieśni traktujących o wiośnie. Mówiąc natomiast
o przenikaniu się obrzędowości i tradycji chrześcijańskiej, należy zauważyć, że gaik w pewnym
momencie połączył się niejako z palmą, którą
witano Jezusa.
Gdzie obecnie można usłyszeć kolędy
wielkanocne?
W tej chwili nie można usłyszeć kolęd wielkanocnych, czyli pieśni życzących. Tradycja
zanikła, ale wiele ośrodków kultury próbuje reaktywować ten zwyczaj. Kilka lat temu był projekt w Knyszynie pod hasłem „Serce dzwonu”,
niedawno także powstała Kampania Śpiewacza, złożona z mężczyzn i chłopców z miasta,
którzy próbują rewitalizować zwyczaj śpiewania
pieśni wiosennych. Na Podlasiu pieśni te nazywano włóczebnymi. Wołoczebnikami mogli
być wyłącznie młodzi chłopcy, jurni kawalerowie. Zachodzili na podwórka gospodarstw,
wyśpiewując archaiczne wersety o zupełnie już
zapomnianej symbolice. Aby zrozumieć istotę
tego kolędowania, trzeba przyjrzeć się ludowej
wizji świata, w której zawsze istniało ścieranie
się dobra utożsamianego z Bogiem, ze złem
czyli z diabłem. Stawką tej potyczki było dalsze
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Basen miejski przy ul. Sportowej 70B

Leśn

a

J

Pił

S

erdecznie zapraszamy na Rodzinną Wielkanocną Grę Terenową, która odbędzie się
14 kwietnia br. w godz. 12:00–14:30. Uczestnicy mogą się zgłaszać w miejscu startu (Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3) w godz.
12:00–12:30. Zadaniem uczestników jest dotarcie
do miejsc wskazanych na mapce i wykonanie
zadań lub odgadnięcie zagadek związanych ze
świętami wielkanocnymi. Wyniki zapisywane będą
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marcu trwały prace porządkowe
na terenie basenu miejskiego przy
ul. Sportowej. W kwietniu rozpoczął się
remont niecki basenowej oraz zaplecza.
Na 1 czerwca planowane jest rozpoczęcie napełniania basenu wodą. – W kampanii wyborczej deklarowałem rewitalizację basenu i słowa dotrzymuję – mówi
Burmistrz Piotr Remiszewski. – Robię
wszystko, aby mieszkańcy mogli skorzystać z odkrytej pływalni podczas nadchodzących wakacji.

Zygmunta Krasi

1511W

Ada m a Micki

MILANOWSKI BASEN

W śpiewie białym aparat wykonawczy jest tak
samo ustawiony jak przy mowie. Wydobywamy więc z siebie dźwięki bez specjalnego
układania podniebienia, tak jak jest to na przykład przy nauce belcanta. Ten śpiew jest przeciwieństwem śpiewu klasycznego, choć także
musi być podparty na przeponie.
W maju rozpoczyna się kolejna edycja
festiwalu Nowa Tradycja, wiem, że brała
Pani udział w różnych składach, występując podczas tego wydarzenia. Czy w tym
roku będziemy mogli Panią usłyszeć na
festiwalu?
Nowa Tradycja to festiwal, podczas którego
brzmi muzyka ludowa w bardzo różnych odsłonach. Pozwolę sobie jednak powiedzieć, że najważniejszym koncertem jest od wielu lat koncert
„Muzyka źródeł”, na który zapraszani są nasi
mistrzowie, czyli wiejscy śpiewacy. W tym roku
festiwal odbędzie się po raz dwudziesty drugi.
Występowałam w kilku zespołach na festiwalu,
miałam także przyjemność uczestniczyć w koncertach, w ramach cyklu prowadzonego przez
Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Interesującym doświadczeniem był koncert dedykowany
Annie Malec – słynnej śpiewaczce z Roztocza.
W tym roku będę wśród publiczności, a mój
mąż, Remigiusz Mazur-Hanaj, został zaproszony do jury festiwalu Nowa Tradycja.
Gdzie można Panią usłyszeć w najbliższym czasie?
14 kwietnia, w niedzielę, o godzinie 19.00 zapraszam na koncert pieśni wielkopostnych do
kościoła św. Katarzyny przy ul Fosa 17 w Warszawie.

Dziękuję za rozmowę.

przez organizatorów na karcie uczestnika. Gra zakończy się ok. godz. 14:30 w budynku „B” Urzędu
Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45, gdzie
zostaną wręczone nagrody.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta

Regulamin gry dostępny jest na stronach:
milanowek.pl, mckmilanowek.pl,
biblioteka-milanowek.pl

SENIORZY

Projekt „Rozwój usług wspólnych w Gminie Milanówek”

czyli kilka słów o działalności Klubu Seniora.
Wiosna w projekcie pn. „Rozwój usług wspólnych w Gminie Milanówek” to stare wyzwania w nowej odsłonie, ale również nowe pomysły,
dodające sił i energii naszym seniorom.

W

ramach projektu realizujemy z powodzeniem działania rozpoczęte jeszcze
w roku 2018 takie jak: ćwiczenia ruchowe,
nordic walking, warsztaty psychologiczne
z treningami pamięci czy lekcje języka angielskiego i francuskiego. Na wiosnę 2019 r.
uruchomiliśmy także, jakże potrzebne do zre-

generowania sił zajęcia relaksacyjne z elementami jogi oraz warsztaty z hortiterapii
wykorzystującej ogrody w pracy z pacjentami
i zajęcia plastyczne. Zgodnie z zasadą „dla
każdego coś miłego” każdy senior z Milanówka, znajdzie w Klubie chwilę wytchnienia.
Przypominamy, że Klub Seniora działa
Nordic walking

w czterech lokalizacjach: ul. Piłsudskiego 33,
ul. Krakowska 11a, ul. Królewska 61a
i ul. Podgórna 92. Poniżej przedstawiamy tygodniowy harmonogram oraz fotorelację na
potwierdzenie naszych działań. Zapraszamy!
K. Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Zajęcia relaksacyjne z elementami jogi

Szukaj nas na facebook pod nazwą „Rozwój
usług społecznych w Gminie Milanówek”.

Hortiterapia

Harmonogram zajęć Klubów Seniora w Milanówku
godzina
9:00

10:00

11:00

poniedziałek
Angielski (Native
speaker, 45 min)

wtorek
Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora (MSAS)

środa
Zdrowy kręgosłup
I grupa p. Ewa (50 min)

Warsztaty
psychologiczne

Francuski (45 min)

od 8:50
Angielski (NS, 45 min)

Warsztaty plastyczne
I grupa (120 min)

Angielski (NS, 45 min)

Warsztaty plastyczne
II grupa (120 min)

e-senior

Angielski (NS, 45 min)

Nordic walking

Warsztaty
psychologiczne
od 10:15
Hortiterapia (60 min)

Francuski (45 min)

Angielski (45 min)

od 10:10
Francuski
(45 min)

e-senior

Francuski (45 min)

od 11:30 Zajęcia relaksacyjno-koncentrujące
z elementami jogi

Zdrowy kręgosłup
grupa p. Renata

Warsztaty
psychologiczne

Angielski (45 min)

od 11:30 Zdrowy Zadbany Zadowolony Senior
REHABILITANT
(60 min 3x w m-cu)

Zdrowy Zadbany
Zadowolony Senior
DIETETYK
(60 min 3x w m-cu)

12:00
Warsztaty
psychologiczne
13:00
Warsztaty
psychologiczne

Klub Seniora ul. Piłsudskiego 33

czwartek

piątek

MSAS
od 8:55
e-senior

MSAS

Pllates p. Ewa
(50 min)

od 10:45 e-senior

od 11:30
Hortiterapia
(60 min)

od 11:10
Francuski
(45 min)

Angielski (45 min)

od 12:10 Joga

od 12:10
Francuski
(45 min)

od 12:20
Francuski (45 min)

Fotografia
Angielski (45 min)

Klub Seniora ul. Podgórna 92

od 12:15 e-senior
14.00-17.00
Dyżury Rady
Seniorów
ostatni czwartek
m-ca

od 13:20
Francuski (45 min)

Klub Seniora ul. Krakowska 11a

Klub Seniora ul. Królewska 61a
KURIER MILANOWSKI 4/2019
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KOMUNIKACJA MIEJSKA
W MILANÓWKU
LINIA

Zmiana
rozkładu jazdy
autobusów linii
A, B i C
Informujemy, że od
1 kwietnia 2019 zmienił się
rozkład jazdy autobusów
miejskich linii A , B oraz C .
Przewozy są wykonywane
przez PKS Grodzisk
Mazowiecki.

a –	kursuje od poniedziałku
do piątku
s – kursuje w soboty
d –	nie kursuje w dniu 01.01;
w pierwszy i drugi dzień
świąt wielkanocnych oraz
25 i 26.12
w –	nie kursuje w dzień
Bożego Ciała
a.d.w. –	dotyczy wszystkich
kursów

A

Przystanki
Milanówek

a.d.w.

Żukowska

s.

a.d.w.

s.

a.d.w. a.d.w. a.d.w. a.d.w.

7:00 7:30 8:45

9:50

10:30 12:45 14:30 16:15

Kościuszki

7:01 7:31 8:46

9:51

10:31 12:46 14:31 16:16

Park Lasockiego

7:02 7:32 8:47

9:52

10:32 12:47 14:32 16:17

Przyszłości

7:03 7:33 8:48

9:53

10:33 12:48 14:33 16:18

Leśny Ślad

7:04 7:34 8:49

9:54

10:34 12:49 14:34 16:19

Gospodarka

7:05 7:35 8:50

9:55

10:35 12:50 14:35 16:20

Wspólna

7:07 7:37 8:52

9:57

10:37 12:52 14:37 16:22

Parkowa

7:09 7:39 8:54

9:59

10:39 12:54 14:39 16:24

Cmentarz

7:10 7:40 8:55 10:00 10:40 12:55 14:40 16:25

Lasek Pondra

7:12 7:42 8:57 10:02 10:42 12:57 14:42 16:27

Ludna

7:14 7:44 8:59 10:04 10:44 12:59 14:44 16:29

Spacerowa

7:15 7:45 9:00 10:05 10:45 13:00 14:45 16:30

Starodęby

7:16 7:46 9:01 10:06 10:46 13:01 14:46 16:31

Mickiewicza

7:17 7:47 9:02 10:07 10:47 13:02 14:47 16:32

Zaciszna

7:19 7:49 9:04 10:09 10:49 13:04 14:49 16:34

PKP Milanówek

7:21 7:51 9:06 10:11 10:51 13:06 14:51 16:36

Warszawska

7:25 7:55 9:10 10:15 10:55 13:10 14:55 16:40

Os. TBS

7:27 7:57 9:12 10:17 10:57 13:12 14:57 16:42

Os. Jedwabnik

7:28 7:58 9:13 10:18 10:58 13:13 14:58 16:43

Biedronka
Grodzisk Mazowiecki

7:29 7:59 9:14 10:19 10:59 13:14 14:59 16:44

3 Maja/Teligi

7:31 8:01 9:16 10:21 11:01 13:16 15:01 16:46

3 Maja/Orzeszkowej

7:32 8:02 9:17 10:22 11:02 13:17 15:02 16:47

PKP Grodzisk Maz.

7:35 8:05 9:20 10:25 11:05 13:20 15:05 16:50

Zondka

7:36 8:06 9:21 10:26 11:06 13:21 15:06 16:51

Kościuszki

7:37 8:07 9:22 10:27 11:07 13:22 15:07 16:52

Montwiłła

7:39 8:09 9:24 10:29 11:09 13:24 15:09 16:54

Mokronowskich

7:41 8:11 9:26 10:31 11:11 13:26 15:11 16:56

Szpital Zachodni

7:42 8:12 9:27 10:32 11:12 13:27 15:12 16:57
Rozkład jazdy autobusów miejskich linii A ważny od dnia 01.04.2019 r.

LINIA

B

Łączna
Okolna
Os. Jedwabnik
Os. TBS
PKP Warszawska
WKD
Turczynek
Przedszkole Kasperek

w kierunku: Łączna 

Przystanki

a.d.w.
7:00 7:34

a.d.w.
8:00 8:34

a.d.w.
a.d.w.
a.d.w.
12:33 13:14 15:30 16:02 16:21 16:57

7:03

7:32

8:03

8:32

12:36 13:12 15:33 16:00 16:24 16:55

7:06

7:30

8:06

8:30

12:40 13:10 15:35 15:59 16:26 16:54

7:07

7:28

8:07

8:28

12:41 13:08 15:36 15:57 16:27 16:52

7:09

7:26

8:09

8:26

12:43 13:06 15:38 15:55 16:29 16:50

7:11

7:24

8:11

8:24

12:45 13:04 15:40 15:54 16:31 16:49

7:13

7:22

8:13

8:22

12:47 13:02 15:42 15:52 16:33 16:47

7:15

7:20

8:15

8:20

12:50 13:00 15:44 15:50 16:35 16:45
Rozkład jazdy autobusów miejskich linii B ważny od dnia 01.04.2019 r.
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LINIA

C

bezpłatna

Przystanki Kładka
ul. Czubińska
a.d.w.
a.d.w.
a.d.w.s.
a.d.w.
a.d.w.s.
s.
a.d.w.
a.d.w.
s.
a.d.w.
s.
a.d.w.
a.d.w.
s.
s.
s.
a.d.w.
a.d.w.
a.d.w.
a.d.w.
a.d.w.
a.d.w.
a.d.w.

5:50
6:20
6:50
7:20
8:00
9:20
9:47
10:12
10:20
10:42
10:00
11:15
11:50
12:00
12:40
13:30
13:50
14:22
15:37
16:05
16:40
17:10
17:40

PKP
Krakowska
5:54
6:24
6:54
7:25
8:04
9:25
9:49
10:16
10:25
10:46
11:05
11:17
11:54
12:05
12:45
13:35
13:54
14:26
15:40
16:10
16:43
17:15
17:44

WKD
Grudów
–
–
–
–
–
–
–
10:20
–
–
–
11:22
–
–
–
–
13:59
–
–
–
–
–
–

Róg
Warszawskiej/
Z. Herberta
5:58
6:28
6:58
7:29
8:08
9:29
9:53
10:24
10:29
10:50
11:09
11:28
11:58
12:09
12:49
13:39
14:02
14:30
15:43
16:14
16:49
17:19
17:48

PKP
Warszawska
6:02
6:32
7:02
7:32
8:12
9:32
9:55
10:26
10:32
10:53
11:12
11:30
12:04
12:12
12:53
14:02
14:04
14:34
15:46
16:18
16:53
17:23
17:52

A

C

B

Rozkład jazdy autobusów miejskich linii B ważny od dnia 01.04.2019 r.

Przystanki PKP
Warszawska
5:07
a.d.w.

PKP
Krakowska
6:11

Kładka
ul. Czubińska
6:14

a.d.w.

5:37

6:41

6:45

s.

7:37

7:41

7:45

a.d.w.

7:45

7:49

7:53

s.

8:17

8:21

8:25

a.d.w.

8:23

8:27

8:30

s.

9:37

9:41

9:45

a.d.w.

10:00

10:04

10:07

a.d.w.

10:30

10:34

10:37

s.

10:37

10:41

10:45

a.d.w.

11:00

11:04

11:07

s.

11:17

11:21

11:25

a.d.w.

11:35

11:39

11:43

a.d.w.

12:10

12:14

12:17

s.

12:17

12:21

12:25

s.

12:58

13:02

13:10

s.

13:50

13:55

14:00

a.d.w.

14:10

14:14

14:18

a.d.w.

14:42

14:46

14:50

a.d.w.

15:17

15:21

15:25

KURIER MILANOWSKI 4/2019
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KULTURA

Teraz Moniuszko
M

ilanowskie Centrum Kultury włącza się w obchody Roku
Stanisława Moniuszki, przygotowując program na cały rok!
W planach mamy koncerty, akcje edukacyjne w szkołach, spektakle, wystawy, konkursy, warsztaty. Zaczynamy ogłoszeniem konkursu
plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych, dotyczącego inspiracji
twórczością Stanisława Moniuszki. W rocznicę urodzin kompozytora, czyli
5 maja, odbędzie się wernisaż prac konkursowych, wręczenie nagród, a dzieci zaprosimy na spektakl teatralny „Staś Moniuszko w strasznym dworze” w wykonaniu
Teatru „Wariacja”. Wszystkie wydarzenia w ramach Roku Stanisława Moniuszki są
bezpłatne. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mckmilanowek.pl.
Michał Słowiński
Zastępca Dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu
śmierci

Iwony Łukijaniuk
wieloletniego pracownika Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Milanówku składają:
Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski,
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława,
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska,
Radni i pracownicy
Urzędu Miasta
oraz
Jednostki Organizacyjne Gminy.

KONKURS

P

WIELKANOCNY

olicz wszystkie pisanki, które widzisz na okładce kwietniowego „Kuriera” i pokoloruj obrazek
z okładki. Liczbę pisanek wpisz do kwiatka,
w prawym górnym rogu kolorowanki z okładki.
Jury wybierze 3 najlepiej pokolorowane okładki,
do których dołączona będzie poprawna odpowiedź na pytanie: Ile pisanek jest na obrazku?
Wyłonieni zwycięzcy, których imiona i nazwiska
opublikujemy w majowym Kurierze, otrzymają
nagrody a rysunki nadesłane do Redakcji Kuriera
zostaną zaprezentowane na wirtualnej wystawie
na stronie internetowej: www.milanowek.pl oraz
na www.biblioteka-milanowek.
Na pokolorowane prace czekamy do dnia
30 kwietnia pod adresem: 05-822 Milanówek,
ul. Spacerowa 4, Miejska Biblioteka Publiczna.
Prace przyjmujemy tylko w wersji papierowej.
Można je przesyłać listownie na adres Biblioteki lub dostarczyć osobiście, w godzinach pracy
Biblioteki. W konkursie mogą brać udział dzieci
w wieku od 5 lat, a także dorośli.
Regulamin konkursu wielkanocnego dostępny jest
na stronie internetowej miasta oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
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Biblioteka poleca

Na wiosenne wieczory polecamy książki niosące wiele pozytywnej energii. Jedna z poniższych
propozycji potrafi nawet zmienić życie. Siłę emocji poznacie Państwo za sprawą Joanny Jax,
która serwuje czytelnikowi intrygującą kolekcję postaci jednoczących się w trudnym życiowym
momencie. Autorka będzie gościem biblioteki w Milanówku już 14 maja! Niezwykłych wrażeń
dostarczą także młodszym czytelnikom historie kobiet, które zadziwiły
świat, a uśmiech na twarzy wywoła lektura „Horroru”, który w ciekawy
sposób uruchamia naszą wyobraźnię.

KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
Podróż do krainy
umarłych
Joanna Jax
Wydawnictwo:
Videograf SA

Antykwariat
spełnionych marzeń
Dorota Gąsiorowska
Wyd.: Znak Literanova

Emilia kocha książki. W malutkim antykwariacie
przy Siennej, otoczona aromatem kawy z kardamonem, czyta niezwykłe opowieści i snuje marzenia
o prawdziwym szczęściu. Pewnego dnia w jej życiu
pojawia się tajemniczy Szymon. Los ma dla Emilii
również inne niespodzianki. Ludzie, których od
dawna zna i kocha, okazują się skrywać mroczne
tajemnice. Gdy Emilia zaczyna gubić się w ich
labiryncie, dostaje od losu cenny dar. Książkę,
która przechodząc z rąk do rąk, zmienia życie tych,
którzy zajrzeli w jej karty. Czy tajemnicza książka
pomoże również Emilii?

Proponujemy nową serię autorki „Zemsty i przebaczenia”. Historia o zwykłych ludziach, których
życie zmienia się w ciągu kilkunastu minut…
Początek wojny to dla Kresów Wschodnich czas
wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku
Radzieckiego. Dobrze zapowiadająca się aktorka, zawadiacki lekkoduch grający na saksofonie
i fortepianie, siostry bliźniaczki, których ojciec
znika bez śladu, chłopiec opiekujący się niewidomym dziadkiem i młoda mężatka wychowująca
córeczkę – tych wszystkich ludzi pewnego dnia połączyło jedno zdarzenie… Wywózka w nieznane, do świata, w którym jedynie śmierci jest pod dostatkiem, a życie staje się już tylko walką o przetrwanie. Czy poradzą
sobie na tej nieludzkiej ziemi, nie tracąc swojego człowieczeństwa? A może w staraniach, by dotrwać do
następnego dnia, wygrają zwierzęce instynkty?

KSIĄŻKI DLA DZIECI
Jej historia. 50 kobiet i dziewczyn,
które zadziwiły świat

Katherine Halligan, Sarah Walsh
Wyd.: Wydawnictwo Ameet

Ta książka to opowieść o śmiałych przywódczyniach,
utalentowanych artystkach, zaangażowanych mentorkach, opiekuńczych uzdrowicielkach i nieprzeciętnych myślicielkach. To historia kobiet i dziewczyn,
które odważnie podejmowały wyzwania, stawiały
czoło przeciwnościom
losu, a nawet gotowe
były oddać życie
w walce o wolność
i marzenia. Ich odwaga,
siła oraz niezłomność
nie tylko stały się
wzorem do naśladowania, ale też sprawiły, że
świat stał się lepszym
miejscem.

Horror
Emilia Dziubak,
Madlena Szeliga

Wydawnictwo: Gereon
A co, gdyby truskawka miała
uczucia? Czy zawahalibyście
się przed wrzuceniem jej do
blendera? Czy obieranie ziemniaków na pewno
jest etyczne? Czy macie wyrzuty sumienia po
szatkowaniu główek kapusty? „Horror” to książka
żart, i książka perełka z wyjątkowymi, autorskimi ilustracjami Emilii Dziubak, która pokazuje
czytelnikom swoje zupełnie nowe oblicze. Powstała nie po to, żeby straszyć (no, może tylko
troszkę!), ale żeby ćwiczyć wyobraźnię i bawić
się codziennością.

Życzę inspirującej lektury i wielu wzruszeń
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

KULTURA

Urszula Dudziak i Walk Away,
czyli muzyczna
petarda
w Milanówku!
Wielkimi krokami zbliża się
najważniejsze muzyczne
wydarzenie w Milanówku
tego półrocza.

N

ie tak dawno doszło do inauguracji cyklu muzycznego zainicjowanego przez
Burmistrza Piotra Remiszewskiego p.t.
„Jazzowy Milanówek”. Jazzową serię rozpoczęliśmy wspaniałym koncertem zespołu
Wojtka Pilichowskiego. 12 kwietnia wystąpił
znakomity perkusista Cezary Konrad ze swoim kwartetem.
18 maja zapowiada się prawdziwa muzyczna
petarda. Na jednej scenie pojawią się dwie
wielkie gwiazdy światowego formatu: Urszula
Dudziak i niedawno świętujący trzydziestolecie swojego istnienia zespół Walk Away. Artyści po wielokroć wspólnie koncertowali, nagrywali płyty, ale do historii polskiej fonografii
przeszła wydana w 1989 r. koncertowa płyta
„Magic Lady”, firmowana jako Walk Away
i Urszula Dudziak.
Założycielem i liderem zespołu Walk Away
jest perkusista Krzysztof Zawadzki. Zespół
od powstania zawsze identyfikował się z muzyką fusion, czyli połączeniem jazzu z muzyką rockową i innymi gatunkami. Przez trzy
dekady Walk Away zagrał na wielu czołowych festiwalach jazzowych na całym świecie. Z zespołem współpracowali znakomici
światowi muzycy tacy jak choćby Bill Evans,
Eric Marienthal, Bob Malach, Mike Stern,
Dean Brown, Hiram Bullock, Dave Fuczynski,
Michał Urbaniak i wielu innych.
Walk Away wielokrotnie zmieniał skład. Muzykami tworzącymi fundament zespołu są lider
Krzysztof Zawadzki (perkusja), Zbigniew Jakubek (instr. klawiszowe), Bernard Maseli (wibrafon) i Adam Wendt (saksofon). Zespół na gitarze basowej od wielu lat wzmacnia wrocławski
muzyk Tomasz Grabowy. Warto przypomnieć,
że zespół w roku debiutu – w 1985 r. zdobył
główną nagrodę na festiwalu Jazz nad Odrą.
Urszula Dudziak to artystka posiadająca niezwykłą skalę głosu, swobodę i perfekcję intonacji oraz oryginalną technikę wokalną,
która wsławiła się imponującymi, pionierskimi osiągnięciami w zastosowaniach współczesnej elektronicznej technologii przetwarzania głosu.
W dzieciństwie uczyła się grać na fortepianie.
Śpiewać zaczęła w liceum, zauroczona głoKURIER MILANOWSKI 4/2019

sem Elli Fitzgerald. Karierę rozpoczęła w latach 60-tych w zespole Krzysztofa Komedy.
Wokalnie udzielała się z orkiestrą Edwarda
Czernego. Podstawę jej wokalistyki stanowi
instrumentalne traktowanie głosu, wywodzące się z klasycznej i powszechnej w muzyce
jazzowej techniki zwanej „scatem”. Dzięki
temu na przestrzeni kilku lat stała się jedną
z najpopularniejszych i najoryginalniejszych
postaci światowego jazzu. W 1973 r. wraz
z Michałem Urbaniakiem wyjechała do Nowego Jorku. Obecnie mieszka w Warszawie.
Urszula Dudziak ma na swoim koncie współprace z takimi artystami jak m.in.: Krzysztof
Komeda, Adam Makowicz, Michał Urbaniak,
Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Ron Carter, Michael Brecker, Flora
Purim, Nina Simone, Carmen McRae, Dee
Dee Bridgewater, Sting czy Lionel Hampton.
Koncertowała niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i obu Ameryk, w tym w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall podczas
Newport Jazz Festival.
W 1972 r. prestiżowy amerykański magazyn
„Down Beat” przyznał jej albumowi „Newborn Light” maksymalną ocenę pięciu
gwiazdek. W 1979 r. „Los Angeles Times”
mianował Urszulę Dudziak Piosenkarką
Roku. Jej utwór „Papaya” stał się światowym hitem. Na 45. Krajowym Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu w 2008 r. przyznano jej tytuł „Artysta bez granic”.
Koncert Urszuli Dudziak z towarzyszącym jej
zespołem Walk Away odbędzie się w hali
Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Żabie Oczko 1.


Adam Dobrzyński
Dziennikarz muzyczny

Organizatorem koncertu jest Milanowskie
Centrum Kultury. Wydarzenie objęte jest
patronatem Burmistrza Miasta Milanówka
Piotra Remiszewskiego.
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Jadwiga Jędrzejowska
na milanowskich
kortach
Przed wejściem na korty tenisowe
powstanie mural o wymiarach 72m2,
upamiętniający 110-lecie milanowskich kortów tenisowych.

M

ilanowski krajobraz wzbogaci się w tym
roku o kolejny mural. Dzięki dofinansowaniu od Fundacji Lotto, które otrzymało Milanowskie Centrum Kultury, zagospodarujemy
pustą, szarą ścianę w centralnym miejscu
Milanówka. Milanowskie korty tenisowe to
miejsce nierozerwalnie związane z historią Milanówka. Powstały już w roku 1909 na gruntach ofiarowanych Milanowskiemu Towarzystwu Letniczemu przez Michała Lasockiego,
stając się ważnym miejscem w życiu społecznym Milanówka. Poprzez zagospodarowanie
tej przestrzeni przywrócimy pamięć o przedwojennych zawodnikach, grających na milanowskich kortach, czyniąc centralną bohaterką muralu Jadwigę Jędrzejowską, wielokrotną
mistrzynię Polski i wicemistrzynię Wimbledonu w 1937 r. W Milanówku ponadto grywała
też Halina Konopacka, pierwsza polska złota
medalistka olimpijska w rzucie dyskiem z Amsterdamu, jednocześnie świetna tenisistka,
a także przedwojenne tuzy polskiego tenisa
ziemnego takie jak: mistrz Polski Stanisław
Czetwertyński, mistrz Warszawy Marszewski,
Kruszewski, Loth, Szczerbiński czy zawodniczki: Poradowska, Znajdowska, Halicka.
Malowanie muralu poprzedzą warsztaty edukacyjno-plastyczne, dotyczące historii milanowskich kortów oraz technik
malowania murali poprowadzone przez
Tobiasza Bułynko – artystę plastyka, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, mieszkańca Milanówka. Uroczyste odsłonięcie planujemy na 27 lipca 2019 r.

M. Słowiński, Zastępca Dyrektora MCK

Murale w Milanówku
NIEPODLEGŁOŚCIOWI BOHATEROWIE
Nie tak dawno, bo w zeszłym roku, Milanówek zyskał nowy charakterystyczny punkt w swojej przestrzeni miejskiej. Chodzi oczywiście o kolorowy mural
autorstwa Tobiasza Bułynko znajdujący się obok Milanowskiego Centrum
Kultury przy ul. Kościelnej 3.

J

ego bohaterami są Józef Piłsudski oraz
Już 12 maja zaprosimy do Milanówka wszystJan Szczepkowski, a upamiętnia on
kich uczestników projektu, gości i przede
100-lecie odzyskania niepodległości.
wszystkim mieszkańców Milanówka na werNawiązujący do stylu art déco mural powstał
nisaż wystawy przedstawiającej cały proces
powstawania wszystkich dziesięciu murali.
ze środków Ministerstwa Kultury i DziedzicCałość okraszona będzie bogatym progratwa Narodowego, w ramach projektu „Murale
Polskiej Niepodległości” realizowanego w ramem, w którym nie zabraknie: spaceru temach Programu Wieloletmatycznego po Milanówku,
niego Niepodległa na lata
koncertu, warsztatów ta2017-2022.
Milanowskie
necznych, malowania i kuli12 maja zaprosimy do
Centrum Kultury pozyskanarnych.
Ponadto zostanie
Milanówka wszystkich
ło na ten cel 34 900 zł. To
ustawiona specjalna skrzynuczestników projektu,
jeden spośród dziesięciu
ka pocztowa. Będzie można
gości i mieszkańców
wyjątkowych murali w całej
wrzucić muralową pocztównaszego miasta na werkę, która zostanie dostarPolsce, upamiętniających
nisaż wystawy: „Murale
czona do adresata.
odzyskanie niepodległości.
Polskiej Niepodległości”.
Wystawa będzie dostępna
Nasz projekt i uroczyste
odsłonięcie z 15 września
w Milanówku od 12 maja do
2018 r. zapadło w pamięć
7 czerwca przy ul. Kościelnej 3 przed Milanowskim Centrum Kultury.
przedstawicielom Narodowego Centrum KulUdało nam się pozyskać na ten cel od Narotury, bo wskazali oni Milanówek jako miejdowego Centrum Kultury 14 800 zł.
sce dla ogólnopolskiego wernisażu projektu
„Murale Polskiej Niepodległości”. Będzie to

Aneta Majak, Dyrektor MCK
wspaniała kontynuacja działań edukacyjnych,
zapoczątkowanych w 2018 r. Obok naszego
Sfinansowano ze środków Ministra Kultury
muralu na placu przed MCK pojawi się rozi Dziedzictwa Narodowego w ramach Proległa plenerowa wystawa, zamontowana na
gramu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
specjalnym systemie wstawienniczym.
2017-2022

Kalendarz wydarzeń kulturalnych Milanowskiego Centrum Kultury
DATA

WYDARZENIE

„Sto Milanowianek na 100-lecie Odzyskania Niepod12 kwietnia
ległości” – wystawa fotograficzna przygotowana przez
19.00
Stowarzyszenie „Milanowianki”.
14 kwietnia
Wielkanocny kiermasz rękodzieła.
10.00-16.00
Warsztaty „Dzika kosmetyka – lekki krem do twarzy
27 kwietnia
z kwiatów forsycji”. Zapisy na warsztaty pod nr tel. 22 758
14.30-16.30
32 34, Koszt 40 zł
Uroczyste obchody 227. rocznicy uchwalenia
3 MAJA
Konstytucji 3 Maja.
5 maja
Spektakl teatralny „Staś Moniuszko w strasznym dworze”
12.30
w wykonaniu Teatru „Wariacja”. Wstęp bezpłatny.
Wernisaż wystawy MURALE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI W MILANÓWKU. W programie: Spacer tematyczny
12 maja
po Milanówku śladami Jana Szczepkowskiego, wystawa,
13.30-18.00
koncert zespołu Folkers, warsztaty, fotobudka, pokaz
filmowy.
17 maja
Wernisaż wystawy malarstwa na jedwabiu. Autorami prac
19.00
są uczestnicy warsztatów malarstwa na jedwabiu.
Koncert Walk Away z Urszulą Dudziak. Bilety w cenie
18 maja
50 zł do nabycia w sekretariacie MCK, ul. Kościelna 3.
19.00
Rezerwacje pod nr tel. 22 758 32 34
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Galeria Matulka,
ul. Piłsudskiego 30
teren przy Milanowskim
Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
Pracownia kreatywna
„Kurnik – wylęgarnia kultury”,
ul. Piasta 14
Szczegóły na www.mckmilanowek.pl, www.milanowek.pl
Sala Konferencyjna UM,
ul. Spacerowa 4.
teren przy Milanowskim Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
Szczegółowy program
www.mckmilanowek.pl.
Galeria Matulka,
ul. Piłsudskiego 30
Hala Sportowa nr 3, ul. Żabie
Oczko 1.

EDUKACJA

Zapraszamy
na Festiwal
Otwarte Ogrody

P

rzed nami kolejna odsłona Festiwalu
Otwarte Ogrody! Tegoroczne FOO odbędzie się w dniach od 7 do 9 czerwca,
będzie to już XIV edycja! „Ogrody” są miejscem spotkań wszystkich pokoleń mieszkańców, dając możliwość interesującego spędzenia czasu, poznania ciekawych ludzi i ich
twórczości. Zapraszamy malarzy, rzeźbiarzy,
muzyków, pisarzy oraz wszystkich, którzy
chcą się podzielić swoimi zainteresowaniami
i pasjami, do otwarcia swojego ogrodu i prezentacji lub udostępnienia ogrodu innym artystom czy twórcom.

Z archiwum MCK

Edyta Budziewska, koordynator FOO

fot. J. Szamota

Jak zgłosić swój udział w Festiwalu Otwarte Ogrody?
Wystarczy zapoznać się z regulaminem i przynieść wypełniony formularz zgłoszeniowy
do sekretariatu MCK przy ul. Kościelnej 3 lub przesłać mailowo: sekretariat@
mckmilanowek.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 13 maja. Szczegółowe informacje
i dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie www.mckmilanowek.pl

# Biblioteka

Jak co roku, w maju, milanowska Biblioteka włącza się
w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
W tym roku będziemy go obchodzić w dniach 8-15 maja.

T

egoroczna, XVI już edycja odbywa się pod
hasłem: #biblioteka i podkreśla nowoczesność bibliotek, ich aktywny udział w cyfrowym świecie i nadążanie za technicznymi
nowinkami. Promowanie biblioteki opatrzone
znakiem # ma ułatwić czytelnikom dotarcie
do jej usług i zasobów oraz uświadomić, iż
biblioteki stają się przestrzenią do korzystania
z nowoczesnych technologii. Z przyjemnością
zapraszamy naszych czytelników, tych obecnych i przyszłych, na spędzenie z nami czasu
pełnego atrakcji. Program Tygodnia Bibliotek
wypełniliśmy wydarzeniami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Najmłodszym proponujemy konkurs plastyczny na zaprojektowanie
maskotki, która będzie znakiem rozpoznawczym naszego oddziału dla dzieci. Przygotowaliśmy również seans filmowy i tworzenie
modeli przestrzennych przy użyciu piór 3D.
Interesującym akcentem będzie przedstawienie teatralne, promujące czytelnictwo i świadome korzystanie z Internetu. Specjalnie dla
nas grupa teatralna pokaże nowy spektakl inspirowany Internetem. Starszych czytelników
zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.

KURIER MILANOWSKI 4/2019

Rok 2019 został uchwalowy przez sejm rokiem kompozytora „Halki” i „Strasznego Dworu”. Ponadto przygotowaliśmy niecodzienny
konkurs facebookowy, polegający na kreatywnym przedstawieniu w formie zdjęcia swojej
ulubionej książki. Czekamy na śmiałe i odjazdowe pomysły! W piątkowy wieczór będzie
można zrelaksować się podczas kina dla dorosłych, a w sobotę zapraszamy na kiermasz
książek. Dla wszystkich miłośników literatury
pięknej zaaranżowaliśmy spotkanie autorskie
ze znakomitą autorką Joanną Jax, specjalizującą się sagach rodzinnych i powieściach
historycznych takich jak „Dziedzictwo von
Becków”, „Zemsta i przebaczenie” oraz najnowsza seria „Zanim nadejdzie jutro”. Grono
wiernych czytelników autorki wciąż wzrasta
i z niecierpliwością czeka na kolejne publikacje. Autorka zdążyła już rozkochać w swoich
historiach znaczą część czytelników milanowskiej biblioteki.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz
FB i zapoznania się ze szczegółowym programem Tygodnia Bibliotek.
Edyta Dziewicka, Starszy Bibliotekarz
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
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Miss i Mister Nauki, Sportu,
Uśmiechu i Elegancji

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu

Święto Teatru w Dwójce

Literatura dziecięca, będąca dziedziną sztuki, jest ważnym elementem wychowania przez sztukę. Zadaniem szkoły jest wprowadzenie dzieci w świat
literatury pięknej, kształtowanie przyszłych odbiorców poezji i prozy, umiejętnej ich oceny oraz pamięciowego opanowania różnych pozycji literackich.

S

tosując różnorodne metody i formy pracy
dydaktyczno-wychowawczej, nauczyciele
przyczyniają się do rozwoju zainteresowań
literackich uczniów. W Szkole Podstawowej nr 2
w Milanówku są organizowane różnorodne konkursy literackie, np. recytatorskie, ortograficzne,
pięknego czytania itp. Od 10 lat uczniowie mają
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności recytatorskich w konkursie wpisującym się w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Jego
pomysłodawcą jest Danuta Rusinowicz.
W tym roku również odbył się taki konkurs,
do którego zostali zaproszeni uczniowie ze
wszystkich szkół w Milanówku. Konkurs „Wiersze dla dzieci nigdy się nie starzeją” cieszył się
dużym zainteresowaniem. Przystąpiło do niego
23 uczniów z klas I–III. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli dokonali interpretacji tekstów
i przedstawili je z wykorzystaniem różnych form
teatralnych. Wszyscy mali artyści byli doskonale przygotowani. Na koniec była niespodzianka,
występ szkolnego koła teatralnego z Dwójki

Fragment przedstawienia Jaś i Małgosia w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod
kierunkiem Beaty Woźniak, polonistki
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„Jaś i Małgosia” w wersji nowoczesnej, w reżyserii polonistki, Beaty Woźniak. Gratulujemy nagrodzonym uczniom, dziękujemy nauczycielom
za przygotowanie uczniów, członkom jury za
trafne rozstrzygnięcie konkursu, nauczycielom
z Dwójki, rodzicom za pomoc i zaangażowanie.
Szczególne podziękowania kierujemy do najbardziej zaangażowanych: Danuty Rusinowicz
– pomysłodawczyni i realizatorki konkursów,
Małgorzaty Jantar i Iwony Sobolewskiej. Mamy
nadzieję, że idea międzyszkolnych konkursów
recytatorskich w dniu Międzynarodowego Dnia
Teatru stanie się tradycją.
A oto wyniki konkursu:
Wiersze dla dzieci nigdy się nie starzeją.
KLASY I–III
I miejsce: Kalina Gągała kl. I a – SP nr 1, Bartosz
Parchan kl. III b – SP nr 1, Agata Pietrzyk kl. II b
– SP nr 3;
II miejsce: Marcel Młynarski kl. I b – SP nr 1, Piotr
Jarzyna kl. II b – SP nr 2, Grzegorz Fronczak kl.
III b – SP nr 2;
III miejsce: Łucja Paska kl. I a – SP nr 1, Zuzanna
Rajkiewicz kl. I a – SP nr 2, Zuzanna Wlazłowska
kl. III – Milanowska Prywatna Szk. Podst.
Wyróżnienie: Antonina Borkowska kl. I b – SP nr
3, Iza Olczak kl. I b – SP nr 2, Wiktoria Truchel kl.
III a – SP nr 2, Emilia Skorupska kl. III a SP nr 3,
Wiktoria Uliasz kl. II b – SP nr 3, Paulina Górska
kl. III a – SP nr 1
Dodatkowo Grześ Fronczak został uhonorowany
nagrodą przez p. Elżbietę Abramczuk-Kalinowską, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, za
najlepszą dykcję.
Występy dzieci oceniło jury w składzie: Aneta
Majak dyr. MCK, Katarzyna Rodek z Rady Rodziców, Alicja Piasecka studentka MU3W, Elżbieta
Abramczuk-Kalinowska dyr. Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
Organizatorzy Konkursu
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej

8 marca to wyjątkowy dzień w naszej szkole, pełen radości i uśmiechu, to Dzień Kobiet,
święto wszystkich Pań, tych dużych i tych
małych. W tym dniu uczniowie we współpracy
z nauczycielkami przygotowali prezentację multimedialną pt. „Niepodległość jest kobietą”. Wśród
prezentowanych postaci znalazły się Panie, które
na przestrzeni ostatnich stu lat miały ogromny
wkład w rozwój różnych dziedzin naukowych.
Przybliżyliśmy postacie Polek, które swoimi osiągnięciami w sferach sportu, kultury i sztuki oraz
działalności społecznej, pozostaną na długo w
świadomości młodego odbiorcy, a może będą
też inspiracją do naśladowania. Optymizmem
napawa fakt, że połączone działania nauczycielek i uczniów przyniosły bardzo ciekawy efekt
edukacyjny i społeczny. Elementami łączącymi to
ciekawe przedsięwzięcie, były piosenki w wykonaniu zespołu wokalnego „Arfik”. Nasi gimnazjaliści
przygotowali galerię prac plastycznych pt. „Surrealistyczny portret kobiety”. Prace przedstawiające
zdeformowane i nieco odrealnione postacie kobiet
wzbudzały podziw, zachwyt, zaskoczenie, a czasami zadumę wśród oglądających ekspozycję.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali kolejną edycję wyborów Miss i Mister`a
szkoły. Spośród kandydatów wyłoniono Miss
i Mister`a: Nauki, Sportu, Uśmiechu i Elegancji.
Wszystkim zwycięzcom wręczono drobne upominki oraz udekorowano tytułową szarfą.
Nauczycielka muzyki Beata Osiadacz
ze Szkoły Podstawowej nr 1

Koncert profilaktyczny
„NIEĆPA”
15 marca 2019 r., w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły nr 1, grupa naszych uczniów, pod opieką
nauczycieli – Bożeny Osiadacz i Agnieszki
Jasińskiej, wzięła udział w koncercie profilaktycznym „NIEĆPA” w Warszawie, zorganizowanym w ramach programu profilaktycznego w Milanówku. Podczas imprezy,

która odbyła się na terenie Ursynowskiego
Centrum Sportu i Rekreacji – Arena Ursynów,
uczniowie spotkali się z przedstawicielami kilkunastu miast, organizacji społecznych i pozarządowych z regionu mazowieckiego, wzięli
udział w koncercie Ani Wyszkoni z zespołem,
występie profilaktycznym zespołu STO% oraz
otrzymali materiały profilaktyczne, dotyczące
uzależnień i akcji promocyjnej „Stop pijanym
kierowcom”. Wszyscy bawili się doskonale,
łącząc przyjemne z pożytecznym. Dziękujemy
Pani Magdalenie Jachnie głównemu specjaliście ds. uzależnień w Milanówku, za bilety
i możliwość zorganizowania wyjazdu.
Pedagog szkolny Bożena Osiadacz
ze Szkoły Podstawowej nr 1

EDUKACJA

Dzień Otwarty
w Przedszkolu
W dniu 12 marca 2019 r. odbył się Dzień
Otwarty w Przedszkolu nr 1 Pod dębowym
listkiem w Milanówku.

P

odczas tego ważnego wydarzenia dzieci wraz
z rodzicami poznawali nasze przedszkole,
zapoznali się z nauczycielami i obejrzeli wyposażenie sal przedszkolnych oraz placu zabaw.
Nauczyciele przygotowali wiele ciekawych form
aktywności dla dzieci. Były zabawy ruchowe,
integracyjne, plastyczne, muzyczne, a także zabawy w języku angielskim. Duże zainteresowanie
wzbudziła możliwość pobawienia się zabawkami
w salach przedszkolnych. Przyszłym maluchom
podobały się zajęcia, o czym świadczyły uśmiechy na ich twarzach. Podczas tego dnia rodzice
mieli również możliwość porozmawiania z pa-

nią dyrektor przedszkola, nauczycielami oraz
psychologiem przedszkolnym. Pani dyrektor
z przyjemnością oprowadziła przybyłych rodziców po całym przedszkolu.
Mamy nadzieję, że udział w tym dniu dostarczył
wszystkim nowym przedszkolakom wiele radości, a ich rodzicom rozwiał być może ostatnie
obawy i pokazał, że przedszkole to miejsce,
gdzie można miło i bezpiecznie spędzić czas. Na
zakończenie w nagrodę każde dziecko otrzymało
kolorowy balonik.
Dyrektor Przedszkola nr 1
Dorota Malarska

Forum dla Rodziców w Przedszkolu nr 1 w Milanówku
Już kolejny raz w naszym Przedszkolu odbyło się Forum dla Rodziców.
06.03.2019 odbyły się spotkania dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów i rodziców nowych przedszkolaków. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Referatu Oświaty, dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz licznie przybyli rodzice. Bardzo
ważnym punktem spotkań było zapoznanie rodziców z regulaminem elektronicznej
rekrutacji i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Taka forma rekrutacji ma ułatwić
zapisy wszystkim zainteresowanym. Dyrektorzy szkół i przedszkoli zaprosili dzieci
i rodziców na dni otwarte.
Dyrektor Przedszkola nr 1, Dorota Malarska

DZIEŃ PRZYJAZNEJ SZKOŁY

W

piątkowy wieczór, 15.03.2019 r., odbył się
w naszej szkole „Dzień Przyjaznej Szkoły”
dla przedszkolaków, które od września zaczną
swoją przygodę ze szkołą. Dzieci przybyły ze
swoimi rodzicami, niektóre z młodszym rodzeństwem i dziadkami. Goście mieli okazję zobaczyć i dowiedzieć się, jak wygląda nasza placówka od wewnątrz, co w niej jest ciekawego
i w jaki sposób można zagospodarować tu swój
wolny czas. W organizację dnia otwartego w naszej szkole zaangażowali się zarówno nauczyciele, jak i uczniowie klas starszych.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Anna
Sawwidis. Następnie goście obejrzeli przedstawienie „O smutnym osiołku”, przygotowane

KURIER MILANOWSKI 4/2019

przez uczniów pod kierunkiem pani Barbary
Mazur oraz wysłuchali mini koncertu szkolnego zespołu wokalnego „Arfik”, prowadzonego
przez nauczycielkę muzyki Beatę Osiadacz.
Po zakończeniu części artystycznej, dzieci pod
opieką nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
przeszły do sal lekcyjnych, zmienionych na czas
odwiedzin w baśniowe krainy. Tam brały udział
w przygotowanych dla nich zajęciach: eksperymentowały z Panem Kleksem, „łasuchowały”
z Kubusiem Puchatkiem, obejrzały przedstawienie kukiełkowe „Jaś i Małgosia” i bawiły się
z Misiem Uszatkiem. W tym czasie rodzice poznawali ofertą edukacyjną „Jedynki”, prezentowaną przez Dyrektora szkoły, a także rozmawiali
z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Po baśniowych zajęciach, dzieci wraz z rodzicami zwiedzali szkołę, oglądali zajęcia tematyczne
w salach lekcyjnych i uczestniczyli w różnorodnych niespodziankach: m. in. w sali przyrodniczej czekały na dzieci żywe zwierzątka przyniesione przez uczniów.
Wizyta „małych i dużych” gości w naszej szkole
dostarczyła wszystkim mnóstwo pozytywnych
emocji, a dorośli zapoznali się z bogatą ofertą
naszej szkoły. Do zobaczenia we wrześniu Nowi
Przyjaciele Jedynki!
Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
ze Szkoły Podstawowej nr 1

„Tyle było dni
do utraty sił, do
utraty tchu, tyle
było chwil…”

Szkoła na
Brzozowej już
pełnoletnia!
We wrześniu 2019 roku upłynęłaby 20. rocznica istnienia naszego Gimnazjum na Brzozowej.
Wpis do ewidencji szkół niepublicznych uzyskaliśmy 7 września
1999 roku.

M

nóstwo wspaniałych ludzi zostawiło na Brzozowej kawał niezłego życia i dobrej roboty. Moglibyśmy razem
napisać drugi traktat Kotarbińskiego.
O tym, że możliwa jest dobra robota
w polskiej szkole. O tym, że potrafiliśmy
stworzyć zespół i razem efektywnie
pracować, dzielić się pomysłami, „nie
gwiazdorzyć”. Widzieć ucznia i rodzica
jako partnera i sprzymierzeńca. Pozytywistyczny nakaz „trzeba z żywymi naprzód iść” wypełniliśmy zgodnie z naszymi przekonaniami, przekształcając
gimnazjum w szkołę podstawową. Projekt się powiódł, nasze nowe dziecko
rośnie, świadome swych praw oraz
obowiązków i wyzwań.
Dorosłe dziecko, czyli nasze Gimnazjum
na Brzozowej, trzeba pożegnać. Odprowadzić na dworzec, pomachać chusteczką, otrzeć łzę. Zapraszamy wszystkie uczennice i uczniów obecnych klas
gimnazjalnych oraz uczennice i uczniów
klas ósmych (dla nas wciąż gimnazjalnych) oraz absolwentki i absolwentów
naszej wspaniałej szkoły na spotkanie
1 czerwca 2019 roku w murach Brzozowej. Bliższych informacji szukajcie na
stronie szkoły i szkolnym Facebooku.
Spotkanie w godzinach 16.00–20.00
przebiegnie pod znakiem wspomnień,
zachwytów, nostalgii, radości, zadumy.
Zapraszamy!
Urszula Kiełczewska, Dyrektor
Społecznej Szkoły Podstawowej MTE
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SPORT

Pingpongowy weekend
Liga Siódemek

W sobotę 30 marca na hali sportowej przy SP nr 1 w Milanówku odbył
się turniej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz otwarte mistrzostwa seniorów +16. W niedzielę 31 marca
w szkole podstawowej MTE w Milanówku przeprowadzone zostały
otwarte mistrzostwa weteranów +55.

Dział Sportu Milanowskiego Centrum
Kultury zaprasza młodych miłośników
piłki nożnej na XIX edycję Ligi Siódemek. Zgłoszenia przyjmowane do 15.04.19
w siedzibie działu Sportu MCK ul. Kościelna
3 lub na Orliku ul. Sportowa 70 b. Rozgrywki
będą prowadzone w następujących kategoriach wiekowych:
CHŁOPCY
2003-2004
2005-2006
2007-2008
DZIEWCZĘTA
2003-2005
2006 i młodsze
W lidze mogą wziąć udział drużyny w których
jest max. 12 zawodników w tym do pięciu
zawodników zrzeszonych w klubie. W lidze
siódemek mogą wziąć udział dzieci i młodzież
z Milanowskich szkół i mieszkające w Milanówku. Bliższe informacje, regulamin i druk
zgłoszenia w Dziale Sportu MCK, ul. Kościelna
3, tel. 660 796 947 na www.mckmilanowek.pl
oraz fb Sport w Milanówku.

J

ak co roku mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem, zawodnicy przyjechali do Milanówka z miast ościennych
i stolicy. Mecze były bardzo zacięte, a zawodnicy przestrzegali zasad fair play. Organizatorem mistrzostw był jak co roku dział sportu
Milanowskiego Centrum Kultury. Nagrody

ufundował dział sportu MCK oraz BASE Training Center Milanówek, a wręczył kierownik
d.s. sportu MCK Włodzimierz Filipiak.
Zwycięzcami turnieju dla dzieci
i młodzieży zostali:
Chłopcy rocznik 2008 i młodsi: Iwo Kulik, Mateusz Boniecki, Mikołaj Walendziak / Filip Mączka;
2006–07: Konrad Grzeszczyk, Damian Madany;
2005–03: Marcin Zieliński, Antoni Samoraj, Piotr
Borowski / Mateusz Traczyk.
Dziewczynki 2008 i młodsze: Dominika Boniecka, Asia Skwarek.
Otwarty turniej seniorów +16
Kobiety: Beata Przybylska, Justyna Przastek,
Małgorzata Kalinowska, Agnieszka Ruszczyk.
Mężczyźni, Damian Selerski, Mateusz Selerski,
Radosław Jurzyk, Piotr Warpechowski.
Otwarty turniej weteranów +55
Mężczyźni +55–64: Ryszard Koniewicz, Andrzej
Budek, Krzysztof Smakowski, Jerzy Dobosz.
Mężczyźni +66: Henryk Kalicki, Stanisław Kraszewski, Andrzej Flamander, Leon Tarczyński.

Kalendarz sportowy

Milanowskiego Centrum Kultury

Sport MCK
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DATA

14 KWIETNIA
godz. 11.00
18-19 i 23 KWIETNIA
od godz. 10.00
25 KWIETNIA
godz. 16.00
26 KWIETNIA
godz. 15.00-19.00
1 MAJA
godz. 10.00
18 MAJA
godz. 9.30

WYDARZENIE

MIEJSCE

IV Maraton Miast Ogrodów, bieg na 5 km. Organizator STO-nogi Milanówek, Milanowskie Towa- Zespół willowo-parkowy na
rzystwo Biegowe, TG. Sokół, Milanowskie Centrum Kultury.
Turczynku
Hala tenisowa, ul. Montwiłła 41,
Halowy Turniej tenisa ziemnego sekcji dziecięcej MCK Milanówek i Klubu Drajw Grodzisk Maz.
Grodzisk Maz.
Rozpoczęcie XIX edycji młodzieżowej Ligii Siódemek.
Orlik, ul. Sportowa 4
Rozgrywki wtorek, czwartek od godz. 16.00.
Wiosenny turniej strzelecki z karabinku i pistoletu pneumatycznego.

Strzelnica, ul. Piasta 14

XX Mistrzostwa Milanówka juniorów w szachach szybkich i XVI Mazowieckie Mistrzostwa
w szachach szybkich.

SP nr 1, ul. Królewska 69

Turniej w piłce nożnej klas V-VI Reprezentacji Milanówka w ramach Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA”.

SP nr 2, ul. Literacka 4

Kontakt z placówkami
i Urzędem Miasta Milanówka
Urząd Miasta Budynek A
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00, wt.-czw.
8.00–16.00, kasa 9.00-15.00, pt. 8.00–15.00,
kasa 9.00–14.00, przerwa w kasie codziennie
w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt.
8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt. 8.00–
15.00
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24
e-mail: sekretariat@sp1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sp3@sp3.milanowek.pl
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00, śr.
12.00–18.00, czw. 12.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34,
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92
e-mail: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SP. z o.o.
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00
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ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
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Krzyżówka Wielkanocna

ROZRYWKA

1

2

3

7
Rozwiązanie związane
z historią Milanówka
utworzą litery z pól
ponumerowanych
w prawym, dolnym
rogu i uszeregowane
od 1 do 18.
Autor: Bolesław Stępniewski
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Hasła do krzyżówki

POZIOMO: 4. Broń ręczna, która wzmaga siłę uderzenia pięścią 7. Zgraja, banda, hołota 8. Msza ku czci Matki
Boskiej odprawiana w adwencie 9. Zapisywanie dyktowanego tekstu 11. Popularne głównie w Hiszpanii imię męskie
12. Cieplarnia, oranżeria 15. Największy dopływ Wisły 18. Część roku szkolnego 19. Wojciech – najwybitniejszy
polski tenisista 20. Monika, pamiętna Nel z filmu „W pustyni i w puszczy” 22. Orszak złożony z jeźdźców lub powozów 26. Promieniotwórczy pierwiastek chemiczny 30. Ryba z rodziny łososiowatych 31. W dyplomacji – określona
kolejność przy podpisywaniu traktatów 32. Zbędny ciężar
PIONOWO: 1. Bernard – wybitny polski śpiewak operowy 2. Związek przedsiębiorstw jednej gałęzi produkcji 3. Kibić, talia 4. Kolor w kartach 5. Badane i leczone przez kardiologów 6. Grecka muza poezji lirycznej 10. Rzeka w Rosji
połączona kanałem z Wołgą 11. Lekki, płytki but 12. W piłce nożnej – środkowy obrońca 13. Tułów 14. Pogląd lub
twierdzenie oderwane od rzeczywistości 16. Instrument Luisa Armstronga 17. Buraczki z chrzanem 21. Niemożliwość uwolnienia się od natrętnych myśli 23. Wrzątek 24. Portiera, zasłona 25. Imię Gray’a – tytułowego bohatera
powieści Oscara Wilde 27. Główna arteria układu krwionośnego 28. Minerał, odmiana chalcedonu 29. Miejsce zakończenia wyścigu
Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 30 kwietnia 2019 roku. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Miejska
Biblioteka Publiczna, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4. Wśród nadesłanych rozwiązań wylosujemy zwycięzcę. Nagrodą
jest książka. Hasło krzyżówki z numeru marcowego brzmi: Willa Zacisze. Redakcja otrzymała 12 poprawnych rozwiązań
i w wyniku losowania nagrodę książkę-niespodziankę otrzymuje Agnieszka Strzałkowska. Po odbiór nagrody zapraszamy
do Biblioteki, przy ul. Spacerowej 4, w godzinach pracy placówki.

Zadanie szachowe
Mat w trzech ruchach – białe
zaczynają i wygrywają.

Odpowiedzi należy wysyłać na adres:
kurier@biblioteka-milanowek.pl do dnia
30 kwietnia 2019 roku. Wśród nadesłanych,
poprawnych rozwiązań wyłonimy zwycięzcę
w drodze losowania, który otrzyma od nas
książkę.

Autor: Jarosław Kowalewski

Przed nami kolejna
odsłona Festiwalu
Otwarte Ogrody!
F

estiwal Otwarte Ogrody jest jednym z ważniejszych
projektów, który koordynuje Milanowskie Centrum
Kultury. Odbywa się cyklicznie, raz w roku. Wydarzenie tworzone jest we współpracy z mieszkańcami,
w tym z artystami, oraz milanowskimi organizacjami,
placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi.
Jak co roku zapraszamy na kameralne wydarzenia
w milanowskich, zielonych ogrodach. Wspólnie z gospodarzami, będzie można wziąć udział w licznych
warsztatach, wystawach, koncertach, spotkaniach
artystycznych czy wycieczkach. Przewodnią ideą
Festiwalu jest powrót do tradycji, prezentacja dorobku
kulturalnego artystów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków,
pisarzy, pasjonatów, mieszkających w Milanówku.
Spotkania w ogrodach umożliwiają bezpośredni kontakt z twórcami. To świetna okazja do poznania dziedzictwa Milanówka i bliższej integracji z sąsiadami!
Edyta Budziewska, koordynator FOO

Woduś i Kanalik to dwaj
bracia śmiali,
co na zawsze w MPWiK-u
zamieszkali.
Woduś wodne prawi nauki
i morały,
Kanalik to psotnik
i zadziora mały.

W

szystkich młodych mieszkańców Milanówka
w przedziale wiekowym od 7 do 15 lat zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprojektowania w dowolnej technice fajnych maskotek.
Czekają na Was piękne nagrody, a wśród nich
między innymi gra „Bomba Wodna” i kubki ceramiczne. Prace można składać w siedzibie MPWiK
przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku lub w szkołach
podstawowych w Milanówku. Więcej na stronie internetowej www.mpwik-milanowek.pl.
Zapraszamy do zabawy!
MPWiK

