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rwa czas wytężonej pracy przy inwestycjach w naszym mieście. Działamy,
aby żyło się Państwu lepiej i krok po
kroku rozwiązujemy problemy naszego Milanówka. Wiem, że basen u progu zbliżającego się sezonu letniego jest bardzo potrzebny
mieszkańcom i zgodnie z moimi obietnicami
wyborczymi trwają prace zmierzające do jego
uruchomienia. Ponad 70 procent robót jest już za nami, a w tej chwili trwają prace przy niecce basenowej, która finalnie zostanie pokryta tworzywem PCV. Porządkujemy teren kąpieliska, remontujemy przebieralnie i planujemy rozłożenie trawy z rolki na powierzchni tysiąca pięciuset metrów,
aby mogli Państwo komfortowo wypoczywać na tej przestrzeni, rozkładając koce i leżaki. Na przywrócenie funkcjonalności kąpieliska miejskiego poniesiemy wydatki z budżetu miasta w wysokości trzystu tysięcy złotych. Pierwsze, techniczne napełnianie basenu wodą planujemy na 1 czerwca.
Wtedy rozpoczną się testy szczelności oraz systemu uzdatniania wody. Planujemy oddać basen
do Państwa dyspozycji w lipcu. Kolejną ważną inwestycją, nad którą w tej chwili pracujemy, jest
żłobek przy ul. Warszawskiej 18a. Otwarcie obiektu ma nastąpić we wrześniu przyszłego roku, a
w tej chwili kompletujemy dokumentację, czyli wszystkie uzgodnienia dotyczące przeznaczenia
budynku na cele opiekuńczo-wychowawcze, pielęgnacyjne i edukacyjne. Mamy już gotowy projekt funkcjonalno-użytkowy żłobka i lada moment na Warszawską 18a wejdzie ekipa budowlana,
która będzie go realizować. Bardzo optymistycznie wygląda sytuacja odnośnie kolejnej, niezwykle
ważnej dla wszystkich nas przeprawy w ciągu ulicy Przejazd. Dostaliśmy wytyczne od Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, określające szczegółowo zakres prac, jakie należy wykonać przy tym
obiekcie. Planujemy otwarcie kładki przy ul. Przejazd już za dwa miesiące. Dodam jeszcze, że konsekwentnie realizujemy przetargi na drogi. Sześć milionów asygnowanych na budowę dróg w tym
roku pozwoli nam na realizację kilku ważnych inwestycji w tym obszarze. W tej chwili jesteśmy
na etapie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych w ulicy Długiej, za chwilę ogłosimy przetarg
na budowę ulicy Lipowej i właśnie zakończyliśmy prace na ulicy Wierzbowej. Oprócz powyższego
staramy się pozyskać środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, które umożliwią nam budowę i remonty kolejnych ulic w naszym mieście. Przypomnę, że idziemy w kierunku budowania ich w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku będziemy realizować inwestycje drogowe w formule PPP.
Na koniec pragnę Państwa zaprosić na doroczne wydarzenie w naszym mieście, czyli na Festiwal
Otwarte Ogrody. Tę imprezę współtworzą mieszkańcy Milanówka, prezentując swoje dokonania
w obszarze kultury. Jest to wartość nie do przecenienia, dlatego już teraz dziękuję wszystkim,
którzy włączyli się w organizację festiwalu. Do zobaczenia w zielonych milanowskich ogrodach!
Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski
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W PROGRAMIE PIERWSZYM POLSKIEGO RADIA
JUŻ 15 CZERWCA W MILANÓWKU POJAWI SIĘ RADIOWA JEDYNKA.
Z NASZEGO MIASTA BĘDZIE EMITOWANA AUDYCJA
„JEDYNE TAKIE MIEJSCE”.
Co tydzień dziennikarze Roman Czejarek, Sława
Audycja
Bieńczycka, Grzegorz Frątczak i Marta Januszewska
rozpocznie się
odwiedzają znane i mniej znane miejsca w Polsce,
o godz. 9.00, w sobotę
opowiadając słuchaczom ciekawostki z różnych
15 czerwca.
regionów, rozmawiają z mieszkańcami i wędrują
ciekawymi szlakami.
WARTO WŁĄCZYĆ
RADIO NA
102,40 MHZ
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Trudne pytania, brak odpowiedzi

Wizualizacja obiektu przy ul. Łąkowej 3

O

bserwując gorącą i emocjonalną dyskusję jaka toczy się ostatnio w mediach
społecznościowych w sprawie lokalizacji MCK w Milanówku, zauważyłem, że zagorzali przeciwnicy koncepcji zakupu na ten cel
nieruchomości przy ul. Łąkowej, oprócz formułowania niepopartych żadnymi dowodami insynuacji oraz (proszę traktować to sformułowanie
jako eufemizm) mało eleganckich inwektyw pod
moim i Sekretarza Miasta adresem, jako jedyne
rozwiązanie problemu siedziby MCK przedstawiają koncepcję jego budowy na działce przy
ul. Kościelnej. Przy czym, co charakterystyczne, promując tę koncepcję, nie przedstawiają
oni żadnych konkretów ani co do prawnych
i technicznych możliwości realizacji tej inwestycji, ani co do jej przewidywanych kosztów. Tymczasem abstrahując od oceny samego pomysłu zakupu na ten cel nieruchomości przy
ul. Łąkowej (jednym może się on podobać,
innym nie), zwracam uwagę, że MCK przy
ul. Kościelnej alternatywą dla tego pomysłu
być po prostu nie może, i to nie dlatego, że
pomysł jest zły, tylko dlatego, że jest NIEWYKONALNY z punktu widzenia prawnego
i technicznego. Chociaż, żeby być precyzyjnym, należało by napisać, że jest niewykonalny
z jednym zastrzeżeniem, o czy poniżej.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla śródmieścia Milanówka sytuuje
działkę, na której znajdują się korty tenisowe
i Teatr Letni, w obszarze USK 1, dedykowanym na realizację i utrzymanie zabudowy usług
sportu i kultury. Zatem teoretycznie budowa na
miejscu rozebranego budynku w pełni funkcjonalnej siedziby MCK jest z punktu widzenia treści planu możliwa. Tyle tylko, że MPZP
w par. 21 wymaga jednocześnie, aby dla realizacji takiej inwestycji, inwestor (w tym wypadku Gmina) zagwarantował minimum 3 miejsca
parkingowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej budynku. Zakładając, że
taki budynek aby pomieścić wszystkie planowane funkcje łącznie z salą widowiskową musiałby mieć powierzchnię ok. 1000 m2 trzeba
by na działce o powierzchni ok. 3500 m2 (bo
resztę zajmują korty tenisowe) znaleźć miejsce
dla ok. 30 samochodów. Gdy weźmie się pod
uwagę przepisy, które ściśle regulują parametry
takich miejsc parkingowych (łącznie z wymogami dotyczącymi m.in. liczby miejsc dla osób
niepełnosprawnych) jest to po prostu niewykonalne. Co więcej, jest jeszcze jeden poważKURIER MILANOWSKI 5/2019

ny problem prawny: dojazd od ul. Kościelnej.
Jest on zlokalizowany w obrębie, jak to mówią
przepisy: „oddziaływania skrzyżowania” (każdy,
kto widział to miejsce, wie, że znajduje się ono
niebezpiecznie blisko zjazdu z wiaduktu). Oznacza to, że w przypadku planowania inwestycji,
warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę
będzie jego likwidacja skrzyżowania i zagwarantowanie dojazdu od strony ul. Krakowskiej.
Ergo warunkiem koniecznym, żeby taka inwestycja była wykonalna, jest przeniesienie historycznych, milanowskich kortów, czemu jestem zdecydowanie przeciwny. Pytanie, czy
zwolennicy lokalizacji MCK w tym miejscu tego
chcą? Bez jasnej odpowiedzi na to pytanie, jakakolwiek dalsza dyskusja stanie się czysto
teoretyczna, bo toczyć się będzie w świecie
wyobrażeń o rzeczywistości, a nie faktów.
Druga rzecz to koszty. Zarzuca mi się,
że chcę wydać 7 mln zł na „poprodukcyjny
blaszak”. Jest to oczywiste przekłamanie.
Po pierwsze, każdy kto widział to miejsce,
wie, że budynek jest murowany, ma charakter biurowy, jest w wysokim standardzie
oraz świetnym stanie wizualnym i technicznym (tym, którzy nie byli na dniu otwartym, polecam zdjęcia na stronie https://www.obiektywna.
pl/Milanowek/gdzie-ulokowac-milanowska-kulture). Po drugie wyjściowa cena sprzedaży to
3,2 mln zł netto. Zakładając możliwość negocjacji tej ceny, racjonalnie można przyjąć, że
zakup będzie kosztował Gminę ok. 3,5 mln
zł brutto. Oznacza to, że za tę kwotę Gmina
zyskała by budynek, do którego praktycznie
bez żadnych dodatkowych kosztów, niemal
natychmiast można przenieść bieżącą działalność MCK (bo ewentualne nakłady dotyczą
wyłącznie adaptacji części magazynowej na
salę widowiskową, co może być zrealizowane
w dowolnym czasie, niezależnie od bieżącego
funkcjonowania MCK, z uwzględnieniem aktualnych możliwości finansowych Gminy).
Z drugiej strony, czy wiadomo, ile będzie
kosztowała rozbiórka Teatru Letniego, projektowanie i wybudowanie MCK przy ul. Kościelnej?
Czy ktoś to policzył? A ile czasu to zajmie? Czy
policzyły to działające w Milanówku stowarzyszenia, które tak jednoznacznie i bez cienia
wątpliwości lobbują za tą lokalizacją? Czy Radni uchwalając swoje stanowisko w tej sprawie
to policzyli i to wiedzą? A jeżeli nie policzyli i nie
wiedzą, to skąd ta pewność, że MCK przy Kościelnej to najlepsze i najtańsze rozwiązanie?

Szczerze powiedziawszy trochę brakuje mi tutaj konkretów. Tym bardziej, że według mnie
będzie to kwota znacznie przewyższająca te
3,5 mln zł, a efekt praktyczny inwestycji (możliwość rozpoczęcia działalności MCK) znacznie
odsunięty w czasie. Nie mówiąc o kosztach
przeniesienia kortów np. na Turczynek (wcześniej były już takie pomysły).
Zgadzam się, że z punktu widzenia „miastotwórczego” lokalizacja tego typu inwestycji
w historycznym centrum miasta byłaby optymalna (i to jest właściwie jedyny sensowny
i konkretny argument za lokalizacją MCK przy
ul. Kościelnej), ale jednocześnie mam świadomość rzeczowych, obiektywnych uwarunkowań i ograniczeń w tej konkretnej sytuacji.
A z nich wynika, że MCK w przy ul. Kościelnej
bez likwidacji kortów to mrzonka. Czy zatem
lepiej nie mieć w ogóle ośrodka kultury, czy
mieć go nieco dalej od centrum miasta?
I to jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć.
Piotr Remiszewski, Burmistrz Miasta Milanówka

INFORMACJA
Szanowni Państwo poniżej publikujemy treść
pisma z 26.04.2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miasta Milanówka, od Powiatowego Zarządu dróg w Grodzisku Mazowieckim w sprawie
zjazdu do działki nr 6 obr. 05-15 w Milanówku
z drogi powiatowej nr 1511W Milanówek, ul. Kościelna. Pisownia zgodna z oryginałem.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim informuje że, istniejący zjazd do działki nr 6 obr. 05-15 w Milanówku z drogi powiatowej nr 1511W Milanówek ul. Kościelna, posiada
parametry zjazdu indywidualnego. W celu realizacji imprez o charakterze kulturalnym, należałoby przebudować przedmiotowy zjazd do
parametrów zjazdu publicznego.
Powołują się na §113 ust. 7 w związku z § 78
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r,
poz. 124), zjazd publiczny nie może być usytuowany w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności m.
in. w obszarze oddziaływania skrzyżowania
oraz w miejscu, w którym nie jest zapewniona
wymagana widoczność wjazdu na drogę.
Omawiany zjazd zlokalizowany jest w rejonie
skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Smoleńskiego i w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul.
Królowej Jadwigi oraz nie posiada wymaganej
widoczności przy włączeniu do ruchu.
Ponadto działka nr ew. 6 obr. 05-15 Milanówek,
posiada zapewniony bezpośredni dostęp do
drogi gminnej ul. Krakowska w Milanówku,
z której możliwa jest lokalizacja zjazdu publicznego bez zwiększania zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Uprzejmie informuję, że nie ma możliwości
przebudowy zjazdu do dz. nr ew. 6 obr. 05-15
Milanówek do parametrów zjazdu publicznego,
a jednocześnie wnoszę i likwidację istniejącego zjazdu na etapie zmiany zagospodarowania
omawianego terenu, biorąc pod uwagę w szczególności bezpieczeństwo użytkowników ruchu
drogowego oraz uczestników wydarzeń biorących udział w wydarzeniach kulturalnych na
terenie dz. nr ew. 6 obr 05-15 Milanówek.
Z poważaniem
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Magdalena Podleśna
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UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z II SESJI RADY
MIASTA VIII KADENCJI

Uchwała zatwierdzona

VII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała nr w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
45/VII/19 Miasta Milanówka na lata 2019 – 2024
Uchwała nr
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
46/VII/19
Uchwała nr w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
47/VII/19 dla zakładu budżetowego
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz okreUchwała nr ślenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
48/VII/19 komunalnymi, odbieranej od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu
Uchwała nr
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
49/VII/19
komunalnymi
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebUchwała nr
ności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej
50/VII/19
drogę wewnętrzną – boczną od ul. Ludnej
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
Uchwała nr
nieruchomości oznaczonej jako dz. nr ew. 18/13 obr.
51/VII/19
05-12, położonej przy ul. Wojska Polskiego
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodUchwała nr
płatnych służebności gruntowych na nieruchomości
52/VII/19
stanowiącej drogę wewnętrzną
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za
Uchwała nr kształcenie pobierane w szkołach wyższych i zakła53/VII/19 dach kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu
dofinansowania opłat form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
Uchwała nr wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
54/VII/19 powierzono stanowisko kierownicze, oraz wysokości
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest
organem prowadzącym
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
Uchwała nr podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanó55/VII/19 wek oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzęUchwała nr
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
56/VII/19
zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2019 r.
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu gospodarki
Uchwała nr
niskoemisyjnej Gminy Milanówek z perspektywą do
57/VII/19
roku 2024
Uchwała nr
w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej
58/VII/19
w sprawie zmiany w Uchwale nr 6/I/18 Rady Miasta
Uchwała nr
Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
59/VII/19
powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka
Uchwała nr w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na
60/VII/19 pracownika Burmistrzowi Miasta Milanówka

Za
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Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45,
budynek „B” – tel. 758-34-21, faks 758-35-15. Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka, Małgorzata Kurdek
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Powtórne wybory
w Milanówku
17 kwietnia 2019 roku Postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Warszawie
II nr 128/2019 został wygaszony mandat
radnego Henryka Mariana Dąbka,
wybranego w wyborach przeprowadzonych
21 października 2018 roku do Rady Miasta
Milanówka, w związku ze śmiercią radnego.
6 maja 2019 roku Zarządzeniem nr 20 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Milanówka, w związku postanowieniem
Komisarza Wyborczego, zarządził w okręgu nr 9 wybory na 7 lipca 2019 roku.
Tym samym ruszył tzw. kalendarz wyborczy, kluczowymi datami – obok wspomnianej daty wyborów, są:
13 maja – wówczas minął termin składania
zgłoszeń o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów;
28 maja – Komisarz Wyborczy powoła
Miejską Komisję Wyborczą;
2 czerwca – do tego dnia będzie można
zgłaszać kandydatów na radnego.

PRAWNIK
PIERWSZEGO
KONTAKTU
Na mocy porozumienia
zawartego pomiędzy

Burmistrzem Miasta Milanówka
a Kancelarią Radców Prawnych
Korzybski Wojciński Kozłowska Sp.j.

Do 22 czerwca Miejska Komisja Wyborcza poda do wiadomości informacje
o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego, zawierających numery list,
skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczonych w zgłoszeniach wraz
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
5 lipca zakończy się kampania wyborcza,
dwa dni później odbędzie się głosowanie
w godzinach od 7 do 21.
Piotr Iwicki,
Sekretarz Miasta Milanówka

Szczegółowe informacje, w tym pełen
kalendarz wyborczy, znajdują się pod
adresem internetowym: http://www.
edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/
Details?Oid=120691

zapraszamy
wszystkie zainteresowane osoby,
w tym także małych i średnich
przedsiębiorców,
do skorzystania z nieodpłatnych
porad prawnych, udzielanych
w ramach programu Prawnik
Pierwszego Kontaktu.
Porady udzielane są:

Na mocy porozumienia zawarteg

Burmistrzem Miasta Milan

• Od 3 czerwca,
a Kancelarią Radców Prawnych Korzybski W
w każdy
poniedziałek
zapraszamy
wszystkie zainteresowane osoby, w
przedsiębiorców
do skorzystania z nieodpłatnych
od godziny
16:00
w ramach programu Prawnik Pierws
do 18:00,

W celu umówienia s

tel.: 22

• w budynku B Urzędu
Porady udzielane są:
Miasta Milanówka,
• Kościuszki
Od 3 czerwca,
ul. T.
45w każdy poniedziałek od godziny 1

•
w budynku B Urzędu Miasta Milanówka, ul. T. Kośc
W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt

tel.: 22 652 31 15
W celu
umówienia spotkania prosimy o ko

Kalendarz wydarzeń kulturalnych Milanowskiego Centrum Kultury
DATA

WYDARZENIE
1-2 czerwca DNI DZIECKA w Milanówku:

MIEJSCE

1 CZERWCA
od godz. 9.30

IV Letni Biathlon Milanowski

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Literacka 20

1 CZERWCA
godz. 12.00

„Bajeczna fiesta” spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu
Teatru Kultureska

Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Literacka 20

1 CZERWCA
13.00-18.00

Piknik Rodzinny w Ochotniczej Straży Pożarnej

2 CZERWCA
15.00-18.00

„Jestem zwycięzcą” gra terenowa artystyczno-sportowa.
W programie warsztaty artystyczne, naukowe, konkurencje sportowe, gry
i zabawy, autobus piętrowy, lody i niespodzianki.

tel.:
„Zielony Dołek”, wejście
od ul. Krótkiej

7-9 CZERWCA

XIV Festiwal Otwarte Ogrody.
Szczegóły na www.mckmilanowek.pl

Milanówek

12 CZERWCA
od godz.8.00

Zapisy na półkolonie letnie.
Szczegóły na www.mckmilanowek.pl

Milanowskie Centrum Kultury,
ul. Kościelna 3

ul. Warszawska, teren przy Straży

WPożarnej
celu umówienia spotkania pro

22 652 31 15

SPROSTOWANIE
W artykule „Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych”, opublikowanym w kwietniowym numerze „Kuriera Milanowskiego”, pisząc o przetargu na budowę
trasy rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej podaliśmy błędną nazwę ulicy. Poniżej publikujemy poprawną informację: Trasa rowerowa będzie przebiegała wzdłuż
ul. Królewskiej, od skrzyżowania z ul. Grudowską do skrzyżowania z ul. Brwinowską.
KURIER MILANOWSKI 5/2019
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SPOŁECZEŃSTWO

CZAS NA DWA
KÓŁKA
Maj to świetny miesiąc do jazdy
na rowerze, sprzyjają temu piękna
pogoda, soczysta zieleń wokół nas,
a także chęć zdobycia kondycji
fizycznej.

Z

myślą o tym, a także z wielkiej pasji do
rowerów stworzyliśmy specjalną aplikację, która wpisuje się w działania ogólnopolskiej kampanii, promującej zdrowy
tryb życia i zrównoważoną mobilność
wśród dzieci, nauczycieli i rodziców.
Akcja Rowerowy Maj ma na celu promowanie aktywności fizycznej poprzez poruszanie się po mieście jednośladem. Dzięki wspólnym działaniom Rad Rodziców
w milanowskich szkołach podstawowych
prowadzone są działania pod szyldem
Rowerowy Maj w Milanówku. Dodajmy, że
weszliśmy do ogólnopolskiej akcji „z przytupem”, tworząc nowoczesną „apkę” na
smartfony. Aplikacja powstała dzięki społecznemu zaangażowaniu entuzjastów nowych technologii i rowerów. Umożliwia ona
zorganizowanie konkursów w szkołach,
dotyczących przejechanych na rowerach
dystansów, poprzez pomiar odległości pokonanych na rowerach. W każdej szkole,
która przyłączyła się do akcji, a przyłączyły się „Jedynka”, „Dwójka”, „Trójka” i Społeczna Szkoła Podstawowa MTE z Brzozowej, odbywają się konkursy na najbardziej
rowerowe klasy i najbardziej rowerowych
uczniów w kilku kategoriach wiekowych.
Aplikację może też wykorzystywać każdy
mieszkaniec Milanówka! Zagregowane
dane o tym, jak poruszamy się po mieście
na rowerze, wykorzystamy do tworzenia
sensownych propozycji zmian prorowerowych w Milanówku.
Piotr Bożek
Zachęcamy do włączenia się do akcji! Szukajcie nas na FB: https://www.facebook.com/
RowerowyMajwMilanowku/

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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UWAGA! UWAGA!
Ogłaszamy wyniki konkursu na najładniej
pomalowaną okładkę kwietniowego „Kuriera
Milanowskiego”
Jury w składzie: Edyta Dziewicka – Starszy Bibliotekarz, Ewa Szczepaniak – Bibliotekarz i Magdalena Sieczka Bibliotekarz oraz Dawid Kosecki
– informatyk, koordynator LCK postanowiło uhonorować Monikę Hajduk, która otrzymuje power-bank od Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po nagrodę zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej
od 27 maja, w godzinach pracy placówki.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: Ile jest
pisanek na okładce – 14.

1 czerwca 2019 r.

Najlepsze prace zgłoszone do konkursu
zobaczycie na wirtualnej wystawie na stronie
Miejskiej Biblioteki Publicznej www.bibliotekamilanowek.pl

SPOŁECZEŃSTWO

Dzień Dziecka czyli 2 dni
atrakcji dla najmłodszych!

W

Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekają na
Dzień Dziecka, na niespodzianki, dobrą zabawę,
słońce i radość.

tym roku w naszym mieście odbędzie się wiele wspaniałych wydarzeń. Będziemy świętować Dzień
Dziecka przez dwa dni. Weekend 1-2 czerwca
to czas, kiedy w mieście w różnych lokalizacjach odbędą się ciekawe wydarzenia dla najmłodszych.

Zapowiada się świetna zabawa dla
małych i dużych dzieci.

W sobotę zaczynamy sportowo i zapraszamy
na IV Letni Biathlon Milanowski, plenerową imprezę rekreacyjno-sportową, która odbędzie
się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy
ul. Literackiej 20. To wspaniałe wydarzenie stało się już tradycją i stanowi doskonałą okazję
do integracji, kibicowania i zdrowej rywalizacji
sportowej. Konkurencje rozpoczną się o godzinie 9:30. Szkolne boisko zamieni się w trasę
biegową, strzelnicę, strefę kibica i kawiarenkę
„pod chmurką”. Przed szkołą o godz. 12.00
rozpocznie się otwarty dla wszystkich mieszkańców, interaktywny spektakl teatralny pt.
„Bajeczna fiesta”. Dzieci razem z bohaterami
bajki będą śpiewać, pląsać, a także urządzać
wesoły taneczny korowód. Obok dobrego humoru nie zabraknie treści edukacyjnych.
Następnie proponujemy przejść na ulicę Warszawską, na teren przy Ochotniczej Straży
Pożarnej, gdzie od godziny 13.00 do 18.00
na dzieci czeka wiele atrakcji. Tego dnia za-

Lato,
lato!

Tego nie można
przegapić!

1-2 czerwca będą to dni
pełne fantastycznej zabawy
i mnóstwa atrakcji. Dawka
pozytywnej energii, uśmiech
i świetna zabawa dla każdego bez względu na wiek!
Nie może Was zabraknąć!
Czekamy!

Zapraszamy gorąco wszystkie dzieci na „Lato w Mieście”.
Jak co roku przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji.
Będą zabawy, warsztaty, wycieczki i mnóstwo radości!
Proponujemy trzy jednotygodniowe turnusy: I turnus: 8-12
lipca • II turnus: 15-19 lipca • III turnus: 22-26 lipca

Czego możecie się spodziewać
w czasie półkolonii?
● zajęć artystycznych ● zajęć naukowych ● zajęć tanecznych ● zajęć sportowych ● wycieczek ● zajęć
na strzelnicy ● wyjścia na basen
Półkolonie odbędą się w Liceum na Piasta czyli
w Zespole Szkół nr 1. Zapisy na półkolonie rozpoczną się 12 czerwca, od godz. 8:00 w MCK, ul.
Kościelna 3. Prosimy o zapisywanie dzieci telefonicznie pod numerem: 22 758 32 34 lub 22 758 39
60 lub osobiście w sekretariacie MCK, ul. Kościelna
3.
UWAGA! Nie przyjmujemy zapisów mailowych.
Koszt półkolonii wynosi 120 zł. Za tygodniowy turnus. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi
szczegółami: ● Turnus trwa od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.30-15.30 (dyżur świetlicowy
w godz. 7.30-9.30 oraz 15.30-16.30) ● Zapisujemy
KURIER MILANOWSKI 5/2019

mknięta będzie ulica Warszawska na odcinku
od sklepu ogrodniczego do ul. Prostej.
Jakie atrakcje przygotowała OSP? Mnóstwo
wspaniałych aktywności! Między innymi będzie to tyrolka, szpital polowy, obóz legionistów rzymskich, karetka do zwiedzania.
Będzie piknikowo, pokazowo, warsztatowo
i przede wszystkim wesoło.
Niedziela 2 czerwca to artystyczno-sportowa gra
terenowa. „Zielony Dołek” przy ul. Krótkiej zmieni się na ten moment w strefy różnych aktywności: od warsztatów plastycznych, naukowych
po animacje i konkurencje sportowe. Chodząc
ze specjalną kartą zadań, dzieci będą zdobywały
punkty, w zamian za to otrzymają wspaniałe wakacyjne nagrody. Szykujemy
wiele niespodzianek, między
innymi przejażdżki autobusem piętrowym oraz lody.

dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 roku życia, z racji ograniczonych miejsc wyłącznie z Milanówka ●
Zapewniamy wyżywienie w formie dwudaniowego
obiadu ● Zapewniamy nielimitowane napoje dla
dzieci ● Codziennie organizujemy warsztaty: artystyczne, naukowe lub zajęcia sportowe ● W ciągu
każdego turnusu organizujemy 2 wycieczki ● W zależności od pogody korzystamy z basenu miejskiego ● Wszystkie bilety wstępu i przejazdy zawarte
są w cenie półkolonii – bez żadnych dodatkowych
opłat ● Półkolonie zgłaszane są do kuratorium.
Młodzi mieszkańcy naszego miasta będą mogli
zintegrować się w niewielkich grupach by wspólnie
stworzyć silną ekipę wakacyjnych aktywności.

NIE ZABIERAJMY PTASICH
DZIECI ICH RODZICOM
Niezaprzeczalnie zawitała u nas
wiosna. Każdego roku o tej porze
możemy zauważyć wiele młodych jeży, wiewiórek, jak również
piskląt czy podlotów różnych
gatunków ptaków.

P

odlotami nazywamy te ptaki, które nie są
jeszcze samodzielne, ale cały czas znajdują się pod opieką dorosłych osobników. Wiele młodych ptaków opuszcza swoje gniazda
w celu nabywania samodzielności i poznania
najbliższego otoczenia.
Często spotykamy się z sytuacją zabierania
przez człowieka piskląt lub podlotów, które
znajdują się poza gniazdem. Zazwyczaj ma to
na celu troskę i chęć udzielenia pomocy, jednakże nie zawsze jest to konieczne.
Co zatem zrobić, gdy znajdziemy pisklę?
Zastanówmy się, czy te zwierzęta na pewno
wymagają naszej pomocy. Tak jak wspomniano powyżej, podloty ptaków często wychodzą
z gniazda, ale cały czas opiekują się nimi ptasi rodzice. W takim przypadku należy w miarę
możliwości odnaleźć gniazdo i odłożyć tam pisklę. Jeśli pisklę znajduje się w miejscu zagrażającym jego życiu, np. na trawniku, przy drodze,
chodniku itp., należy przenieść je w bezpieczne
miejsce, np. na drzewo czy w krzaki.
Pod opiekę człowieka można zabrać ptaki ranne, nieopierzone (jeśli nie ma w pobliżu gniazda) lub gdy po odłożeniu do gniazda rodzice
nie podejmą karmienia pisklęcia. Jeśli zwierzę
posiada widoczne obrażenia ciała (rany, zadrapania), możemy delikatnie sprawdzić stan
zwierzęcia. Matki piskląt nie odrzucą młodych
po kontakcie z ludzkim zapachem, jest to mylne przeświadczenie, ponieważ ptaki mają słaby
węch i swoje potomstwo poznają za pomocą
słuchu lub wzrokowo.
W przypadku znalezienia ptaka lub innego
dziko żyjącego zwierzęcia proszę się kontaktować telefonicznie z najbliższym ośrodkiem
rehabilitacji dla ptaków (dzikich zwierząt), weterynarzem, pracownikiem Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Zielenią lub dyżurnym Straży Miejskiej, którzy podpowiedzą, co
zrobić ze zwierzęciem. Nie podejmujmy działań
pochopnie – nie transportujmy zwierząt w pudełkach czy zawiniętych w ręcznik. Być może
niedaleko krąży matka dzikiego zwierzęcia,
która boi się podejść w obecności ludzi.
Pamiętajmy, że zabieranie ze środowiska naturalnego bytowania piskląt, podlotów, ptaków
dzikich jest prawnie zabronione.
Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pod adresem:
https://otop.org.pl/piskleta-i-podloty/.
Przekazujemy Państwu również graficzną
wersję algorytmu, który może być przydatny,
gdy spotkamy na swojej drodze młode pisklęta:
http://www.springalive.net/pl-pl/druk/springalive/znalazlem_piskle

Komendant Straży Miejskiej
Izabela Koźbiał

Organizatorem półkolonii letnich jest Milanowskie Centrum Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie zajęć. Program jest elastyczny, a zmiany
mogą wynikać z zaangażowania i chęci grupy.

Edyta Budziewska, MCK
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Ogród – wspólna przestrzeń
W naszych ogrodach zaczynają
kwitnąć drzewa owocowe. Podziwiając ich piękno, można odnieść
też nieprzeparte wrażenie, że z roku
na rok wśród ich kwiatów lata coraz
mniej pszczół i innych zapylaczy.

I

właściwie nie ma się co dziwić – jak dotąd
opublikowano szereg badań potwierdzających masowe wymieranie wielu gatunków
zwierząt, w tym owadów, na skutek działalności człowieka. Ich los powinien być dla nas
ważny, bo nawet jeśli do tej pory nie przejmowaliśmy się kondycją przyrody, warto
wiedzieć, że ponad 84% gatunków
roślin uprawianych w Europie jest zaSpołeczny Ogród Miejleżnych od zapylania przez owady.
ski to wspólna przeW Milanówku – Mieście-Ogrodzie
strzeń mieszkańców
mamy jednak możliwość zapewnić im
Milanówka, to także
przyjazną przestrzeń. Jedno z takich
uprawia się w sposób
wspólna przestrzeń
miejsc to Społeczny Ogród Miejski
przyjazny dla środoowadów zapylających,
wiska naturalnego,
w Parku Zielony Dołek, który w 2016 r.
ptaków, jeży.
nie zubożając go (do
powstał z inicjatywy Fundacji Inicjatyw
czego na gigantyczną
Młodzieżowych 4YOUth, do opieki nad
skalę przyczynia się rolnictwo konwencjoktórym w kolejnych latach włączyli się miesznalne np. poprzez wykorzystanie nawozów
kańcy Milanówka, Pan Bolesław – pracownik
sztucznych, chemicznych środków chwastoUrzędu Miasta, fundacja Musszelka oraz Liga
Ochrony Przyrody. Ogród został utworzony
i owadobójczych).
w duchu permakultury, co oznacza, że rośliny
18 maja zapraszamy milanowian na coroczne
budzenie Ogrodu, podczas którego będziemy m.in. siać i sadzić rośliny miododajne oraz
uczestniczyć w warsztatach na temat sąsiedztwa roślin, historii Ogrodu i ogrodnictwa miejskiego, prowadzonych przez Iwonę Pieczyńską
– pracownicę ogrodu botanicznego UW i architekta Dariusza Śmiechowskiego. Natomiast
9 czerwca podczas Festiwalu Otwarte Ogrody spotkamy się z Mateuszem Skłodowskim,
także pracownikiem ogrodu botanicznego, na
wydarzeniu poświęconym ekologicznej ochronie roślin i nawożeniu. Następnie odbędzie się
spektakl narracyjny dla dzieci i dorosłych „Nagle w głębi lasu” na podstawie baśni Amosa
Oza, w wykonaniu opowiadaczki historii Beaty
Społeczny Ogród w Parku "Zielony Dołek".

Półkolonie z Fundacją
dla Edukacji
im. Wacława Wdowiaka

Z

radością pragniemy poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy zapisy na Lato
w Mieście 2019, które Fundacja dla Edukacji
im. Wacława Wdowiaka planuje zorganizować w pierwsze dwa tygodnie wakacji 2428 czerwca i 1-5 lipca 2019 roku, w godzinach
8.00-16.00, w murach budynku liceum przy ul.
Piasta 14 w Milanówku. Podczas półkolonii
postaramy się być codziennie na świeżym powietrzu, planujemy zajęcia sportowe i tanecz-
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ne, skorzystamy z dostępnej infrastruktury
rekreacyjnej w mieście.
Zamierzamy zorganizować wiele zabaw plastycznych i rękodzielniczych, planujemy uszyć
własnego pluszaka, weźmiemy udział w grze
terenowej, stworzymy tajemniczy „pusty plac",
który zawsze zawiera niespodziankę, w razie
niepogody pogramy w planszówki i ping-ponga. Zaprosimy ciekawe osoby, które mają głowy pełne pomysłów, oraz na pewno poczytamy książki i będziemy wylegiwać się na trawie.
Słyszeliśmy również, że ma ruszyć basen
w Milanówku!
Oczywiście zapewnimy obiad dwudaniowy
ugotowany na miejscu, przy stołach peł-

Frankowskiej, w aranżacji muzycznej Sebastiana Krajewskiego. Dopełnieniem spektaklu
będzie warsztat z edukacji ekologicznej dla
dzieci o różnorodności biologicznej w Ogrodzie i Milanówku, poprowadzony przez Joannę
Miś-Skrzypczak z Musszelki.
Społeczny Ogród Miejski to wspólna przestrzeń mieszkańców Milanówka, to także
wspólna przestrzeń owadów zapylających,
ptaków, jeży. Może nasze ogrody też mogą
stać się częścią tej wielkiej wspólnej przestrzeni – ludzi, roślin i zwierząt?
Beata Frankowska-Patrzykont
Joanna Miś-Skrzypczak
Musszelka
Projekt jest realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta, Milanowskiego Centrum Kultury,
gospodarstw RWS Marianka i Esterka, stadniny Państwa Bukowskich, firm Iksel i Łąki
kwietne oraz wolontariuszy.
Bardzo Wam dziękujemy!

nych opowieści, malowanych historii i łamigłówek oraz upieczemy szybko znikające
ciasteczka.
Cena za tydzień półkolonii to 240 zł.
Zapraszamy do zapisów dzieci w wieku
6-12 lat: fundacjawwdowiaka@gmail.com
Projekt dofinansowany przez Burmistrza Miasta Milanówka z budżetu przeznaczonego
na realizację zadania publicznego.
Mila Wdowiak-Żerańska

OG ŁO SZ EN IE

ŚRODOWISKO

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 maja 2019 r.
ORAZ O ZMIANIE TERMINÓW PŁATNOŚCI
Burmistrz Miasta Milanówka zgodnie z art.
6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454
ze zm.) oraz Uchwałą Rady Miasta nr 48/
VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek zawiadamia, iż:
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie miasta
Milanówka obowiązują od 1 maja 2019 r.
i wynoszą:
1. Jeżeli odpady zbierane są w sposób
zmieszany:
• 32,00 zł za miesiąc od osoby.
2. Jeżeli odpady zbierane są w sposób
selektywny:
• 24,00 zł za miesiąc od osoby.
3. Dla osób posiadających Kartę Dużej
Rodziny lub korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (kryterium dochodowe):
• 20,00 zł za miesiąc od osoby.
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki i liczby
osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku, np. zmiany liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowany/zmieszany)
lub zmiany danych w terminie 14 dni od daty
zaistnienia zmiany.
Jednocześnie Burmistrz Miasta Milanówka
informuje o nowych terminach płatności za

Dotacje na wymianę
źródeł ciepła
w ramach programu

„Czyste Powietrze”

D

o naszego Urzędu wpływa wiele zapytań
na temat dofinansowań na wymianę pieców, co świadczy o dużym zainteresowaniu
wśród Mieszkańców tym tematem. Dlatego
przypominamy Państwu, że od września
2018 r. trwa rządowy program priorytetowy
„Czyste Powietrze”, prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta
Milanówka nr 49/VII/19 z dnia 1 kwietnia
2019 r.:
• za I kwartał
do 30 marca danego roku,
• za II kwartał
do 30 czerwca danego roku,
• za III kwartał
do 30 września danego roku,
• za IV kwartał
do 30 listopada danego roku.
Ww. opłatę należy uiszczać na numer
konta indywidualnego danego podatnika lub kasie Urzędu Miasta Milanówka.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości
nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu zostanie
wydana decyzja, określająca wysokość
opłaty, z zastosowaniem opłaty podanej
w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości stawki opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana
decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do złożenia deklaracji o wysokości ww.
opłaty.



Sylwia Kotowska,
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Program przewiduje dofinansowania między innymi na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalację odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej (jedynie w formie pożyczki),
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Program skierowany jest do właścicieli
oraz współwłaścicieli istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, jak
również nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, nieoddanych do użytkowania.
Wielkość dofinansowania zależna jest od
miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Beneficjenci programu
mogą otrzymać dofinansowanie na pokrycie
nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych
inwestycji.
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią naszego Urzędu
w kwietniu wzięli udział w spotkaniu szkoleniowym, dotyczącym realizacji Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”, prowadzonym przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie.
Mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego referatu przy ul.
Spacerowej 4 oraz pod nr tel. 22 758 30 61
wew. 204, 221.
Ponadto szczegółowe informacje nt. dofinansowań w ramach programu uzyskać można na
stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu
www.wfosigw.pl oraz w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy
ul. Ogrodowej 5/7 w dni robocze od 10:00 do
14:00 oraz pod nr tel. 22 504 41 42.

Emilia Parchan, Referat Ochrony
Środowiska i Gospodarki Zielenią
KURIER MILANOWSKI 5/2019
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KULTURA

Zaproszenie na
Festiwal Otwarte
Ogrody w Milanówku
Już po raz czternasty będziemy mieli okazję wspólnie tworzyć wydarzenie oparte na
pomysłach i inicjatywach mieszkańców. To
kolejna okazja do integracji, przypomnienia
historii Milanówka i pokazania potencjału
miasta oraz jego mieszkańców. Zapraszamy
na kameralne wydarzenia w milanowskich zielonych ogrodach. Wspólnie z gospodarzami będzie można wziąć udział w licznych koncertach,
wystawach, warsztatach i spotkaniach artystycznych czy wycieczkach.
Tegoroczne FOO w Milanówku odbędzie się
w dniach od 7 do 9 czerwca. Przewodnią ideą
Festiwalu jest powrót do tradycji, prezentacja
dorobku kulturalnego artystów mieszkających
w Milanówku bądź goszczących w tych dniach

w naszym mieście. Spotkania w ogrodach umożliwiają bezpośredni kontakt z twórcami. To świetna okazja do poznania dziedzictwa Milanówka
i bliższej integracji z sąsiadami!
Już teraz zapraszamy na koncert otwarcia
w wykonaniu zespołu Jazzpospolita w piątek,
7 czerwca w zielonej przestrzeni Blueberry Duck.
Przy ul. Królowej Jadwigi 5 w wilii Borówka zabrzmi muzyka instrumentalna z pogranicza improwizowanego jazzu, rockowego zacięcia oraz
elektronicznej dynamiki. Zapraszamy!

Aneta Majak, Dyrektor
Milanowskiego
Centrum Kultury

VINTAGE MARKET
W MILANÓWKU
Podczas zbliżającej się czternastej edycji Festiwalu Otwarte Ogrody będzie można wziąć
udział w nowej inicjatywie, która, mamy
nadzieję, na stałe wpisze się w program festiwalu. Przedmioty z duszą, intrygujące bibeloty oraz mnóstwo arcyciekawych dzieł
sztuki – tego właśnie możemy spodziewać
się podczas trwania sąsiedzkiego vintage targu w dniach 8 i 9 czerwca. Jest to inicjatywa
mieszkanek naszego miasta, które organizują
już od dłuższego czasu lokalne garażówki.
Jak mówią organizatorki wydarzenia, wśród
wystawianych przedmiotów będzie można
obejrzeć i kupić antyki, design użytkowy,
przedmioty codziennego użytku, modę, artykuły muzyczne czy po prostu piękne bibeloty.
Mieszkańcy będą mogli wystawić swoje skarby w prywatnych ogrodach lub w centrum
miasta, na placu przed Pocztą Polską. Kto kocha wyjątkowe przedmioty, świecące swoim
własnym blaskiem i kto oczekuje czegoś niecodziennego, powinien koniecznie przybyć
na targ w stylu vintage.
Szczegóły imprezy znajdą Państwo w regulaminie oraz na fanpage`u:
https://www.facebook.com/lokalnegarazowki/
Organizatorki Vintage Market w Milanówku

JAZZPOSPOLITA NA OTWARCIE!

G

rupa powstała jedenaście lat temu w Warszawie z inicjatywy basisty Stefana Nowakowskiego i perkusisty Wojtka Oleksiaka,
a następnie dołączyli do niej Michał Przerwa-Tetmajer i Michał Załęski. W pierwszym składzie, poza założycielską sekcją rytmiczną, grali
także Bartek „Rudy” Borowiec i Daniel „Danny”
Grzeszykowski. Nazwa zespołu sugeruje jazzowe korzenie, jednak jego eklektyczny styl wskazuje na inspirację takimi gatunkami jak nu-jazz,
post-rock, funk, drum'n'bass, ambient, muzyka
filmowa czy ilustracyjna.
Pierwsze nagrania Jazzpospolitej zostały zarejestrowane w 2008 r., a jednym z utworów był
„Tribute to Aerobit”, do dziś grany na koncertach. W 2009 Jazzpospolita, już w obecnym
składzie, nagrała i wydała własnym sumptem debiutancką EP, zatytułowaną umownie
„Polished Jazz”. Jej reedycja, wzbogacona
o remiks i nowy utwór, ukazała się w 2010 r.
W ciągu roku od wydania EP-ki zespół zagrał
kilkadziesiąt koncertów.
Wiosną 2010 r. Jazzpospolita podpisała kontrakt
płytowy z wytwórnią z Poznania. W czerwcu
2010 utwór „Polished Jazz” został wydany na
składance „Jazz Lounge Cinema 4”. Długogra-
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jący album Jazzpospolitej, zatytułowany „Almost
Splendid”, ukazał się 12 października 2010 r. 15
marca 2017 r. ukazała się jak na razie ostatnia,
szósta płyta zespołu Jazzpospolita. Aby poszerzyć dotychczasową formułę zespołu, muzycy
zdecydowali się na zaproszenie gości pochodzących z odległych muzycznych światów.
W dwóch utworach wystąpiły Paulina Przybysz
i Novika. Tym samym charakterystyczne brzmienie Jazzpospolitej zostało wzbogacone o dwa
oryginalne głosy, a kompozycje grupy, określane kiedyś jako instrumentalne piosenki, stały
się piosenkami „z krwi i kości”. Bardzo ciekawa
jest dalsza część albumu, który został nagrany
w XIX-wiecznym dworku przekształconym na ten
czas w studio. Materiał, nagrany w bliskim otoczeniu przyrody, bez miejskiego hałasu, przyniósł
najbardziej zrównoważoną i spójną płytę w karierze Jazzpospolitej.
Tym, co łączy „Humanizm” z poprzednimi dokonaniami zespołu, jest dbałość o brzmienie.
Dzięki znikomej ingerencji studyjnej i użyciu
magnetofonu taśmowego album cechuje ciepła, analogowa barwa, tak charakterystyczna
dla nagrań spod znaku vintage. Doskonałe
brzmienie albumu to zasługa wybitnego realizatora dźwięku – Jacka Trzeszczyńskiego. To
on odpowiadał za przekształcenie dworu w studio nagrań oraz realizację i produkcję albumu.
Jeśli chcecie posłuchać najnowszych dokonań
Jazzpospolitej, to koniecznie zarezerwujcie so-

bie czas 7 czerwca. Tego dnia na otwarcie kolejnej edycji „Owartych Ogrodów”, a także w ramach cyklu „Jazzowe piątki w Milanówku”, czy
jak kto woli „Jazz w Milanówku”, zespół pojawi
się ze swoim premierowym koncertem.
W ubiegłym roku Jazzpospolita zmieniła skład.
Wojtka Oleksiaka na perkusji zastąpił Karol Domański, a nowym gitarzystą po Michale Przerwa-Tetmajerze został Łukasz Borowicki .
Koncert w ramach „Otwartych Ogrodów” będzie okazją do posłuchania formacji, która od
samego początku miesza jazz z takimi gatunkami jak post-rock, ambient i psychodelia. Nie
zamyka się w żadnej z tych stylistyk i wciąż
poszukuje, odkrywa i obnaża, wydawałoby
się, oczywiste muzyczne światy. Zapowiada
się prawdziwa uczta muzyczna, w ramach
której usłyszymy premierowy set z tak zwaną
klasyką z dyskografii zespołu, wzbogaconą
nowymi utworami zarejestrowanymi w studiu.
Jesienią całość trafi do sklepów w postaci nowego studyjnego krążka. Po koncercie
zapraszam na panel dyskusyjny, podczas
którego porozmawiam z członkami zespołu
o ich muzycznych inspiracjach i planach na
przyszłość.
Adam Dobrzyński
Do zobaczenia 7 czerwca, w ogrodzie
restauracji Blueberry Duck w willi Borówka,
przy ul. Królowej Jadwigi 5.

KULTURA
Wystawa plenerowa, audycje muzyczne w szkołach, konkursy plastyczne, spektakle tematyczne, koncerty i kameralne muzykowanie
oparte na pieśniach Stanisława Moniuszki – to aktywności, jakie
przygotowały milanowskie instytucje kultury na najbliższy czas
w ramach obchodów Roku Stanisława Moniuszki.

Czas Moniuszki
Czas Moniuszki – to wystawa plenerowa Miejskiej Biblioteki Publicznej,
która otworzyła „Tydzień Bibliotek”
w naszym mieście.

P

lenerowa ekspozycja przybliża postać
twórcy opery narodowej, pokazując
ważne momenty z życia kompozytora
oraz jego największe dzieła. Na wystawie
można było zobaczyć między innymi dwie
unikatowe fotografie z 1861 r., przedstawiające Stanisława Moniuszkę, partytury orkiestrowe opery „Halka” i „Straszny
dwór”, a także wydanie drugie „Śpiewnika
domowego”. Wśród muzykaliów znalazły
się także transkrypcja ballady „Kozak” na
skrzypce i fortepian z 1900 r. oraz fragment
partytury uwertury fantastycznej „Bajka”
z roku 1851. Na wernisażu wystawy, który
odbył się 8 maja, obecna była pra, pra, prawnuczka kompozytora – Elżbieta Janowska
Moniuszko, jedna z założycielek Fundacji
im. S. Moniuszki.
Moniuszko to wciąż niedoceniony kompozytor, który cały czas inspiruje i zaskakuje

bogactwem melodycznym, sposobem podania materiału muzycznego czy humorem.
Piękne i stosunkowo dość łatwe do wykonania utwory ze „Śpiewnika domowego”
czy świetna kantata „Sonety krymskie” do
słów Adama Mickiewicza pokazują, że Moniuszko doceniał zarówno nasz muzyczny
folklor, jak i znakomitą poezję polską. Za życia kompozytora silny wpływ na powstającą
wówczas muzykę miała „Wielka Piątka” –
grupa, która zapoczątkowała ruch narodowy epoki romantyzmu. Michał Glinka, Mikołaj Rymski-Korsakow, Aleksander Borodin,
Milij Balakiriew i Cezary Cui należeli do tej
grupy, która łączyła tradycję z nowoczesnymi zdobyczami muzyki zachodnioeuropejskiej. Uczniem i przyjacielem Moniuszki
był Cezary Cui, co zapewne w dużej mierze
dało kompozytorowi wgląd w najważniejsze trendy w muzyce tego okresu. Nie dziwi
więc, że Moniuszko tworzy opery narodowe, przetwarza i stylizuje polskie pieśni oraz
tańce takie jak mazury czy polonezy.
Znakomity francuski pianista, ambasador
muzyki Stanisława Moniuszki na świecie

Audycje
muzyczne

W

milanowskich szkołach prowadzone
są audycje muzyczne pod hasłem
„Stanisław Moniuszko i jego utwory". Audycje prowadzi muzyk i edukator M. Kierzkowski. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z utworami kompozytora oraz
muzyką ludową, która stanowiła istotny
element inspiracji dla twórcy opery narodowej. 13 maja odbyły się edukacyjne audycje muzyczne w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Armii Krajowej oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina.
20 maja audycja muzyczna zostanie przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 1.
Organizatorem akcji jest Milanowskie
Centrum Kultury.

– Cyprien Katsaris, twierdzi, iż możemy
narzekać, że od blisko dwóch wieków
Moniuszko nie zdobył międzynarodowej
renomy, na którą zasługuje, z drugiej zaś
strony – dzięki niewyczerpanemu bogactwu jego muzyki wciąż możemy cieszyć
się nowymi odkryciami.
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Fotografie wykorzystane do wystawy pochodzą
z polskiej biblioteki cyfrowej,www.polona.pl.
Opracowanie merytoryczne wystawy: Elżbieta
Abramczuk-Kalinowska; projekt graficzny plansz:
Dawid Kosecki. Wystawę można bezpłatnie
wypożyczyć od Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Do wystawy został wydany katalog zaprojektowany przez młodą graficzkę – Annę Ogonowską.

Urodziny Stasia

D

okładnie 5 maja przypadła dwusetna rocznica urodzin twórcy „Strasznego Dworu” – Stanisława Moniuszki. Tego dnia w całej Polsce brzmiała muzyka kompozytora na różne składy
i w różnych odsłonach. Na ulicach, w salach koncertowych, w ośrodkach kultury pojawiło się
także wiele aktywności przypominających o twórczości kompozytora. Nie inaczej było w Milanówku, gdzie MCK zaprosiło najmłodszych na spektakl teatralny pod tytułem „Staś Moniuszko
w strasznym dworze”. Przedstawienie cieszyło się popularnością, a uśmiechnięte dzieci, poprzez elementy zabawowe zawarte w fabule spektaklu, zapoznały się z twórczością kompozytora. Przedstawienie przygotował teatr „Wariacja”.
Organizatorem spektaklu było Milanowskie Centrum kultury

KURIER MILANOWSKI 5/2019
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RELACJA

KULTURA

Rodzinna
wielkanocna gra
terenowa
Biblioteka poleca

N

a majowe wieczory polecamy dwie intrygujące powieści; akcja pierwszej rozgrywa się
w środowisku muzycznym, choć problemy z jakimi mierzą się bohaterki, dotyczą nas wszystkich. Książka kipi emocjami i czyta się ją jednym
tchem. Miłośników thrillerów zapraszamy do nas
po „Złotą klatkę". Camilla Läckberg opowiada
w niej o godności, poczuciu własnej wartości
i o tym, że problemy z przeszłości wracają...
Najmłodszym czytelnikom polecamy jak zwykle
niezawodnego Grzegorza Kasdepkę oraz świetne ćwiczenia z uważności dla dzieci i rodziców.
Życzymy miłej lektury!

W Niedzielę Palmową Milanowianie
wyruszyli ulicami miasta w poszukiwaniu wielkanocnych jaj i nie tylko...
Po chłodnej, wręcz zimowej sobocie,
niedzielny poranek przywitał nas pięknym wiosennym słońcem, co z pewnością zachęciło do tak licznego uczestnictwa w Rodzinnej Wielkanocnej Grze
Terenowej ALE JAJA. W zabawie wzięło
udział 36 grup, w których w sumie było
aż 70 dzieci, które z radością i zaangażowaniem wykonały wszystkie przygotowane zadania i zagadki związane z wiosną
i Wielkanocą, m.in. szukanie czekoladowych jajek, przenoszenie jajek drewnianą
łyżką czy robienie ozdób z bibuły. Podsumowanie odbyło się w Urzędzie Miasta,

gdzie na uczestników czekał słodki poczęstunek, a burmistrz Piotr Remiszewski pogratulował ukończenia gry i rozdał
wszystkim grupom paczki z upominkami.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować współorganizatorom za pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu gry
– harcerzom z ZHP Milanówek, pracownikom Biblioteki Publicznej i Milanowskiego
Centrum Kultury. Do zobaczenia przy okazji kolejnych zabaw miejskich!

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

Gra na cztery
Hanna Cygler

Wydawnictwo Rebis

„Gra na cztery”,
współczesna powieść
obyczajowa, w zabawny
i wzruszający sposób opowiada o życiowych
i emocjonalnych sprawach kobiet, które żyją
nie tylko muzyką. Wirtuozerska gra na instrumencie nie zawsze przekłada się na biegłość
w sztuce życia. Przekonują się o tym bohaterki
powieści – dwie skrzypaczki z gdańskiej filharmonii, menedżerka kwartetu smyczkowego
i dziennikarka.

Złota klatka
Camilla Läckberg

Wydawnictwo Czarna
Owca

„Złota klatka” to trzymający w napięciu thriller
o determinacji, sile charakteru i brutalnej zemście. Inteligentna i piękna Faye ma wszystko – wspaniałego męża,
ukochaną córeczkę i luksusowy apartament
w najlepszej dzielnicy Sztokholmu. Jednak
pozory mogą mylić... Jej idealne życie to w rzeczywistości desperackie próby zadowolenia
Jacka. Dręczona przez mroczne wspomnienia
z Fjällbacki, Faye coraz częściej czuje się jak
zamknięta w złotej klatce.
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KSIĄŻKI DLA DZIECI

Bezu-bezu
i spółka
Grzegorz
Kasdepke

Wydawnictwo
Literatura

Zbiór prześmiesznych opowiadań Grzegorza Kasdepke, w których wspomina swoje
pierwsze lata w szkole podstawowej. Ta
książka aż kipi od absurdalnych pomysłów małych chłopców, przesycona jest
ich niewymuszonym poczuciem humoru
i swoistym dla ich wieku sposobem widzenia świata. W książce znajduje się też
kilka fotek z młodości autora, które bardzo
uwiarygadniają tę opowieść.

Uważność i spokój
żabki: ćwiczenia
uważności dla
dzieci... i ich
rodziców

Eline Snel

Wyd. CoJaNaTo Blanka
Łyszkowska

Współczesne dzieci są często zestresowane,
rozkojarzone, mają trudności ze skupieniem
uwagi. Jak im pomóc uspokoić się i opanować
sztukę koncentracji? Uważność jest narzędziem prostym i skutecznym. Nadaje się dla
dzieci znakomicie i przynosi niemal natychmiastowe rezultaty. Ta oryginalna, pełna humoru
i czaru książka proponuje krótkie ćwiczenia do
stosowania na co dzień. Książka przeznaczona
jest dla dzieci od 5 do 12 lat i ich rodziców.

KULTURA

SECESJA

Noc Muzeów w Milanówku
18/19 maja 2019
Po raz drugi zaprosiliśmy Państwa na jedyną
taką noc w roku – Noc Muzeów.

M

imo iż nie ma w mieście muzeum,
to historia Milanówka związana
jest z artystami lub ludźmi, którzy
otaczali się sztuką. Milanówek w przedwojennych granicach został wpisany do rejestru
zabytków jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta i stanowi muzeum architektury
początku XX w. Na tegoroczną Noc Muzeów
w Milanówku przygotowaliśmy dla Państwa
wystawę poświęconą sztuce secesji:
• Secesja – malarstwo, grafika, rzeźba,
sztuka użytkowa w Willi „Waleria”. Wystawa była czynna w godz. 18.00 – 1.00
przy ul. Spacerowej 20. Uroczystość
otwarcia i oprowadzanie kuratorskie odbyło się o godz. 20.00 w Willi "Waleria"
• JAN SZCZEPKOWSKI – wczesne prace
z okresu krakowskiego. Wystawę można
było obejrzeć w Urzędzie Miasta, w Sali
Konferencyjnej przy ul. Spacerowej 4 od
godz. 20.00.

RELACJA

• W trakcie Nocy Muzeów w Milanówku
została otwarta autorska galeria sztuki
Anny Kordowicz-Markuszewskiej i Leszka
Markuszewskiego – „La Galeria”, przy
ul. Warszawskiej 28a.
Secesja (fr. sécession – odejście), to bardzo
krótki okres w sztuce europejskiej przełomu
XIX i XX wieku. Swoje apogeum osiągnęła
w 1900 r., gdy w Paryżu otwarto „Wystawę
Światową”, inną niż cokolwiek do tej pory,
nafaszerowaną elektrycznością, światłem,
falami radiowymi i filmami braci Lumiere.
Sztuka secesji w swej idei była podobna do
wspomnianej paryskiej wystawy, będąc jednocześnie całkowicie inną od neostylowości
dusznej, zakurzonej epoki wiktoriańskiej. Nadszedł czas, by odejść, odciąć się od zaszłości,
zacząć od nowa, od podstaw, stworzyć nowy,
młody styl, który zelektryzuje zmysły.
W tym właśnie czasie, gdy wraz z nadejściem nowego stulecia krystalizowała się

Za nami Wiosenne canto!

Już po raz drugi odbył się doroczny
koncert pod hasłem „Wiosenne canto”.
22 marca uczniowie sekcji wokalnej
MCK, prowadzonej od wielu lat przez Dariusza Biernackiego, zaprezentowali w klubokawiarni Stare Kino piosenki o wiośnie.
Było lirycznie, poetycko i nastrojowo…
Warto dodać, że w tym roku do uczestników sekcji dołączyli młodzi instrumentaliści
ze szkoły Yamaha w Milanówku. Publiczność koncertu gromkimi brawami nagradzała występujących artystów, a w kuluarach można było usłyszeć, że „dla takich
chwil jak ten koncert warto choć na chwilę
KURIER MILANOWSKI 5/2019

zostawić z boku codzienne troski i dać się
ponieść emocjom płynącym z poetyckich
tekstów piosenek i pieśni, bo to w nich
wiosna objawia się najpiękniej, w całej
swojej krasie”. Z niecierpliwością czekamy
na kolejny koncert.
Redakcja

Noc Muzeów

SECESJA
,

Malarstwo Grafika, rzezba, sztuka uzytkowa
18.05.2019, godz. 18.00 – 1.00,
Willa „Waleria’, ul. Spacerowa 20, UMM, ul. Spacerowa 4, Milanówek
Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Milanówka

sztuka secesji, rozpoczyna się też historia
Milanówka – Miasta Ogrodu, podmiejskiego
letniska o zdrowym klimacie, miejscowości
położonej wśród lasów i pól, w której arystokracja, przemysłowcy, finansiści, urzędnicy
i artyści warszawscy wznosili swe okazałe,
podmiejskie rezydencje.
To w jednej z willi na Turczynku, wybudowanych w 1904 roku według projektu Dawida
Lande, Leopold Wellisch tworzył swą wspaniałą kolekcję nowoczesnej sztuki Młodej
Polski i gościł u siebie wielu wybitnych polskich artystów, z Leonem Wyczółkowskim
na czele. W willi „Waleria” i w willi „Perełka”
spotykała się artystyczna bohema Warszawy i Krakowa. Milanówek początku XX wieku ma w sobie tę niezwykłą atmosferę, dzikość, zmysłowość i melancholię nowego
stylu.
W tę wyjątkową majową noc zaprosiliśmy
mieszkańców na wieczorny spacer po zabytkowym mieście, na zwiedzanie na co
dzień niedostępnej willi „Waleria” – rodzinnego domu czterech pokoleń artystów oraz
pracowni rzeźbiarskiej Jana Szczepkowskiego. Można było obejrzeć wystawę „Secesja”, na której zaprezentowane zostały
dzieła sztuki z prywatnych kolekcji. Pokazaliśmy także wczesne dzieła Jana Szczepkowskiego z kolekcji Milanówka. Prace dłuta
rzeźbiarza zostały podczas tej jednej nocy
wyeksponowane w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni przy ulicy Spacerowej 4.
To była prawdziwa podróż w czasie.
http://www.um.warszawa.pl/nocmuzeow
Organizatorzy: Stowarzyszenie Razem dla
Milanówka, Centrum Środowisk Twórczych
Willa Waleria, Milanowskie Centrum Kultury
oraz „La Galeria”
Konkursowy projekt Stowarzyszenia Razem
dla Milanówka „Noc Muzeów w Milanówku”
otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta
Milanówka.
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Koncert z dedykacją: „Dla Ciebie, Mamo!”

❧

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na koncert pieśni Maryjnej
z dedykacją „Dla Ciebie, Mamo!”. Pieśni Maryjne wykona czterogłosowy chór Lacrimosa, działający przy parafii Matki Bożej
Bolesnej w Milanówku.

C

hór powstał w 2002 r. z inicjatywy
ks. Proboszcza Kazimierza Sznajdera i Siostry Genowefy Bakalarz.
I tak przez ponad 16 lat pieczę nad chórem
sprawowały organistki i członkinie Zgromadzenia Sług Jezusa – kolejno – Genowefa Bakalarz, Elżbieta Pączek i obecnie
Natalia Konopczuk. Chór otacza swoją
opieką ks. Proboszcz Jan Mężyński. Chórzyści, w znacznej większości amatorzy,
posiadają w repertuarze ponad 300 pieśni religijnych i patriotycznych, którymi
uświetniają Msze św. w ciągu całego roku
liturgicznego, uroczystości oraz przyjmowanie sakramentów chrztu i zawierania
związków małżeńskich. Czasem towarzyszą zmarłym w ich ostatniej drodze. Swoje
utwory prezentują w różnych konkursach
pieśni w naszym kraju oraz podczas koncertów lokalnych i wyjazdowych. I właśnie
na tegoroczny majowy koncert serdecznie
wszystkich zapraszamy!
Elżbieta Siwek
Tym razem będzie to koncert pieśni Maryjnej,
z dedykacją – „Dla Ciebie, Mamo!”, który
odbędzie się w Dniu Matki, 26 maja 2019 r. po
Mszy św. wieczornej o 18.00 w kościele pw.
Matki Bożej Bolesnej w Milanówku, ul. Szkolna 7.

STARE KINO ZAPRASZA
12.05.2019 godz. 18:00-22:00

VI JAM SESSION
W STARYM KINIE
Bilet wstępu 20 zł

31 maj 2019 r. godz.19.30

KONCERT ZESPOŁU
ROCK UNION
Back to the hard rock

Podczas jam session nie gra się konkretBilety: 30 zł
nych utworów. Punktem wyjścia
do improwizacji jest temat
1.06.2019 godz. 20:00-2:00
znanego standardu, pioIV KLUBÓWKA
senki czy innego utworu
Jam session
Z DJ-EM CEZAR
muzycznego.

Cieszy fakt gdy muzycy improwizują w jednej tonacji. Bardzo
często całe koncerty
czy występy w klubach
odbywają się w luźnej
formie jam session.

świetna zabawa, świetni muzycy, świetne
utwory i zbiorowe
muzykowanie.

26.05.2019 godz. 18:00-22:00

VII JAM SESSION
W STARYM KINIE
Bilet wstępu 20 zł
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W STARYM KINIE
Bilet wstępu 20 zł

Czas na imprezę z D-jem, który
zagra dla Was nowości i ulubione kawałki.

Chcesz
potańczyć?
Zapraszamy do
Milanówka, nie musisz
jechać do Warszawy, by
dobrze się bawić :)

2.06.2019
godz. 14:00

DZIEŃ DZIECKA
Z ILUZJONISTĄ
W STARYM KINIE
Bilet wstępu 35 zł

Rafał Mulka,
półfinalista „Mam
talent” w swojej
„Magicznej
podróży"

(tylko przedsprzedaż)

Zapraszamy do świata magii, rzeczy niewytłumaczalnych i niesamowitych! Stworzy go dla Was
jeden z najlepszych polskich iluzjonistów Rafał
Mulka – twórca Beskidzkiego Teatru Iluzji, półfinalista programu „Mam Talent”, autor wirtualnego
projektu Akademia Magii, który obejrzało już ponad
5,5 mln widzów... „Magiczna podroż" to 45-minutowe przedstawienie, podczas którego widzowie
wkraczają w baśniowy świat magii, a nowoczesna
iluzja przenika się z grą aktorską, humorem słownym
i sytuacyjnym, muzyką i światłem, tworząc magiczne
show. Czego możecie się spodziewać? Pojawią się
między innymi: autorskie rozdzielanie i lewitacja tułowia, teleportacje, latające stoły, znikające przedmioty.
Podczas spektaklu wszystko jest możliwe!

EDUKACJA

Wiosna w Jedynce
prezentowania swoich bogatych talentów. Oto
„Jedynkowi” laureaci:
Na poziomie klas pierwszych: I miejsce – Kalina
Gągała z klasy I c, II miejsce – Marcel Młynarski z klasy I b, III miejsce – Łucja Paska z klasy
I a. Na poziomie klas trzecich: I miejsce – Bartosz Parchan z klasy III b, wyróżnienie – Paulina Górska z klasy III a
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Jolanta
Łaszczotko

Przez żołądek do...
zdrowia
Muzyczny Pierwszy Dzień
Wiosny

21 marca klasy młodsze powitały pierwszy dzień
wiosny muzycznie. Uczniowie ubrani w kolorowe wiosenne stroje zebrali się w sali gimnastycznej, aby zaprezentować przygotowany
pod kierunkiem nauczycielki muzyki p. Beaty
Osiadacz, we współpracy z nauczycielkami
edukacji wczesnoszkolnej, ciekawy i różnorodny program artystyczny. Były piosenki śpiewane
z akompaniamentem drewnianych łyżek i zbudzonymi ze snu zwierzątkami, taniec z parasolem – gaikiem, układ taneczny z krzesłami oraz
utwory instrumentalne, zagrane na dzwonkach
chromatycznych i metalofonach.
Dodatkową atrakcją były wiosenne zagadki wybrane przez p. Annę Siekierską i prezentowane
przez dzieci z każdej klasy.
Pod koniec tego wiosennego spotkania pani
bibliotekarka Maria Sobczak przeczytała opowiadanie o chomiku, który szukał wiosny, oraz
zachęciła wszystkie dzieci do czytania książek.
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Aleksandra Krystek

Sukcesy naszych
najmłodszych uczniów

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień
Teatru. Z tej okazji odbył się Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski „Wiersze dla dzieci nigdy
się nie starzeją”, zorganizowany przez Szkołę
Podstawową nr 2 w Milanówku, który zachęca uczniów do popularyzacji wierszy polskich
autorów i stworzenia dzieciom możliwości za-

W ramach programu „Start po zdrowie” uczniowie z klas I-V wykonali kolorowe, pełne warzyw,
owoców i ziół kanapeczki. Dzieci „jedzą oczami” i uwielbiają barwne, urozmaicone i fantazyjne kanapki oraz dania. Angażujmy zatem dzieci
do przygotowywania posiłków, pozwólmy im na
kreatywne i twórcze działania w kuchni. Małymi
kroczkami tworzy się przecież wielkie rzeczy!
Pielęgniarka szkolna Irena Chojnacka

Sukcesy śpiewających
przedszkolaków

W

ramach promowania talentów dzieci z Przedszkola nr 1
w Milanówku zaprezentowały się w konkursie wokalnym
„Wiosenka”, organizowanym przez gminne przedszkole w Jaktorowie. Nasze twórcze przedszkolaki, objęte programem pracy
z dzieckiem zdolnym muzycznie, okazały się bezkonkurencyjne.
Podobnie jak rok temu, 6-latki przygotowane przez p. Agatę Chilimoniuk wygrały bezapelacyjnie zarówno w kategorii soliści, jak
i zespoły. Nasze wiosenne piosenki zostały najwyżej ocenione
przez jurorów. Interpretacja utworów zachęcała dzieci do interaktywnych zabaw muzyczno-ruchowych z użyciem rekwizytów.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Serdecznie
gratulujemy.
Dyrektor Przedszkola nr 1 Dorota Malarska

KURIER MILANOWSKI 5/2019
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Dwójkowy Bieg Żonkila,

czyli młodych milanowian zapał
bez granic!
Kwiecień
w Trójce
Witaj, majowa jutrzenko!

30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3
im. F. Chopina w Milanówku odbył się
uroczysty apel z okazji 228. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny,
uczniowie klasy IV c oraz VI c, pod opieką p.
D. Banasiak, przygotowali część artystyczną
imprezy, przypominając młodzieży szkolnej
najważniejsze wydarzenia, związane z kulisami uchwalenia dokumentu. Uroczyste
odśpiewanie hymnu oraz pieśni patriotycznych, połączone z piękną dekoracją, wykonaną przez p. A. Leśniewską, p. M. Motrenko
i p. E. Popko sprawiły, że występ na długo
pozostanie w naszej pamięci.
D. Banasiak

Dlaczego żonkil? Już w czasach starożytnych ten kwiat był symbolem
nadziei na nowe życie – odrodzenie, a według „Słownika symboli”
W. Kopalińskiego symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości
nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską.

D

laczego w „Dwójce”? Z kilku powodów: kształtowanie altruizmu i wrażliwości na potrzeby innych to ważny element naszej pracy wychowawczej,
zwłaszcza w ramach działań Samorządu
Uczniowskiego; lubimy sport, a nasi wuefiści – motywowanie dzieci do zdrowej rywalizacji i cennego wysiłku; mamy wśród nas
istnych zapaleńców, których zapał przekracza wszelkie granice – jak się w tym roku
okazało – nawet te polskie. Od wielu lat
jesienią przeprowadzamy w naszej szkole
akcję sprzedaży i sadzenia cebulek żonkili
w ramach „Pól nadziei” – programu charytatywnego, stworzonego na rzecz pomocy
nieuleczalnie chorym na raka.
W tym roku także na wiosnę, kiedy żonkile
rozkwitają, postanowiliśmy stworzyć okazję do przypomnienia o ruchu hospicyjnym
i podjąć się organizacji 1. Dwójkowego
Charytatywnego Biegu Żonkila. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaledwie
jednego dnia pozyskali sponsorów spośród
przedsiębiorców z rejonu naszej szkoły,
16

którzy zadeklarowali kwotę 1330 zł na pokrycie… wysiłku biegających wolontariuszy.
Przelicznik był prosty: 1 zł = 1 okrążenie wyznaczonego terenu wokół boiska. Zaangażowanie uczniów (i pracowników!) było jednak tak bezgraniczne, że „wybiegali” oni
wspólnie nadwyżkę równą kwocie 1570
zł! Chcąc docenić trud dzieci, zwróciliśmy
się do rodziców z prośbą o pokrycie różnicy wynikającej z tak wielkodusznego zaangażowania – 2900 okrążeń to wspaniały
wynik! Cały wysiłek i wszystkie pozyskane
w ten sposób pieniądze z dumą i satysfakcją przekazujemy na budowę pierwszego dziecięcego oddziału hospicyjnego
na Litwie.
Cieszymy się, że nie tylko szkolna, ale nawet pozaszkolna społeczność Milanówka
pomaga nam w otwieraniu uczniów na
świat i jego realne potrzeby. Łatwiej przekonać młodych, że warto od siebie wymagać, jeśli wokół znajdują się ludzie, którzy
chcą ich wspierać! Dziękujemy!
Katarzyna Klonowska

Lekcja ekologii w Szkole
Podstawowej nr 3

30.04.2019 roku uczniowie klasy 1 a i 1 b
zaprezentowali na apelu z okazji Dnia
Ziemi wiele pięknych wierszy i piosenek związanych z ekologią. Poprzez swój
występ pragnęli przybliżyć ważny temat, jakim jest ochrona środowiska. W myśl słów
piosenki „Ziemia naszym domem jest...”
uczniowie uwrażliwiali swoich szkolnych
kolegów i koleżanki na piękno przyrody,
o którą należy dbać, gdyż jest wielkim darem dla ludzkości. Myślę, iż była to ciekawa
lekcja ekologii, która zapadnie wszystkim
w pamięć.
J. Wiśniewska

SPORT

Szachowe łamanie głowy
XX Mistrzostwa Mazowsza Juniorów
w Szachach Szybkich i XVI Mazowieckie Mistrzostwa w Szachach
Szybkich pod patronatem Pana
Burmistrza Miasta Milanówka.

130

zawodników stanęło na
starcie tradycyjnych Mistrzostw w Szachach Szybkich, które 1 maja 2019 roku odbyły się
w miejskiej hali sportowej w Milanówku
pod honorowym patronatem Burmistrza
Milanówka. Imprezę uroczyście otworzył
w imieniu Pana Burmistrza – Sekretarz
miasta Milanówka Piotr Iwicki. Turniej należy do najbardziej znanych i lubianych
imprez szachowych na Mazowszu. Dużą
część uczestników stanowiły dzieci i młodzież, a wśród nich byli najlepsi juniorzy
w Polsce, m.in. mistrz Polski juniorów do
lat 18 i brązowy medalista. Organizatorami zawodów byli: Burmistrz i Urząd Miejski
Milanówka, Milanowskie Centrum Kultury,
Hala Sportowa w Milanówku.
Zawody miały na celu popularyzację sportu
szachowego na terenie Mazowsza i Milanówka. Cechowały się wysokim poziomem
sportowym i organizacyjnym. Szachiści
do Milanówka przybyli z wielu polskich
miast i klubów: Warszawy, Białegostoku,
Katowic, Starachowic, Grójca, Grodziska
Mazowieckiego, Podkowy Leśnej, Łodzi,
Teresina, Puszczy Mariańskiej, Pruszkowa, Radomia, Międzyborowa i oczywiście
z Milanówka. Najmłodszy uczestnik był
w wieku przedszkolnym, a najstarszy miał
83 lata.
Oba turnieje zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
po 15 minut dla zawodnika. Zwycięzcą
Mistrzostw Mazowieckich w Szachach
Szybkich okazał się reprezentujący KSZ
Hetman Katowice Błażej Kaleta. Zdobył
8 punktów. Najlepszym juniorem okazał się
Jakub Fus, a najlepszym seniorem mistrz
międzynarodowy Jan Adamski. Mistrzem
Milanówka juniorów w szachach szybkich
został Szymon Poziomkowski, który zdobył 9 punktów.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko

Błażej Kaleta
Jakub Fus
Jakub Kossakowski
Kacper Majek
Igor Kowalski
Jan Adamski
Rafał Przedmojski
Patryk Chylewski
Tymon Czernek
Kacper Jarzębowski
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Liczba pkt
8
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko

Szymon Poziomkowski
Krzysztof Wesołek
Jan Wojnowski
Adam Nawalaniec
Karol Leszczewicz
Patryk Michałowski
Franciszek Klask
Jan Baranowski
Witold Kowalski
Zuzanna Rejniak

Liczba pkt
9
7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6

Podczas uroczystego zakończenia mistrzostw zostały wręczone: puchary, medale, dyplomy, nagrody, a także czekolady
dla dzieci.
Serdecznie dziękuję za przychylność,
pomoc i poparcie dla tych szachowych
imprez: Panu Burmistrzowi Milanówka
Piotrowi Remiszewskiemu, Milanowskiemu Centrum Kultury, kierownikowi sportu w mieście przy MCK Włodzimierzowi
Filipiakowi, Arturowi Arakowi z Miejskiej
Hali Sportowej i jego współpracownikom
oraz Pani Annie Sawwidis, dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 1 w Milanówku i wszystkim wolontariuszom. Dzięki pomocy tych wszystkich ludzi
Klub

KSZ Hetman Katowice
Uks Czternastka Warszawa
MUKS Stoczek 45 Białystok
UKS Caissa Warszawa
KS Laura Chylice
KSZ Polonia Warszawa
UKSz. Gambit Starachowice
KS Laura Chylice
LKSz GCKiP Czarna
UKS Czternastka Warszawa

Klub

UKS SP 321 Warszawa-Bemowo
UKS Hetman Puszcza Mariańska
KSz Polonia Warszawa
KS Legion Legionowo
UKS Czternastka Warszawa
UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz.
UKS Czternastka Warszawa
UKS Łady Raszyn
NAJLEPSZA
KSZ Polonia Warszawa
DZIESIĄTKA
UKS Czternastka Warszawa

Mistrzostwach
Milanówka Juniorów
ponownie mieliśmy
w Szachach
świetną imprezę szaSzybkich

chową w Milanówku.
Wielu szachistów, którzy
startowali w tym roku, na pewno zagra i w przyszłym.

Jarosław Kowalewski

NAJLEPSZA
DZIESIĄTKA
w Mazowieckich
Mistrzostwach
w Szachach
Szybkich
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Wiosenne
zawody
strzeleckie
Dnia 26 kwietnia 2019 roku odbyły
się wiosenne zawody strzeleckie.
Organizatorami była Sekcja Strzelecka
wraz z Milanowskim Centrum Kultury
i Milanowskim Stowarzyszeniem
Strzelectwa Pneumatycznego.

Z

awody odbyły się w trzech konkurencjach: karabin pneumatyczny, pistolet
pneumatyczny sportowy oraz pistolet
pneumatyczny „Łucznik”, w różnych
grupach wiekowych. Medale oraz nagrody otrzymali zawodnicy, którzy
ustrzelili najwięcej punktów.
KARABIN PNEUMATYCZNY:
Wiek powyżej 18 lat – kobiety: 1) Weronika
Zielińska 2) Agnieszka Mliczek 3) Jolanta
Osińska • Wiek powyżej 18 lat – mężczyźni: 1) Łukasz Bartyzel 2) Tomasz Szatan
3) Wojciech Kapuściak • Wiek 13-17 lat –

mężczyźni: 1) Tomasz Zapert 2) Adrian Gola 3) Marceli Suchoń • Wiek
do lat 12 – kobiety: 1) Stefania Migda 2) Zuzanna Zielińska 3) Magdalena Mliczek • Wiek do lat 12 – mężczyźni: 1) Przemysław Szatan 2) Gabriel
Kapuściak 3) Aleksander Zieliński
PISTOLET PNEUMATYCZNY SPORTOWY: 1) Łukasz Bartyzel 2) Gabriel Kapuściak
3) Tomasz Łastówka

PISTOLET PNEUMATYCZNY „ŁUCZNIK”:
Wiek 13-17 lat: 1) Tomasz Zapert 2) Gabriel
Kapuściak • Wiek powyżej 18 lat: 1) Łukasz
Bartyzel 2) Weronika Zielińska 3) Wojciech
Kapuściak
W konkurencji karabin pneumatyczny ze
wszystkich grup wiekowych wyłoniono najlepszych strzelców, którymi okazali się:
1) Łukasz Bartyzel 2) Stefania Migda 3) Weronika Zielińska
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

KALENDARZ SPORTOWY Milanowskiego Centrum Kultury
DATA

18 MAJA
godz. 9.30
25 MAJA
godz. 11.00
18 CZERWCA
godz. 16.00

WYDARZENIE

MIEJSCE

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

boisko przy SP nr 1, ul. Szkolna 6

Rajd rowerowy ulicami Milanówka około 15 km. Kask obowiązkowy.

Start róg Spacerowej i Mickiewicza (Starodęby)

Zakończenie XVIII edycji młodzieżowej piłkarskiej Ligii Siódemek.

Boisko Orlik, ul. Sportowa 70b

Świąteczny halowy
turniej tenisa
18, 19 oraz 23 kwietnia 2019 roku w Hali
Tenisowej w Grodzisku Mazowieckim
został rozegrany świąteczny turniej tenisa
ziemnego.

W

turnieju wzięło udział ponad 40 zawodniczek i zawodników, startujących
w 3 kategoriach wiekowych, dla których
przygotowanozgodnie z Programem Tenis
10 (PZT), odpowiednie wielkości kortów oraz
rodzaje piłek. W turnieju wzięły udział dzieci
i młodzież sekcji tenisowej Milanowskiego
Centrum Kultury i sekcji Klubu Tenisowego
DRAJW. Zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz zdobywcy II i III miejsc otrzymali puchary i dyplomy, a pozostali uczestnicy medale i dyplomy. Nagrody zostały ufundowane
przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego,
Dział Sportu Milanowskiego Centrum Kultury
oraz Klub Tenisowy DRAJW.
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Marta Antoniak

Uczestnicy osiągnęli następujące wyniki:
Kategoria czerwona (dziewcząt): I Maja
Muszał, II Emilia Madej, III Marta Brzezińska,
Tosia Daszkowska
Kategoria czerwona (chłopców): I Antonio
Carrera, II Jeremi Kowalski, III Michał Marczewski, Gniewko Smutniak
Kategoria pomarańczowa (dziewcząt):

I Klara Kusińska, II Lena Stephens, III Karolina
Józwik, Amelia Fornalik
Kategoria pomarańczowa (chłopców): I Oliwier Niebrzydowski, II Igor Wenerski, III James
McAllister, Jeremi Kopp
Kategoria zielona (mieszana): I Nikodem
Zastawa, II Julia Gajda, III Michał Kowalski,
Filip Żabicki

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

Adres redakcji:
ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
e-mail: kurier@biblioteka-milanowek.pl
www.milanowek.pl
Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
Redaktor Naczelna: Elżbieta Kalinowska
Projekt i skład: Sylwia Żelepin
Ilustracja na okładce: Matylda Szablewska
Druk:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o. o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Traugutta 40
tel. 22 724 30 21,
fax 22 724 09 66
e-mail:ado@ado.com.pl
Nakład: 6500 egz.

Druk na papierze
z certyfikatem PEFC.

Redakcja nie odsyła niezamówionych artykułów,
a także nie ponosi odpowiedzialności za treść
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Krzyżówka majowa

ROZRYWKA

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym,
dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 20.
Autor: Bolesław Stępniewski
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Hasła do krzyżówki
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POZIOMO: 7. Bieg w lekkoatletyce na dystansie 42 195 m 8. Opiekun prawny 10. Sztucznie usypany pagórek
11. Duży ptak morski 12. Jeden z najlepszych klubów piłkarskich w Anglii 13. Imię Delona – znanego aktora francuskiego 15. Miejsce akcji „Iliady” Homera 17. Upał, spiekota 21. Brak wszelkich dźwięków 22. Wciąż na bakier
z dekalogiem 25. Syn cara 26. Defensywa 27. Dawniej – kobieta pracująca w pralni 28. Dział sztuk plastycznych
PIONOWO: 1. Ośmieszające naśladownictwo 2. Port lotniczy w Krakowie 3. Pomysł, projekt, plan działania 4. Wywodzący się z Kuby szybki taniec towarzyski 5. XVI-wieczna twierdza paryska 6. Rzeźba wykonana w jednolitym
bloku kamiennym 9. Wojskowy stopień oficerski 14. Człowiek cierpiący głównie na zanik pamięci 16. Doprowadza
do ugody i pojednania się zwaśnionych stron 18. Frank (ojciec) i Nancy (ciotka) znani z ekranu i estrad 19. Wielki
strach, przerażenie 20. Jeden z tych, którzy torują nowe drogi w jakiejś dziedzinie 23. Pretensja, oskarżenie 24.
Niezbędne biegaczom narciarskim
Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 31 maja 2019 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać pod adresem:
Miejska Biblioteka Publiczna, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4. Wśród nadesłanych rozwiązań wylosujemy
zwycięzcę. Nagrodą jest książka.
Hasło krzyżówki z numeru kwietniowego brzmi: „CZAS MALOWAĆ PISANKI”. Redakcja otrzymała
4 rozwiązania poprawne i w wyniku losowania nagrodę książkę-niespodziankę otrzymuje Józef Wach.
Nagrodę można odebrać w Bibliotece, 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 31 maja
2019 roku. Wśród nadesłanych, poprawnych rozwiązań wyłonimy zwycięzcę w drodze losowania, który
otrzyma od nas książkę.
Rozwiązanie zadania z poprzedniego numeru:
1. D3-D4 C5:D4; 2. G D2-B4 A6-A5; 3. B2-B3 Mat
Redakcja otrzymała 3 poprawne rozwiązania, a nagrodę
otrzymuje Robert Kuźmicki.
Autor: Jarosław Kowalewski

