ISSN 2657-4551

NUMER 2/2019 STYCZEŃ/LUTY

Na Nowy Rok
życzymy wszystkim Czytelnikom
zdrowia, rozwoju, miłości i poczucia humoru. Bez
niego trudno czasem przyjąć rzeczywistość. Nie pędźmy
w tym roku jak samochód po torze wyścigowym, lecz
postarajmy się zatrzymać czas, kolekcjonując w pamięci
piękne chwile, których zazwyczaj nie dostrzegamy...
Skrząca się bielą zima i nadchodzący dla niektórych
wypoczynek podczas ferii, niech nie tylko da
wytchnienie, lecz również pobudzi, drzemiący
w każdym z nas, twórczy potencjał. Zachęcamy tym
samym do pisania ciekawych tekstów, nadsyłania
relacji, felietonów a także zdjęć oraz po prostu do
kontaktu z nami!
Wszystkiego dobrego
w 2019 roku - życzy Redakcja.
„Myślę, że większość mieszkańców wybrała
Milanówek na swoje miejsce do życia dlatego,
że jest tu jeszcze w miarę cicho i „zielono”.
W związku z tym stawianie za przysłowiowym
płotem wielkopowierzchniowego sklepu, na
pewno nie będzie sprzyjało poprawie jakości
życia. Milanówek to nie „Janki 2” tylko
miasto ogród”.
„Czy wolicie Państwo nie mieć dalej
Ośrodka Kultury czy mieć go na południu
miasta, w zadbanym budynku, z miejscami
parkingowymi, salą muzyczno-teatralną
i biurami dla pracowników kultury?”
Piotr Remiszewski
Burmistrz
Miasta Milanówka
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Od Redakcji
Hurra! – za chwilę ferie! – wykrzyknął
mój siostrzeniec Julek i po chwili zmarszczył czoło. Co ja będę robił przez dwa
tygodnie, skoro w tym roku nigdzie nie
wyjeżdżam?
- Spokojnie, odparłam. Pójdziesz na
lodowisko, przecież pod choinkę dostałeś
nowiusieńkie łyżwy. Jak ci się znudzi
ślizgawka możesz obejrzeć film w bibliotece albo zaprojektować śmieszny gadżet
i wydrukować go na drukarce 3D.
- No tak… tylko, że Wojtek i Robert będą
na półkoloniach z MCK, w szkole na
Żabim Oczku, a Krzysiek na zimowisku
w Liceum na Piasta. Będę się nudził jak
mops!
Szanowni Czytelnicy,
Oddając w Wasze ręce, podwójny,
styczniowo-lutowy numer Kuriera Milanowskiego, ufamy, że znajdziecie w nim
remedium na nudę. Dzieci i młodzież
zachęcamy, koniecznie, do przejrzenia
oferty feryjnej, którą przedstawiamy na
stronach 14 i 15. To wydanie Kuriera
otwiera wywiad z Burmistrzem Miasta
Milanówka - Piotrem Remiszewskim,
w którym znajdziecie Państwo odpowiedzi na najważniejsze tematy dotyczące
naszego miasta.
Polecamy też dwa felietony: jeden traktuje o demokracji widzianej oczami Jana
Rodowicza, drugi zaś dotyczy smogu,
skreślił go Jan Orgelbrand, znajdziecie go
na str. 10. Polecamy też relację z wigilii
dla samotnych i potrzebujących (str. 8)
oraz tekst o kolędowaniu (str. 18). Garść
istotnych informacji dotyczących zmian
w urzędzie miasta przedstawiamy na
stronie 7. Na stronie 4 publikujemy
wyniki głosowania milanowskich rajców
podczas III sesji Rady Miasta obecnej
kadencji.
Mamy też dla Państwa krzyżówkę noworoczną oraz zadanie szachowe (str. 26).
Życzymy miłej lektury i fantastycznych
ferii zimowych naszym młodym czytelnikom Kuriera!
Redakcja Kuriera

Szanowni
Milanowianie,

N

iebawem miną dwa miesiące od
chwili objęcia przeze mnie urzędu
Burmistrza Miasta Milanówka.
W tym czasie intensywnie zapoznawałem
się ze strukturą działania urzędu, by móc
skutecznie wprowadzić zmiany poprawiające
jego funkcjonowanie. Dokonałem analiz
dokumentów i przeprowadziłem kilkaset
rozmów z mieszkańcami. Aby realizować swoje obietnice wyborcze, w tym w szczególności
wypracować – przy Państwa wsparciu – długofalową koncepcję rozwoju Naszego Miasta,
uruchomiłem na wstępie dwa istotne procesy, które będą bezpośrednio rzutowały na przyszłe
decyzje dotyczące kierunków rozwoju Milanówka. Pierwsze zagadnienie to próba znalezienia
miejsc pod przyszłe inwestycje miejskie, drugie to opracowanie kompleksowej strategii
„odkorkowania” miasta.
Przez ostatnie kadencje następował sukcesywny proces wyprzedaży majątku gminy.
W związku tym obecna baza nieruchomości jest mocno ograniczona. Nie posiadamy własnych
obiektów, które pozwoliłyby zabezpieczyć obszary związane z szeroko-pojętą kulturą i rekreacją.
Szczególnie dotkliwie odczuwają to młodzież i seniorzy. Z powodu ograniczeń lokalowych
miasto wynajmuje pomieszczenia na cele administracyjne na przykład dla Ośrodka Pomocy
Społecznej. To generuje spore koszty, które można byłoby przeznaczyć na przykład na remonty
dróg lub rozbudowę kanalizacji. W związku z zaistniałą sytuacją, na ostatniej Sesji Rady Miasta
zaproponowałem radnym, wizję lokalną w wystawionej na sprzedaż nieruchomości przy ulicy
Łąkowej 3, która według mojej oceny, mogłaby spełniać odpowiednie warunki, pozwalające na
realizację działań w wyżej wymienionych obszarach. Jest to oczywiście propozycja, która wymaga
dyskusji. W mojej ocenie, jeśli nieruchomość ta spełniłaby wymagania prawne, techniczne,
cenowe i zyskałaby akceptację Rady Miasta, moglibyśmy rozwiązać milanowski węzeł gordyjski
naszych problemów lokalowych. Niestety moje intencje nie przez wszystkich zostały zrozumiane.
Część osób przedstawia moją koncepcję jako ostateczną decyzję. W ramach procesu zarządzania,
przedstawiam Mieszkańcom i Radzie Miasta jedynie propozycję. Jeżeli zaproponowana koncepcja
znajdzie uznanie, dopiero wówczas podejmę dalsze kroki w tej sprawie. Nie przesądzam,
jedynie proponuję korzystne według mnie rozwiązania, które służyłyby nam Wszystkim. Jestem
zawsze otwarty na merytoryczną dyskusję dlatego też w momencie gdy zostanie przedstawiona
alternatywna, korzystniejsza propozycja rozwiązania problemów lokalowych, pierwszy się pod nią
podpiszę. Szanowni Państwo proszę pamiętać, że to nie ode mnie ale od Was i Rady Miasta będzie
zależało jaką funkcję lub jakie zadania będą realizowane w tym lub innym obiekcie.
Kolejny istotny problem, nad którym pracuję to pomysł rozwiązania zatorów komunikacyjnych, jakie tworzą się codziennie w okolicach wiaduktu na ulicy Smoleńskiego. Jeżeli bowiem
mamy poważnie rozmawiać o koncepcji rozwoju miasta, powinniśmy zacząć od pytania; czy
istnieje możliwość jego odkorkowania? W tym celu podjąłem szereg rozmów zarówno ze starostą
grodziskim jak i specjalistami z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego. Ze wstępnej
oceny ekspertów wynika, że istnieje możliwość zbudowania dwóch rond, po obu stronach wiaduktu. Aby mieć pewność co do prawidłowości decyzji związanych z budową nowych obiektów
drogowych, musimy przeprowadzić specjalistyczne oceny i ekspertyzy z zakresu infrastruktury
drogowej i oddziaływania inwestycji na środowisko. W tym celu zwróciłem się do Rady Miasta
o zarezerwowanie środków finansowych na ten cel. Jeżeli ekspertyzy przebiegną pomyślnie to
przedstawię Państwu i Radzie Miasta całą koncepcję odkorkowania tej części miasta.
Jest jeszcze wiele istotnych spraw, które obecnie analizuję. Wśród nich ważne miejsce
zajmuje problem zamkniętej kładki nad torami. W tej sprawie już kilkukrotnie spotkałem się
z przedstawicielami PKP. Przyszłość kładki nie rysuje się ciekawie dla miasta i mieszkańców, może
jej grozić nawet rozebranie. Obecnie podejmowane są intensywne rozmowy z PKP i specjalistami
aby utrzymać kładkę i zapewnić mieszkańcom możliwość normalnej komunikacji.
Na koniec pragnę Państwa poinformować, iż zamierzam wprowadzić cotygodniową praktykę
informowania mieszkańców o podejmowanych przeze mnie działaniach. Informacje na ten temat
znajdziecie Państwo na stronie internetowej urzędu miasta. Cykl publikacji umownie nazywać
się będzie „Kilka słów Burmistrza do mieszkańców”. Ciągle powtarzam: „nikt nie ma monopolu
na wiedzę”. Ważne jest, abyśmy ze sobą rozmawiali, a nawet spierali. Brak dialogu jest niestety
wstępem do destrukcji. Zgodnie z wolą wyborców, na mnie spoczywa obowiązek zarządzania
miastem. Liczę, że z Państwa pomocą i we współdziałaniu z Radą Miasta, sukcesywnie będziemy
zmieniać Nasz Milanówek.

Burmistrz Miasta Milanówka

2

WYWIAD

WIEŚCI Z RATUSZA

Z Burmistrzem Miasta Milanówka – PIOTREM
REMISZEWSKIM o planowanych w tej kadencji
przedsięwzięciach, rozmawiała Redakcja Kuriera
Milanowskiego.

W numerze:

Milanówek to miejsce, które Pan świadomie wybrał, mówi Pan o genius loci
miasta i o tym, że to miejsce szczególne.
Wielu mieszkańców narzeka jednak, że
miasto bardzo „odstaje” od sąsiednich
gmin, choćby z tego względu, że brak tu
inwestycji i systemowych działań na rzecz
poprawy jakości życia Milanowian.
Uważam, że od kilku dobrych lat, a nawet od
dekad, zapomniano i nie rozumiano potrzeb
mieszkańców. Nie została zrobiona ocena potencjału miasta. W tej chwili Milanówek jest
uśpiony bo nie zaproponowano działań, które
mogłyby zaktywizować mieszkańców. Według mojej oceny miasto nie ma swojego centrum czyli tak zwanego „serca miasta”. Myślę
tu o miejscu, które dawałoby mieszkańcom
możliwość odpoczynku, spaceru i sprzyjałoby
spotkaniom, integracji. Wraz z moim zespołem pracujemy obecnie nad koncepcją, której
robocza nazwa brzmi „Bulwary Milanowskie”.
Byłaby to strefa zamknięta dla ruchu samochodowego. Warto w tym miejscu przywołać takie
miejsca jak choćby grodziski deptak. Dlaczego? Ponieważ zorganizowanie, w takiej wolnej
od ruchu kołowego przestrzeni, miejsc kawiarnianych, elementów małej architektury czyli
ławek, pergoli, ładnych klombów czy alejek
spacerowych spowodowałoby, że mieszkańcy Milanówka mieli by po co wyjść z domów.
Wiem, że to będzie kontrowersyjne dla niektórych, tak zresztą było również kilkanaście lat
temu w Grodzisku gdy powstawał tamtejszy
deptak, ale uważam, że warto pochylić się nad
tym tematem i w efekcie końcowym doprowadzić do realizacji takiej strefy w Milanówku.

5 Felieton Jana Rodowicza
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Ważną sprawą dla mieszkańców Milanówka jest kultura. W mieście mieszkało
i mieszka wiele osób związanych z kulturą. Milanowianie od 2015 roku, czyli od
momentu zamknięcia Ośrodka Kultury przy
ul. Kościelnej, nie mają sali z prawdziwego
zdarzenia, do której mogliby wybrać się na
koncert, sztukę teatralną czy spotkanie.
Czy ma Pan na to jakiś pomysł?
Uważam, że ta sprawa jest priorytetowa dla
naszego miasta i tu muszę powiedzieć, że
zarówno moja poprzedniczka, jak i wcześniejsi włodarze marginalizowali temat kultury. Efektem takiego postępowania jest sytuacja, z którą właśnie mnie przyszło się teraz
zmierzyć. W Milanówku mamy więc teraz nie
Domu Kultury a „kiosk” usytuowany u zbiegu
ulic Smoleńskiego i Kościelnej czyli niewielki
budynek o szumnej nazwie Galeria Letnisko,
w którym przecieka dach, jest grzyb w piwnicach a pracownicy Ośrodka Kultury „gnieżdżą” się na niewielkiej przestrzeni. Co ważne,
wszystkie imprezy czyli wspomniane koncerty
czy spotkania muszą być organizowane w wynajmowanych salach co oczywiście generuje
koszty. W Milanówku, od kilku lat, mamy kulturę rozproszoną a ona bardzo drogo kosztuje.
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Dla przykładu, aby zorganizować koncert, na
przykład w Miejskiej Hali Sportowej przy ul.
Żabie Oczko, Ośrodek Kultury musi postawić scenę, wynająć firmę nagłośnieniową ze
sprzętem audio i światłami, zorganizować prowizoryczne garderoby dla artystów i tak dalej
i tak dalej. To koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, które są wydane jednorazowo, na
dany koncert. Inaczej byłoby gdyby Ośrodek
Kultury miał salę ze sceną, własny sprzęt i wtedy kosztem byliby tylko artyści i jeszcze byłby dochód z biletów, w przypadku koncertów
płatnych. Uważam, że, przystosowywanie sali
gimnastycznej na potrzeby wydarzeń muzycznych i innych eventów jest zasadne incydentalnie, tylko wtedy gdy faktycznie „obłożenie”
imprezy jest tak wielkie, że istnieje realna potrzeba wygospodarowania n.p. tysiąca miejsc
dla mieszkańców. Takie działanie nie ma sensu
w dłuższej perspektywie i to nie tylko z powodu fatalnych warunków akustycznych takich
sal. Mógłbym długo mówić na ten temat ale
wiem, że dla mieszkańców ważne są konkrety.
W związku z tym chcę poinformować, iż zrobiłem rekonesans po dostępnych na naszym lokalnym rynku obiektach i znalazłem budynek,
który spełnia wymogi jakie powinien posiadać
Ośrodek Kultury. Miejsce, o którym mówię
znajduje się w południowej części miasta, czyli
w obszarze dużo mniej dofinansowanym niż
część północna. Wspominam o tym dlatego,
że słyszę głosy, że włodarze zapomnieli o tej
części Milanówka. Nie, drodzy Państwo, jest
wręcz przeciwnie! Ośrodek Kultury w tej części miasta to wyraz mojej troski o tych, którym
przez lata było trochę „nie po drodze” na Kościelną, bo na przykład mieszkali na ul. Długiej,
Inżynierskiej czy Kazimierzowskiej. Obiekt,
który zamierzamy kupić znajduje się na ul. Łąkowej i stoi na działce o powierzchni 5600 metrów kwadratowych oraz posiada 1150 metrów
kwadratowych powierzchni biurowej. Działka
jest utwardzona kostką brukową, znajdują się
też na niej magazyny. Do budynku dobudowana jest sala o długości 29 metrów i szerokości
około 16 metrów. Stan budynku jest na tyle
dobry, że pracownicy Ośrodka Kultury mogliby
zacząć w nim pracować godzinę po przeniesieniu komputerów. Natomiast co do sali to
wymaga ona pewnych, niewielkich nakładów
finansowych, ale według mnie nawet w tym
stanie, po postawieniu krzeseł i podestu oraz
zainstalowaniu sprzętu nagłośnieniowego, mogłaby służyć mieszkańcom już jako sala koncertowa czy teatralna. Pragnę też podkreślić,
że cena tego obiektu wraz z działką to zaledwie
trzy miliony, dwieście tysięcy złotych.
Lokalizacja Domu Kultury przy ul.
Łąkowej, to świetna perspektywa udziału
w kulturze dla mieszkańców południa Milanówka. Co Pan powie tym, którzy mieszkają po północnej stronie miasta. Jak ich Pan
przekona, że to dobry pomysł?
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Odpowiem bardzo prosto; mieszkańcy północnej części miasta robią zakupy na przykład
w Tesco, korzystają z kolejki WKD czyli generalnie są w stanie przebyć drogę kilku kilometrów do sklepu. Dlaczego więc nie mieliby
dotrzeć do Ośrodka Kultury? Poza tym uruchomimy komunikację miejską, która da możliwość dotarcia na Łąkową dzieciom, młodzieży
i tym, którzy nie maja samochodów. I to nie
będą trzy kursy w ciągu dnia ale regularna linia, z której będzie można skorzystać kilka razy
w ciągu godziny. Komunikacja miejska to był
jeden z moich głównych postulatów podczas
kampanii wyborczej i będę ten temat rozwijał
w najbliższej przyszłości. Wracając jednak do
wątku odległości Ośrodka Kultury to uważam,
że jest to tak zwana „woda na młyn” dla milanowskich malkontentów i opozycji, która
będzie bombardować pomysły moje i mojej
ekipy. Muszę się z tym pogodzić i robić swoje.
A tych, którzy uważają, że to gigantyczny problem aby dotrzeć z północnej części miasta na
Łąkową zapytam Tak: Czy wolicie Państwo nie
mieć dalej Ośrodka Kultury czy mieć go na południu miasta, w zadbanym budynku, z miejscami parkingowymi, salą muzyczno-teatralną
i biurami dla pracowników kultury?
Czy ma Pan jakieś plany odnośnie obecnej siedziby Domu Kultury? Co będzie z
Teatrem Letnim?
Tak, mam bardzo konkretne plany, ale musimy
wszyscy zdawać sobie sprawę, że ich realizacja nie nastąpi tak szybko jak zagospodarowanie budynku przy ul. Łąkowej. Teren przy
ul. Kościelnej 3 jest bardzo cenny i ważny w
tej części miasta. Ma bardzo dobrą lokalizację, ponieważ znajduje się w pobliżu kościoła

nie dla nas wszystkich, więc decyzje nie mogą
być pochopne. Nie chcę w tym momencie rozwijać tego tematu ponieważ muszę zasięgnąć
opinii ekspertów. Wiem jednak, że lokalizacja
przy Kościelnej jest bardzo ważna, przede
wszystkim dla mieszkańców miasta i dlatego
pozwólcie Państwo, że przyjrzę się temu tematowi dokładniej i wtedy gdy będę dysponował
kompletem informacji, podzielę się nimi i odpowiem rzetelnie na to pytanie.

i urzędu miasta. Niestety elementem negatywnym w tym otoczeniu staje się układ komunikacyjny, który często stanowi barierę zaburzając czytelne i łatwe połączenie komunikacyjne.
Bardzo zależy mi na tym aby w miejscu obecnie stojącego Teatru Letniego powstał nowoczesny obiekt o przeznaczeniu kulturalnym,
rekreacyjnym lub sportowym wpisujący się w
architektoniczny charakter miasta. W tym miejscu znajdują się także historycznie ważne korty, którym bardzo brakuje zaplecza czyli toalet,
natrysków, przebieralni, magazynu. Bliskość
kościoła oraz stacji PKP podsuwa też potrzebę zwiększenia miejsc parkingowych w tym
rejonie. Dodatkowo, usytuowanie tego obiektu
powoduje niedoprecyzowany stan związany
ze statusem historycznych budynków stojących na nieruchomości przy Kościelnej. To
wszystko sprawia, że ten temat staje się bardzo skomplikowany. Budynek Teatru Letniego
został zaopiniowany przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa jako obiekt o charakterze zabytkowym, a konserwator zabytków nie zgodził
się na jego wyburzenie. Gmina Milanówek odwołała się od tej decyzji i Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego cofnęło zakaz wyburzania. Obecnie konserwator zabytków musi
ponownie podjąć decyzję. Znaczy to tyle, że
musimy czekać. Natomiast odnośnie budynku
Galerii Letnisko, który jest wpisany jako zabytek – sprawa również wymaga czasu i nakładów finansowych. Budynek powinien przejść
generalny remont. Potrzebne są na to środki
a także długa droga proceduralna. Planując
rewitalizację tego obiektu musimy uzyskać pozwolenia, wiele uzgodnień konserwatorskich
i znaleźć fachowe ekipy. Należy zdać sobie
sprawę, że jest to przestrzeń ważna historycz-

Wspomniał Pan o środkach finansowych. Proszę powiedzieć w jakiej kondycji
finansowej jest obecnie Milanówek?
Z końcem roku 2018 dług Milanówka wyniósł
ponad 25 milionów złotych. Wielu mieszkańców,
niestety, zostało oszukanych przez poprzednią
włodarz miasta, która twierdziła, że oddłużyła miasto. Pozwolę sobie na żart i powiem, że
pewnie była to „pomyłka w druku”. Źle wydrukowano dwie pierwsze litery na materiałach
wyborczych mojej poprzedniczki. Napisano na
nich: „oddłużyłam” miasto, a fakty są takie, że
powinno zostać napisane: „zadłużyłam” miasto.
Wracając jednak do twardej rzeczywistości
muszę Państwa poinformować, że na koniec
2019 roku dług wzrośnie do 29 milionów złotych. Biorąc pod uwagę to, iż budżet Milanówka wynosi osiemdziesiąt kilka milionów
złotych, to zadłużenie w wysokości 29 mln.
stanowi istotną jego część i blokuje nam możliwości inwestycyjne. Nie mniej osoby kreatywne, a do takich zaliczam siebie całą mój
zespół, poszukują wsparcia zewnętrznego i to
jest jeden z ważnych kierunków moich działań. Drugi kierunek to szukanie oszczędności.
Oczywiście te oszczędności nie mogą odbijać
się na jakości życia mieszkańców, bo nie po

III SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 17/III/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024

Uchwała
Nr 18/III/18

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała
Nr 19/III/18

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała
Nr 20/III/18

w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała
Nr 21/III/18

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście
Milanówek na 2019 rok

Uchwała
Nr 22/II/18

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu
Miasta Milanówka

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
(Małgorzata Kurdek, Biuro Rady Miasta)
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UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z II SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Uchwała zatwierdzona

19 grudnia 2018 roku odbyła się III Sesja Rady Miasta Milanówka. Podjęte na sesji uchwały przedstawia poniższa tabela.

Przeciw
Nieobecny

Wiele kontrowersji w mieście, wywołuje już od dłuższego czasu, temat
budowy wielkopowierzchniowego
supermarketu przy ul. Dembowskiej.
Jakie jest Pana zdanie na ten temat?
Nie ukrywam, że jest to poważny problem
dla naszego miasta. Myślę, że większość
mieszkańców wybrała Milanówek na swoje miejsce do życia dlatego, że jest tu
jeszcze w miarę cicho i „zielono”. Dlatego
stawianie za przysłowiowym płotem wielkopowierzchniowego sklepu, na pewno
nie będzie sprzyjało poprawie jakości życia. Milanówek to nie „Janki 2” tylko miasto ogród. Nie są nam potrzebne w mieście wielkie domy handlowe, w których
kupimy taniej o dwanaście groszy żarówkę
czy inną tego typu rzecz. Chciałbym zaapelować do tych mieszkańców, którzy lobbują za tym, by taki obiekt w Milanówku
powstał: Drodzy Milanowianie zastanówcie się i wnikliwie przeanalizujcie wszystkie
„za” i „przeciw” odnośnie budowy wspomnianego marketu. Ja nie mam „monopolu na rację”, ale chciałbym zwrócić uwagę
na fakt, iż w momencie istnienia takiego
sklepu, przez miasto będą przejeżdżały
ciężarówki z towarem i zwyczajnie nam to
miasto „rozjadą”! Będzie to więc, w mojej
ocenie, pierwsze ogniwo niekorzystnego
dla Milanówka cyklu wyludniania miasta.
Na koniec bardzo ważny temat,
a mianowicie basen miejski przy ul.
Sportowej. Czy w tym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z odkrytej
pływalni usytuowanej przy osiedlu
mieszkaniowym „Jedwabnik”?
Zrobię wszystko aby basen funkcjonował
w nadchodzącym sezonie letnim. Obiekt
jest w złym stanie ale będziemy go „przywracać do życia”. Jest tam sporo do zrobienia. Trzeba naprawić bardzo zniszczoną nieckę basenową, wymienić system
doprowadzający wodę i wiele innych elementów. Basen jest ważnym elementem
naszego miasta. Zbudowany w latach
siedemdziesiątych służył kilku pokoleniom
Milanowian i chcę aby tak było nadal.
W związku z tym, że rozmawiamy w pełni sezonu zimowego, a na terenie basenu
miejskiego funkcjonuje obecnie lodowisko,
zapraszam wszystkich do spędzenia aktywnie czasu na naszej miejskiej ślizgawce.
Dziękuję za rozmowę.
KURIER MILANOWSKI 2/2019

Obywatelstwo

to zdrowy odruch,
demokracja to
naturalne środowisko
człowieka
W 1914 roku, kiedy słabło jarzmo carskie i cesarskie (oraz cesarskokrólewskie) na ziemiach polskich – powstało aż kilkaset Komitetów
Obywatelskich, realizujących w praktyce samorządność „małych
miasteczek, wsi i osiedli” oraz wielkomiejskich dzielnic – głównie na
terenie Wielkopolski i wyzwolonym od Rosji.

B

ezpośrednim impulsem była chęć
niesienia pomocy ofiarom rozpoczynającej się wojny, ale w dość
krótkim czasie Komitety stały się punktem
odniesienia administracyjnego dla polskiej
Ludności. Pomocne było to, że Komitety
powstawały za zgodą, chętnie udzielaną,
władz okupacyjnych - gen. gub. Hans
Beseler uczynił z komitetów obywatelskich de facto podstawy państwa polskiego. Zostawiały one sobie czas i energię
na sprawy czysto wojenne, zacierając
ręce nad „frajerską” inicjatywą Polaków.
Nie zabrakło władzom wyobraźni w dążeniu do uczynienia z Polski buforu wobec
Rosji. Zawsze działania wzajemnicze, samopomocowe, dobrosąsiedzkie – uniezależniają jednak społeczność od organów,
urzędów i służb, przesterowują wyobraźnię „prostego ludu”.
Podstawą działania zorganizowanego
„profesjonalnie”, po wstępnym okresie spontanicznym – są budżety. Tyle
wpływa, tyle wydatkujemy. Początkowo
na sprawy bezpośrednio interwencyjne,
z czasem na sprawy trwalsze, jak grunty i obiekty budowlane. Budżet zaczyna
przybierać strukturę funduszy zadaniowo-celowych oraz inwestycji. I to jest początek prawdziwej samorządności.
Warto podkreślić opis momentu przeobrażenia spontaniczności w organizację. Na
początku jest zawsze nieco egzaltacji,
wrażliwości humanitarnej, spontanicznego bezładu. Wtedy duże jest ryzyko wygaszenia inicjatywy. Ale kiedy pojawiają się
budżety – inicjatywa nabiera ciała, staje
się poważna. Nawet jeśli trafiają się „przekręty” i inne nieprawidłowości.
Powstawały nawet towarzystwa rolnicze
i budowlane oraz w szeregu innych dziedzin. Nastawione na odtworzenie znisz-

czonej wojną substancji – ale z czasem
krzepnące. Powstają (całościowe lub
tematyczne) Rady, Wydziały, Biura kierujące gospodarką, aprowizacją, pomocą
i opieką społeczną wobec uchodźców,
edukacją, nauką [Uniwersytet Warszawski!] , straż obywatelska, polnische wehrmacht i sztab generalny.
Ważna w tym wszystkim jest tzw. bezpośrednia kontrola społeczna. Sprawują
ją ci, którym niesiona jest pomoc. Widzą,
że ktoś kombinuje, chce więcej niż stracił,
udaje, „dwa razy staje w kolejce”. Z czasem bezpośredniość tej kontroli maleje,
sama kontrola zostaje zainstalowana po
stronie organizatorów, a jeszcze potem
owa samo-organizacja wyłania kontrole
wewnętrzną, np. Komitetu nad funduszami i ich zarządcami.
Warto takie sprawy zauważać, przebijając
się przez oczywisty podziw dla samoorganizacji i dla postawy obywatelskiej liderów Komitetów. Bo formuła komitetów
samopomocowych jest nie dość, że „zaraźliwa”, to potrafi „hibernować” w niesprzyjających warunkach nawet całe lata.
Z komitetów okresu wojny (rzadko, ale
były one zakładane jako fundacje osób
zamożnych, wybitnych czy arystokratów)
większość okazała się protoplastyczna
dla ruchu socjalistycznego i ludowego
w okresie międzywojennym. Kasy chorych, giełdy pracy, kasy pożyczkowe,
jadłodajnie, ochronki dla dzieci, punktu
lecznictwa, ubezpieczenia wzajemne,
straże pożarne, składki na wodociągi,
oświetlenie, meliorację, świetlice samokształceniowe, zespoły i grupy artystyczne, samoczynne grupy zadaniowe do
prac żniwnych itp., na koniec związki zawodowe – okazały się w Polsce przedłużeniami Komitetów okresu wojny.

FELIETON

to Milanowianie obdarzyli mnie zaufaniem
żeby im było gorzej, tylko po to, by żyło
im się lepiej. Wracając do tematu Ośrodka
Kultury, chciałbym podkreślić, że inwestycja kosztująca miasto trzy miliony złotych
w postaci budynku w idealnym stanie
i działki z utwardzoną powierzchnią – to
są właśnie te oszczędności, ale i jednocześnie świetna inwestycja dla miasta. Ci
z Państwa, którzy budowali dom, dobrze
wiedzą, że za taką kwotę można wybudować trochę większy budynek mieszkalny,
a my, kupując tę nieruchomość, mielibyśmy Dom Kultury o powierzchni użytkowej ponad tysiąca metrów kwadratowych
wraz z ponad półhektarową działką! Byłoby to istotne wzmocnienie kapitału gminy.

przedsiębiorstw, swoisty komitet planowaJednym słowem: Komitety Obywatelskie nie
skupiały się na ideologii i na czystej politynia równoległego a przynajmniej debaty nad
ce, tylko budowały swoją pozycję społeczną
kierunkami rozwoju-zmiany planowania gopoprzez najbardziej dosłowną użyteczność
spodarczego.
społeczną.
Samorządna Rzeczpospolita jako koncept
Oczywiście, kiedy już „stała się Polska” –
ustrojowy – nie została podjęta przez Koogarnęła ona swoimi państwowymi regulamitety Obywatelskie tworzone przy Lechu
cjami wszystko, co dotąd było ściśle samoWałęsie, więc mimo zwycięstwa po-okrągłostołowego – stosunkowo szybko ustąrządne. I zazdrośnie strzegła, by Komitety
piła pod naporem kapitału nie najwyższej
i Spółdzielnie nie działały równolegle wobec
dojrzałości społecznej, zarówno rodzimego,
organów, urzędów oraz służb, by zamiast
wewnętrznych reguł – narzucać im rozwiąjak i wlewającego się z zagranicy u początzania powtarzalne, redagowane gdzieś „w
ków Transformacji. Można powiedzieć, że
centrali”. Samorządnyidea komitetów oby-obywatelski „kraj komiwatelskich wymarła,
tetów” przeistaczał się
i rachityczne próby
(tak byśmy powiedzieli
syndykalistyczne nie
wznowiły jej na jadziś) w sektor „trzeci”,
kimś zauważalnym
podwieszony i kliencki
wszelkie „publicznie
społecznie poziomie.
wobec państwa.
gwałtowne” formy
Powtórkę
próbowano
Mowa o KPiORP przy
podważania ładu,
wykonać po II Wojnie.
związku zawodowym
Spontaniczne
komitewyrażenia niezadowolenia „Sierpień’80” (Komity fabryczne przejmotet Pomocy i Obrony
z tego co zastane, co
wały porzucone przez
Represjonowanych
okupanta zakłady praPracowników), KOP
stanowi zbiorowe
(Komitet Obrony Pracy i uruchamiały w nich
doświadczenie
„normalne” życie, ale
cowników) i o jeszcze
władza „radziecka” miała
drobniejszych.
nieco inne wyobrażenia
Trzeba było zacząć od innej strony.
na temat nacjonalizacji i samorządność
Najpierw „kukizonada”, czyli platforma łąpracownicza stała się siecią „wysuniętych
ku dołowi”, podporządkowanych placówek
cząca w formule „indignados” ofiary „państw
kontrolowanych przez ministerstwa i orgaw państwie”, głównie przedsiębiorców podnizacje partyjne.
danych ustrojowej opresji: patrz ruch Niepokonanych. To ona „podstawiła nogę” formacji rządzącej już dwie kadencje: najpierw
Co się odwlecze – to nie uciecze.
Po roku 1956 powstały Rady Robotnicze,
w wiosennych głosowaniach prezydenckich,
które w praktyce stały się samorządami
a potem w jesiennych głosowaniach parlamentarnych AD 2015.
współ-przełamującymi nakazowo-rozdzielczą
Klimat ograniczania politycznych swobód
kontrolę państwa nad działaniem przedsiębiorstw. Warto rozumieć, że w tych czasach
obywatelskich i praw człowieka po 2015
słowem „przedsiębiorstwo” obejmowano
roku owocuje nową epanástasi. Słowo to
nie tylko to co wprost było treścią działań,
oznacza ono wszelkie „publicznie gwałale też duży pakiet towarzyszący, społeczny:
towne” formy podważania ładu, wyrażenia
wspieranie edukacji, wypoczynku, sportu,
niezadowolenia z tego co zastane, co stasztuki, kultury, świetlice, stołówki, związki
nowi zbiorowe doświadczenie: mamy więc
zawodowe. Zatem silna podmiotowość pow tym słowie insurekcję, rebelię, rewoltę,
październikowych Rad Robotniczych oznapowstanie, bojkot, apel, manifestację (nie
czała rzeczywiste współ-zarządzanie lokalną
mylić z „pochodem”), protest. W rzeczy saspołecznością zgromadzoną wokół zakładu
mej „epanástasi” – to ezoteryczna jedność
pracy.
sumień przeciwstawiona namacalnej, doleMimo znacznej ofiary – Grudzień nie posugliwej praktyce rzeczywistej.
nął sprawy Komitetów, za to Sierpień zrodził
Dwubiegunowa polaryzacja kłóci się z plunową komitetową jakość: pod patronatem
ralizmem. Zróżnicowanie w ramach „bie„Solidarności” po raz pierwszy od pokoleń
guna” uzależnia inicjatywy obywatelskie od
zdefiniowano Samorządność Obywatelską
„przywództwa formacji”, a przywództwo to
jako tworzywo zdolne uruchomić nową
Rzeczpospolitą, właśnie Samorządną. Warto pamiętać, że kilka lat wcześniej inteligencja dysydencka wobec PRL sformowała
Komitet Obrony Robotników, czyli swoistego ubezpieczenia od systemowo-ustrojowych dolegliwości skutków obywatelskiego oporu. Stworzono sieć samopomocy,
absolutnie niezależna od władzy. Więcej:
nieco później stworzono „Sieć” dyrektorów

epanástasi

może zmarginalizować niezbyt pryncypialną
politycznie, zbyt rozdebatowaną, nie „swoją” inicjatywę.
Demokracja nie jest systemem sprawowania władzy przez obieralną większość,
choć tak właśnie powołuje się kolejne administracje państwa i gmin. Jest delikatnym, bardzo złożonym instrumentem wolnej ekspresji
społeczeństwa na każdym jego poziomie.
Nie jest więc „tyranią większości”, ale też nie
dopuszcza do wymuszania poszczególnych
rozwiązań przez grupy – względnie trwałe
czy też powoływane ad hoc. Szczególna jest
w tej społecznej konfiguracji rola samorządu,
przejmującego w dużej mierze kompetencje
historycznych Komitetów Obywatelskich.
Musi on, ze swej natury, być możliwie daleki
od działania partii politycznych, ale nie powinien też być zawieszony w swoistej próżni
społecznej. Jego podstawą winno być zorganizowane społeczeństwo. Zorganizowane wokół wspólnie wyznawanych wartości,
wspólnych interesów czy wspólnoty naturalnej, jaką jest lokalność.
I właśnie dziś, kiedy struktura demokracji
w państwie jest zagrożona, naruszane są
reguły gry czyli „demokratyczny dekalog”,
zaczyna kiełkować opozycja pozytywna,
budująca elementarną wspólnotę. Nie tyle
„uliczna”, ile „kongresująca”. Jedyna, na
którą AD 2019 może liczyć świat nie godzący się na nakazowo-rozdzielczość. To tu
może i powinien się wykluć nowy ruch Komitetów Obywatelskich na wzór tych zapoczątkowanych w 2014 roku, u zarania nowej podmiotowości Polski. Takie Komitety
stanowią (gdzie powstają) solidną podstawę do codziennej pracy samorządu i najlepsze z możliwych zabezpieczenie przed
wszelkiego rodzaju nadużyciami – od naruszania praw mniejszości począwszy, na
nadużyciach gospodarczych skończywszy.
I to ten ruch może owocować feerią samorządnych komitetów obywatelskich
podobną do tej międzywojennej, ludowo-socjalistycznej, tyle że na innym poziomie
ucywilizowania, 100 lat dojrzalszej.
Jan Rodowicz

Autor jest członkiem kapituły nagrody Jana
Rodowicza „Anody”, bratankiem patrona
Nagrody. Był kapitanem statków morskich
a także producentem filmowym. Stoi na czele
Stowarzyszenia „Komitety Obywatelskie”,
wspierającego rodzący się ruch samorządności lokalnej i środowiskowej w Polsce.

insurekcja•rebelia
•bojkot•manifestacja
•protest

SPOŁECZEŃSTWO

Nieposkromiony duch
wspólnoty
Człowiek osiąga najlepsze efekty wdrażania planów w życie,
jeśli działa zespołowo. Swoją hierarchię, czy raczej oparty
na zasadach demokracji, system zarządzania zespołem,
postanowił uregulować w drodze wyborów powszechnych.

O

czywiście, mając świadomość, że są
takie miejsca na świecie, gdzie demokracja nie miała szans się rozwinąć,
często będąc fasadą do działania systemów
totalitarnych, zdaję sobie sprawę, że demokracja jest tak silna jak mocne jest zaangażowanie obywateli w życie swojej wspólnoty. Niestety, zaangażowanie często ustępuje
miejsca manipulacji, a polityczne metody socjotechniczne wypaczają faktyczny obraz
rzeczywistości, jednak warto być romantykiem samorządu terytorialnego, i pojmować
go jako emanację woli ogółu. No właśnie, czy
na pewno ogółu?

Razem w drogę
Oczywiście ideałem byłoby, aby wszyscy
gremialnie brali udział we wszelkich wyborach. Ot, choćby po to, aby mieć pełną świadomość, że ci którzy decydują o losach ludzi, mają absolutny mandat większościowy.
Niestety, normą jest, że w wyborach bierze
udział około 50% uprawnionych. Skoro jedna ze stron w wyborczym wyścigu osiąga
większość, to jednak przy frekwencji połowicznej, trudno mówić o reprezentatywności
władzy w kontekście mandatu całościowego.
Tu dochodzi do głosu demokracja ale i świadomość. Świadomość wspólnoty! To właśnie
troska o losy własne i bliskich, powinna być
napędem nakazującym czynny udział w każdym akcie, w którym jako obywatele opiniujemy kartą do głosowania czy krzyżykami
w referendum. I nie chodzi o administracyjne
motywowanie do udziału, jak ma to miejsce
w wielu państwach gdzie, udział w wyborach jest obowiązkowy a absencja karana
grzywną. Nie tędy droga! Warto natomiast
pobudzać wszystkich do udziału w tym, co
werbalizuje słowo demokracja i przekłada na
aktywność w dniu wyborów czy głosowania
w referendum.

Odpowiedzialni i aktywni
Fundamentem ładu konstytucyjnego naszego państwa jest gmina. Raz wiejska, kiedy
indziej miejska. I nie jest to jedynie miejsce
na mapie, maleńki wycinek globusa, ale
wspólnota stworzona przez ogół mieszkańców wypełniających tę przestrzeń ograniczoną ramami wyznaczonymi przez granice
KURIER MILANOWSKI 2/2019

administracyjne. I ta wspólnota jest na tyle
silna, na ile sama chce partycypować w jej
życiu. Partycypacja społeczna w codzienności samorządu de facto decyduje na ile jest
on silny. Dlaczego? Ot, mieszkańcy aktywni,
wyposażenia w dobrą, potrafiącą słuchać
władzę oraz aparat administracyjny skutecznie realizujący wizję, każdego dnia mogą czynić swoją małą wspólnotę lepszą. I powiem
więcej, muszą tak czynić! W Polsce słowo
komuna ma bardzo złą konotację płynąca ze
słowa komunizm, w pewien moralny sposób
zawłaszczającego piękno źródłowe słowa
komuna. To właśnie słowo komuna (community; communauté; comunidade, Kommunalverwaltung, comunidad) odmieniane
w różnych językach określa sposób myślenia
oparty o wspólnotę. Ba! hipisi gromadzili się
w komunach – wspólnotach. Komuny tworzą
i tworzyli artyści, a zawsze u fundamentu odnajdujemy dobrowolność.

Podstawa to zaufanie
W samorządzie terytorialnym dobrowolność to wielka swoboda
w gospodarowaniu, wydawaniu
aktów prawa miejscowego, tworzenia budżetu i jego wydatkowania, ot tego wszystkiego co sprawia, że
w pewien sposób taka wspólnota to …rodzina. Kogoś obdarza się w niej zaufaniem powierzają władzę, ktoś w niej pilnuje porządku,
ktoś dba o edukację itd. Jest podział ról, jak
w rodzinie. I jeśli tylko naszą małą wspólnotę samorządową, będziemy pojmować
jako grupę ludzi, która ma działać dla dobra
i w imię wspólnego dobra, to czym szybciej
to się stanie, tym lepiej dla całej wspólnoty.
Konfucjuszowi przypisuje się autorstwo słów:
przypływ unosi wszystkie łodzie, a ja dodam,
że asfalt na drodze nie ma, podobnie jak kanalizacyjne rury, poglądów politycznych. One
albo są albo nie. Albo są dobrze wykonane,
albo wykonane źle. My jako wspólnota, kiedy
wygasły wyborcze przepychanki, powinniśmy razem, w imię tej wspólnoty iść w jedną
stronę. W stronę rozwoju Milanówka. Sukces
tej kadencji uniesie wszystkie łodzie.
Piotr Iwicki
Sekretarz Miasta Milanówka

OD STYCZNIA 2019 ROKU SEKRETARZEM MIASTA
MILANÓWKA JEST PIOTR IWICKI.
Doświadczony samorządowiec, wszechstronnie wykształcony absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (prawo i administracja) oraz Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie (zarządzanie finansami). W latach 2002-2006 Piotr Iwicki piastował
stanowisko wójta gminy Raszyn, następnie był radnym gminnym (2006-2010) i radnym
powiatowym (2010-2014). Działał w stolicy gdzie był ekspertem do spraw kultury miasta
Warszawy. Został nagrodzony tytułem Samorządowca Społeczeństwa Informacyjnego przez
Związek Powiatów Polskich. Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia w tym Złoty
Krzyż Zasługi i Gloria Artis. Od blisko 30 lat prowadzi aktywną działalność w mediach, będąc
stałym publicystą licznych gazet i magazynów (aktualnie: dziennik „Rzeczpospolita”, tygodnik
„Niedziela”, magazyn „Jazz Forum”) i radiowcem (Polskie Radio pr. I). W latach 2016-2017
był dyrektorem w Polskim Radiu, oraz głównym specjalistą biura rozwoju korporacyjnego
tej instytucji. Jako dziennikarz ma na koncie około 12 tysięcy publikacji prasowych, zarówno
o tematyce kulturalnej, jak również społecznej, samorządowej i kulturalnej. Piotr Iwicki jest
komentatorem stacji telewizyjnych i radiowych, również zagranicznych, był też…szefem jury
Konkursu Eurowizji 2017 i festiwalu opolskiego. Zawodowe doświadczenie naszego nowego
sekretarza obejmuje również pracę nauczyciela w szkole podstawowej, wykładowcy jak
i osoby odpowiedzialnej za promocję działającej na styku administracji rządowej i Komisji Europejskiej fundacji rozdysponowującej środki unijne m.in. w programie Erasmus+. W naszym
urzędzie jako sekretarz będzie również wykonywać obowiązki rzecznik prasowego. Prywatnie
wielki miłośnik zwierząt - posiadacz czterech jamników, a jego hobby to literatura, film, muzyka, ogród i nurkowanie. Więcej informacji o panu Piotrze Iwickim można odnaleźć na stronie
piortiwicki.pl, sekretarz prowadzi też własny profil na Facebooku.
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RELACJA

Wigilia dla samotnych
i potrzebujących

P

W niedzielne popołudnie zgromadziliśmy się w hali sportowej nr 1
w Milanówku by wspólnie spędzić świąteczny czas, podzielić się
opłatkiem, porozmawiać, zjeść wigilijne potrawy.

o trzech latach przerwy do Milanówka powróciła Wigilia dla Samotnych
i Potrzebujących. W niedzielne popołudnie, 16 grudnia zebraliśmy się w wypełnionej zapachami i smakami świątecznych
potraw, dźwiękiem kolęd, a przede wszystkim ciepłem i serdecznością, hali sportowej
nr 1 przy ul. Żabie Oczko. Oprócz czegoś
dla ciała nie zabrakło również strawy dla ducha. Zadbało o to trio w składzie Katarzyna
Jarmuła – skrzypce, Katarzyna Henrych –
altówka, Maciej Skowroński – wiolonczela
oraz uczniowie sekcji wokalnej MCK prowadzonej przez Dariusza Biernackiego.
Właściwą część uroczystości poprzedziła
chwila zarezerwowana dla przedstawicieli
władz miasta, również obecnych tego wieczoru. Na początku kilka słów do wszystkich skierował Burmistrz Miasta Milanówka - Piotr Remiszewski, podkreślając wagę
takich spotkań oraz składając zebranym
życzenia. Życzenia usłyszeliśmy również
od zastępcy Burmistrza Ryszarda Rabana
oraz radnych obecnej kadencji na czele

-Homini) wigilia w tym roku
zgromadziła
kilkaset
osób.
W przygotowanie największej
świątecznej kolacji w Milanówku,
organizowanej przez Milanowskie
Centrum Kultury, Fundację Człowiek-Człowiekowi (Homo-Homini) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej zaangażowanych
było wiele instytucji, stowarzyszeń, firm
oraz osób. W tym miejscu pragniemy je
wymienić dziękując jednocześnie za pomoc i prosząc o wsparcie w przyszłości.

Burmistrz Piotr Remiszewski składa
życzenia świąteczne inicjatorce Wigilii,
Danucie Kijewskiej.
Kolacja wigilijna
w hali sportowej przy
ul. Żabie Oczko 1.

Fot.: J. Szamota

Stroik świąteczny przygotowany przez Milanowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz dekoracje autorstwa
pracowników MCK.

z Przewodniczącą Rady - Janiną Moławą.
Błogosławieństwa darów i opłatków dokonali ks. Grzegorz Jaszczyk oraz ks. Stanisław Jurczuk. Po podzieleniu się opłatkiem
zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Dla
wszystkich potrzebujących organizatorzy
przygotowali paczki świąteczne oraz loterię, w której do wygrania były atrakcyjne
nagrody. Ponownie do Milanówka zawitał
Święty Mikołaj.
Zainicjowana przez Danutę Kijewską i jej
Fundację Człowiek-Człowiekowi (Homo-

DARCZYŃCY:
• Przedsiębiorstwa:
Andrea, Aryzta, Bakoma, Cukiernia Pacześni,
Cukiernia Piekarnia J. Witaszczyk, Disan, Grupa
Dekarska, Imawex, JS Gloves, Motyl Sound,
MPM, PSS Społem, Restauracja Love Me, Tortilla Servis, Wytwórnia Cukierków L. Pomorski
i syn, Z. Borawski
• Instytucje i stowarzyszenia:
Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Milanówku Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Fundacja Start
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Pro, Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku,
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku, Parafia
Matki Bożej Bolesnej, Parafia św. Jadwigi
Śląskiej, Piekarnia Cukiernia Jan Kierzel, PL
Nieruchomości, Przychodnia Milanmed, Rada
Miasta Milanówka, Stowarzyszenie Milanowianki, Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej, Stowarzyszenie Projekt Milanówek, Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Lokalnych, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka, Straż Miejska w Milanówku,
Związek Harcerstwa Polskiego w Milanówku

• Przedszkola i szkoły:
Przedszkole Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1,
Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa
Nr 3, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa, Zespól Szkół Nr 2 w Milanówku, Zespół Szkół Nr 1
w Grodzisku Mazowieckim, Społeczne Liceum
Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku
• Pani Elżbieta Kubek, Pani Hanna Młynarska
oraz anonimowi darczyńcy.
Bardzo dziękujemy i prosimy o więcej!
Aneta Majak, Dyrektor MCK

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spotkanie noworoczne i promocja książki

Jan Żdżarski „Rajd przez życie”
Milanowskie Towarzystwo Letnicze serdecznie
zaprasza 26 stycznia 2019 roku, w sobotę, o godzinie
16.00 na spotkanie noworoczne podsumowujące
działalność organizacji w minionym roku.

S
Polski
El Greco
„Przyuważyły dwie młodziutkie panie
obraz na ścianie”
Ludwik Jerzy Kern

W niedzielę 9 grudnia, w Starym
Kinie odbyło się spotkanie z autorką książki „Polski El Greco” – Katarzyną J. Kowalską oraz bohaterką
opisywanych wydarzeń – Izabellą
Galicką. Katarzyna J. Kowalska jest
reporterką i dziennikarką, a ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 oraz
Liceum Ogólnokształcące w Milanówku. Rozmowę na temat historii
odnalezienia „Ekstazy św. Franciszka” pędzla El Greco – prowadziła
dziennikarka Kasia Rodek.
Organizatorami spotkania byli:
Projekt Milanówek, Milanowskie
Centrum Kultury i Square Drop.
(red.)

Zabawa
karnawałowa MU3W
19 stycznia, w sobotę, o godz.
19.30 wszystkich słuchaczy
Milanowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku zapraszamy na
zabawę karnawałową.
Nie zabraknie dobrej muzyki
i poczęstunku. Bawić będziemy
się w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Zapisy i opłatę wysokości
70 zł od osoby przyjmuje Iwona
Łukijaniuk. Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa w zabawie.

potkanie będzie też okazją do podzielenia się pomysłami na aktywność organizacji w najbliższym czasie. Po spotkaniu
wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zapraszamy na promocję książki „Rajd przez życie”.
Autorem publikacji jest reporter i wciąż głodny
wrażeń – Jan Żdżarski, który we wstępie do
swojej książki pisze tak: „ Miałem ogromne
szczęście być blisko niezwykłych ludzi. Jako
jeden z niewielu w tamtych czasach, mogłem
poznać praktycznie cały świat, towarzysząc
jednemu z najlepszych polskich sportowców
– Sobiesławowi Zasadzie, a później relacjonując podróże Jana Pawła II. (…) Często wobec
natłoku wydarzeń nie sposób było spojrzeć na
nie z dystansu. Sądzę, że właśnie przyszedł na
to czas…Mogę spokojnie spojrzeć za siebie,
wspomnieć to, co było najciekawsze w moim

dość długim życiu. (…) Chciałbym też zrealizować obietnicę daną kiedyś mojej żonie
– Janinie, synowi – Jankowi, a później wnukowi - Gustawowi (…) czyli opowiedzieć o wydarzeniach, których byłem świadkiem. I właśnie to czynię Rozpoczynam wielki remanent
wspomnień…”
Rozmowę z autorem poprowadzi prezes Milanowskiego Towarzystwa Letniczego – Dariusz
Biernacki. Nie zabraknie też oprawy muzycznej, którą zapewnią utalentowani członkowie
sekcji wokalnej działającej przy Milanowskim
Centrum Kultury pod czujnym okiem Dariusza
Biernackiego. Początek spotkania autorskiego
z Janem Żdżarskim – o godz. 16.30. Serdecznie zapraszam!
Dariusz Biernacki
Prezes MTL

DRUGA EDYCJA PROJEKTU PN.

„Q-współPRACY - Aktywna
integracja”

O

środek Pomocy Społecznej w Milanówku
prowadzi nabór do drugiej edycji projektu pod
nazwą „Q-współPRACY - Aktywna integracja”.
Celem przedsięwzięcia jest wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem, aktywizacja
społeczno - zawodowa osób wykluczonych oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu Q-współPRACY trwa od stycznia
2018 roku. W styczniu 2019 roku rozpoczynamy
nową edycję projektu promującą innowacyjne
działania edukacyjne skierowane do osób pozostających bez pracy, pragnących zmienić zatrudnienie, chcących pozostać na milanowskim rynku
pracy. Druga edycja projektu jest skierowana do
25 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym także do osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie gminy Milanówek. Każdemu uczestnikowi proponujemy usługi edukacyjne aktywnej integracji o charakterze zawodowym
oraz wsparcie z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu współpracy.

W przypadku objęcia wsparciem osób bezrobotnych preferowane będą osoby zakwalifikowane
do III profilu pomocy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Do udziału w projekcie
zachęcamy także mieszkańców gminy Milanówek korzystających z Programu Żywnościowego
realizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Uczestnicy projektu w okresie jego realizacji czyli
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
otrzymają wsparcie w wymiarach: społecznym,
zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Udział
w projekcie jest BEZPŁATNY. 
Krystyna Kott
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Zachęcamy do szerszego zapoznania się
z ofertą u pracownika socjalnego w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul.
Kościuszki 58. Możecie Państwo do nas przyjść
osobiście lub zadzwonić pod numer 22 724 94
69, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
do 15:00. Zapraszamy serdecznie!

W imieniu Zarządu i Rady Słuchaczy,
Prezes MU3W - Maria Barbarska

KURIER MILANOWSKI 2/2019
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FELIETON

A na Titanicu
orkiestra grała do
końca

czyli słów kilka o smogu

J

Fot.: pngimg.com

akie uczucia budzi piękna
bezchmurna pogoda, której
towarzyszy niska temperatura?
Oczami wyobraźni widać spacerujące
z wózkami młode mamy, energicznie
przemierzające ścieżki starsze panie
i starsi panowie z nieodłącznymi „kijami”,
dzieci rzucające radośnie śnieżkami.
Nic z tego!
Dziś pięknej, bezchmurnej pogodzie
towarzyszy strach: znowu duszący smog
będzie atakował nos, gardło i oczy, znów
z kominów wydobywać się będzie czarny
dym…I będzie śmierdziało. Im ładniej, tym
bardziej…
Ze smogiem przez lata było jak z yeti:
każdy słyszał, że istnieje, ale mało kto
wierzył, że istnieje naprawdę, bo go nie
widział.
Dziś zmieniło się o tyle, że smog
i widzimy i słyszymy, ale w gruncie
rzeczy nie wierzymy, że szkodzi.
Trochę w tym wątpliwej zasługi
domorosłych Kassandr,
straszących końcem świata
i zagładą ludzkości aż do

nieuwierzenia, trochę w tym zasługi
naszego racjonalnego umysłu, że przecież
przeciętny wulkan bardziej szkodzi
atmosferze, niż nasze piece i auta (tyle, że
o wulkan w Polsce trudno, a o smrodzące
auta i piece dużo łatwiej, aż za łatwo).
Trochę propagandy, że to jakieś bzdury
nawiedzonych ekologów. Najwięcej
jednak w tym zasługi naszego własnego
myślenia, cóż ja, maluczki, mogę…
I tu dochodzimy do sedna problemu.
Państwo, które podobno ma
nas, obywateli, chronić przed
niebezpieczeństwami, w sprawie smogu
robi mało, albo wręcz nic. Przede
wszystkim ideologicznie w niego nie
wierzy. Ponadto rządzącą klasa polityczna
nie chce narazić się osiemdziesięciu
tysiącom górników, których kilofów i opon
rząd się po prostu boi (a poza tym ich
zdaniem mamy „czarne złoto” na
200 lat, które musimy wszak
wykorzystać). Mamy
pieniądze na Patrioty,
ale nie mamy na
sfinansowanie bardziej

ekologicznego sposobu ogrzewania
domów i poruszania się. Tylko czego będą
broniły te Patrioty?
Opowiadano mi niedawno, że plany
geotermicznego ogrzewania Zakopanego
padły, bo spółka zażądała horrendalnych
opłat i zakopiańczycy wrócili do węgla.
Państwo odmówiło dotacji.
Wiadomo przecież, że zmiana, zwłaszcza
zmiana radykalna nie odbędzie
się za darmo. Ludzie, nawet jeżeli
uwierzą (na złość rządowi) że smog,
w przeciwieństwie do smoka istnieje
naprawdę i naprawdę zabija, i będą chcieli
coś w tym zrobić to muszą zostać wsparci
np. w wymianie systemu ogrzewania;
inaczej po prostu nic nie zrobią i będą
dalej dusić siebie i innych. A milanowskie
ogrody sczezną do cna.
A przecież państwo ma instrumenty,
by istotnie wesprzeć działania
antysmogowe. Wymieńmy pierwsze
z brzegu: administracyjny zakaz
sprzedaży węgla najgorszej jakości (aż
do zakazu stosowania węgla w pewnej
perspektywie), znaczące ulgi podatkowe
(i realne wsparcie finansowe dla
samorządów) dla gospodarstw i gmin
chcących zainwestować w ekologiczne
ogrzewanie, rozwój (a nie likwidacja)
odnawialnych źródeł energii (OZO), w tym
przydomowej fotowoltaniki.
Że to będzie kosztowało? Ano, będzie. Że
będzie bolało? Zapewne.
Musimy uwierzyć, że naprawdę mamy
tylko kilkanaście lat czasu.
Dlatego potrzebny jest po pierwsze
kompleksowy program bez złowrogiego
cienia górniczego i energetycznego
lobby, po drugie zaufanie społeczne dla
wdrażających ten trudny program. A takim
podmiotem, który cieszy się zaufaniem
społecznym jest samorząd. I jemu trzeba
powierzyć to zadanie i wyposażyć
w instrumenty finansowe i prawne.
Kiedy Titanic tonął, orkiestra grała. Czy
była to górnicza orkiestra dęta?

Jan Orgelbrand

N IE P O D L E G ŁA

EDUKACJA

„Odzyskanie Niepodległości” w wykonaniu bractwa KERIN
28 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii w wykonaniu
bractwa KERIN. W czasie występu w bardzo
przystępny i obrazowy sposób przedstawiono losy Rzeczpospolitej szlacheckiej, utratę
niezależności państwa, próby odzyskania
wolności w czasie powstań i na koniec odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r.
Uczniowie mieli okazję wcielić się w postaci historyczne np. Tadeusza Kościuszkę czy
Józefa Piłsudskiego. Zebrani uczniowie klas
IV-VI żywiołowo reagowali na to, co prezentowali goście i brali aktywny udział w pokazie.

Fot.: wikipedia.org

Monika Pierzycka
Szkoła Podstawowa nr 3

Fot.: wikipedia.org

Żywa lekcja
Historii

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 w Powiatowym Konkursie
Historycznym „Ojcowie Niepodległości”
13 listopada 2018 r. reprezentanci naszej szkoły Adam Orzeszek, Tomasz Pytkowski
i Magdalena Rychlewska, wraz z opiekunem Panią Moniką Pierzycką, wzięli udział
w Powiatowym Konkursie Historycznym „Ojcowie Niepodległości” organizowanym
przez Szkołę Podstawową im. 11 Listopada w Żółwinie.
Uczniowie przygotowując się do konkursu, poznali życiorysy m.in.: Józefa Piłsudskiego,
Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
I etap składał się z 3 rund. W każdej rundzie, w ustalonej wcześniej kolejności, szkoły
losowały po 2 pytania dotyczące Ojców Niepodległości. Za każdą prawidłową odpowiedź
można było uzyskać 1 punkt. Nasza Szkoła nie miała dużego szczęścia co do pytań i I etap
zakończyliśmy z 3 punktami na koncie.
W II etapie należało rozwiązać test. Były w nim umieszczone fotografie, cytaty oraz informacje z portretów. Do najłatwiejszych nie należał, ale nasi reprezentanci świetnie sobie
z nim poradzili. Okazało się, że praca pisemna była praktycznie bezbłędna. Ostatecznie
nasi wspaniali uczniowie zakończyli ten wymagający konkurs, zdobywając 2 miejsce. Lepsza okazała się tylko szkoła z Otrębus.
Całe wydarzenie umilały występy uczniów z różnych szkół i poczęstunek, Nasi reprezentanci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Gratulujemy!
Monika Pierzycka i  Magda Rychlewska
Szkoła Podstawowa nr 3

Arfiki

w krainie gwiazd!
G

rupa dziewcząt z zespołu wokalnego „Arfik”,
działającego przy Szkole Podstawowej nr 1
w Milanówku, wzięła udział w charytatywnym pokazie mody pod hasłem „Zima mroźna nam niegroźna”. Pokaz odbył się w grodziskiej Mediatece,
a jego pomysłodawczynią była Hanna Głowacka,
mieszkanka Milanówka, producentka filmowa i telewizyjna. Piękna impreza i szczytny cel – wsparcie, w postaci ciepłej, zimowej odzieży, trafiło do
dzieci samotnych matek z grodziskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. W pokazie mody wzięły udział
znane i lubiane gwiazdy telewizyjne w towarzystwie
dzieci. Milanowski zespół zaśpiewał piosenkę „Zła
zima”, a solistka Alicja Rutkowska wykonała utwory: „Biały boston” i „Winter Wonderland”.
Beata Osiadacz
Opiekun zespołu wokalnego „Arfik”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Milanowku
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EDUKACJA

Dwójkowe świętowanie
Z MISYJNYM
PRZESŁANIEM

M

isja – to inaczej posłannictwo, czyli
ważne, odpowiedzialne zadanie do
wykonania. W tym roku okołoświąteczny czas w naszej szkole obfitował
w prawdziwie misyjne przesłania.
Zaczęliśmy od szkolnego konkursu pod hasłem „Savoir vivre nie tylko od święta”, także
w e-wydaniu, czyli przeprowadzonego z wykorzystaniem szkolnej gazetki elektronicznej. Zwycięzcy musieli wykazać się i wiedzą
teoretyczną, i nienagannymi umiejętnościami w odgrywanych scenkach praktycznych.
Misja „kultura” – uwieńczona sukcesem: troje uczniów wygrało bony podarunkowe do
jednej z eleganckich restauracji!
„Serce pod choinkę” to akcja, która już
od kilku lat angażuje rodziców i młodzież
naszej szkoły w przekazywanie konkretnego dobra w najbliższym środowisku. 10
paczek pełnych żywności, kosmetyków
i środków chemicznych przygotowanych
przez wolontariuszy z klas starszych to
prawdziwy dar serca, którym w ten sposób
podzieliło się z innymi wielu uczniów.
Z kolei jasełka misyjne to dzieło aktorów
z klasy 4c wystawione pod kierunkiem s.
Mai Makowskiej, w których mogliśmy się
przekonać, że nie ma takiego człowieka na
świecie – bez względu na rasę, pochodze-

nie i dar, z jakim się przychodzi – którego
nowonarodzony Jezus by nie przyjął i na
którego by nie czekał.
Na koniec – sami zostaliśmy posłani z misją
do naszych domów, aby dobrze i spokojnie
przeżyć ze swoimi rodzinami nadchodzące
Święta. Stojąc w przededniu jej ukończenia,
bo czas powrotu do szkoły zbliża się wielkimi krokami, przyznajmy: Słowo stało się
Ciałem. Ale czy zamieszkało między nami?
Katarzyna Klonowska,
nauczyciel języka polskiego

Nowy Rok
będzie rokiem
zmian na
lepsze!
(…) z Państwa udziałem i z Państwa
pomocą będziemy to miasto zmieniać,
bo ono na to zasługuje! Czego wszystkim
życzę! Składam życzenia noworoczne,
spełnienia wszystkich marzeń
i osiągnięcia każdego celu jaki Państwo
sobie wyznaczyli w życiu. Jesteśmy tu po
to, by razem tworzyć wspólne dzieło! Ono
ma swoją nazwę - Milanówek (…)
12

Powitanie Nowego
Roku w Milanówku
Tak brzmiały życzenia Burmistrza Miasta
Milanówka Piotra Remiszewskiego skierowane do Mieszkańców podczas Powitania Nowego Roku. Szykuje się wiele
zmian i wdrażanie nowych pomysłów
także w sferze kultury. Będziemy działać!

Impreza sylwestrowa pokazała, że taki
rodzaj rozrywki podoba się mieszkańcom. W centralnej części miasta bawiło
się jednocześnie kilkaset osób, a pokaz
laserowy w całości zastąpił niemodne już
fajerwerki. Integracja z mieszkańcami to

KULTURA

Chatka Świętego Mikołaja
w Kurniku
Okres świąteczny to czas radości
i wielkich marzeń wszystkich dzieci,
Święty Mikołaj odwiedza je w każdym
miejscu na świecie ale tym razem
w grudniu zamieszkał ze swoimi Elfami
w milanowskiej pracowni kreatywnej
„Kurnik Wylęgarnia Kultury.”

N

Fot.:J. Szamota

a trzy dni nasza pracownia przeszła metamorfozę i zmieniła się nie do poznania.
Pięknie ozdobiona, wprowadziła wszystkich odwiedzających w klimat Świąt Bożego
Narodzenia. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach z Elfami, spędzić czas z Mikołajem, zobaczyć jak On mieszka oraz przenieść się do
Świątecznej Krainy pełnej niespodzianek!
Każde dziecko ma swoje małe marzenia, którymi chciało podzielić się z Mikołajem w tym
magicznym czasie, zaśpiewać mu piosenkę czy
zadać (nieraz i trudne) pytania. Elfy opowiedziały o pracy Mikołaja, o tradycjach świątecznych,
bawiły się z dziećmi oraz zaprosiły je do Pracowni, gdzie wspólnie przygotowały dekoracje
i ozdoby świąteczne. Maluchy przeżyły niezwykłą, świąteczną przygodę w Chatce Świętego
Mikołaja.
Śmiechu i radości było wiele. Na twarzach widać
było wielkie wzruszenie i zadowolenie. Mikołaj
obiecał dzieciom, że wróci do nich w przyszłym
roku. Życzył wszystkim zebranym Zdrowych
i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Edyta Budziewska
Milanowskie Centrum Kultury

Fot.:J. Szamota

bardzo ważny cel, który przyświecać
będzie wszelkim aktywnościom proponowanym w 2019 r. Zaczęliśmy ten rok
z przytupem i dobrą energią. Na imprezie pojawili się oprócz Burmistrza,
Zastępca Ryszard Raban, Sekretarz
Miasta Piotr Iwicki, Przewodnicząca

Występ Anny
Krysiak wraz
z zespołem.
KURIER MILANOWSKI 2/2019

Burmistrz Piotr Remiszewski,
Vice-Burmistrz Ryszard Raban
i Przewodnicząca Rady Miasta Janina
Moława składają życzenia noworoczne
mieszkańcom Milanówka.

Rady Miasta Janina Moława oraz wielu Radnych. To dobry znak, że wieczór
sylwestrowy chcieli spędzić z mieszkańcami. Pani Janina Moława w swoich
życzeniach podkreśliła, że należy realizować swoje marzenia i ma nadzieję,
że rok 2019 będzie dobrym rokiem dla
miasta i jego mieszkańców. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy stworzyli
z nami tę wyjątkową imprezę. Liczymy,
że jest to powrót do tradycji, by otwierać Nowy Rok razem. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej
oraz służbom medycznym za to, że było
bezpiecznie. Mieszkańcom za wspaniałą atmosfrę. Artystom z Milanówka – Ani
Krysiak z Zespołem, Gabrieli Maliborskiej – Szmulewicz za rozgrzanie sceny
muzyką i pogodzie – za to, że dała nam
się pobawić! Do Siego Roku!
Aneta Majak
Dyrektor MCK
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ferie
zimowe
WIEK

Sezon zimowy
godz. 8:00 - 22:00

Lodowisko

od 28 stycznia
do 10 lutego
godz. 10:00 - 15:00

Ferie zimowe dla
dzieci ze Środowiskowego Klubu
Wsparcia

6-15
lat

od 28 stycznia
do 1 lutego
godz. 9:30 - 15:30

Zima w mieście
2019 półkolonie dla
dzieci

7-11
lat

-

ADRES

ORGANIZATOR

WSTĘP

ul. Sportowa 70 b

Milanowskie
Centrum Kultury

Ul. Szkolna 12
oraz Na Skraju 2

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Milanówku

Zapisy

Milanowskie Centrum
Kultury

Zapisy

Szkoła Podstawowa nr 3, ul.
Żabie Oczko 1

Wolny

KOSZTY

KONTAKT

Bezpłatnie dzieci
i młodzież z Milanówka
(obowiązuje legitymacja
szkolna, karta
przedszkolaka)

22 758 32 34

Bezpłatnie

22 724 97 92

120 zł

22 758 32 34

Zespół Szkół Nr 1,
ul. Piasta 14

Fundacja Dla
Edukacji im. Wacława
Wdowiaka

Seanse
filmowe
dla dzieci

-

Oddział dla Dzieci,
ul. Spacerowa 4

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Milanówku

Pióra 3D

7-12
lat

Lokalne Centrum
Kompetencji, ul.
Spacerowa 4

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Milanówku

Wolny

Bezpłatnie

22 755 81 13

5 i 7 lutego
godz. 12:00 - 14:00

Drukarka 3D

od
12 lat

Lokalne Centrum
Kompetencji, ul.
Spacerowa 4

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Milanówku

Wolny

Bezpłatnie

22 755 81 13

7 lutego

Warsztaty architektoniczne z Krystyną
Słowik

7-14
lat

Ośrodek Pomocy
Sala Konferencyjna
Społecznej
w Milanówku i Miejska
ul. Spacerowa 4
Biblioteka Publiczna

Zapisy

Bezpłatnie

22 724 97 92

Zimowisko dla dzieci

od 28 stycznia
do 1 lutego
godz. 12:00 - 14:00

7 dni u
i
n
d
o
g
y
wt

Lodowisko przy ul. Sportowej 70 B zaprasza przez siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00-22.00. Przez cały sezon dzieci i młodzież
uczęszczająca do milanowskich placówek edukacyjnych, a także mieszkająca
w Milanówku, ma wstęp wolny na taflę. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy,
kask ochronny, pingwinka oraz naostrzyć łyżwy.
Regulamin korzystania z lodowiska dostępny jest na miejscu oraz pod
adresem internetowym: http://mckmilanowek.pl/lodowiskow-milanowkuzaprasza-na-swieta/

Cennik na sezon 2018/2019

6-12
lat

od 4 do 8 lutego
godz. 8:00 - 16:00

4, 6 i 8 lutego
godz. 12:00 - 13:00

Fot.: J. Szamota Ilustracje: Matylda Szablewska

WYDARZENIE

ów
n
a
l
i
M
w
a
zaprasz

Zapisy

Płatne (informacje
telefonicznie)

517 610 410

Wolny

Bezpłatnie

22 755 81 13

dzieci i młodzież z Milanówka, po okazaniu
legitymacji szkolnej lub karty przedszkolaka

bezpłatnie

dzieci spoza Milanówka

4 zł

dorośli z Milanówka

5 zł

dorośli spoza Milanówka

7 zł

studenci, emeryci

4 zł

Zapraszamy
wszystkich do
aktywnego
spedzania
wolnego czasu
,

TERMIN

2019

Przedstawiamy ofertę
feryjną dla dzieci i młodzieży
z Milanówka.
Podczas zimowego wypoczynku
można skorzystać z wielu atrakcji
organizowanych między innymi
przez miejskie instytucje kultury,
organizacje pozarządowe a także
Ośrodek Pomocy Społecznej.

o
k
s
i
w
o
Lod
ku

K

iedy zima w pełnej krasie, a przed nami długie
wieczory, warto zajrzeć do biblioteki po ciekawą
książkę. Tym razem polecamy dwie interesujące
pozycje; pierwsza to „Rajd przez życie”, a w drugiej
znajdziecie Państwo odniesienia do pobliskiego
Brwinowa. Dzieciom i młodzieży na czas nadchodzących ferii polecamy świetne pióro Jeremiego
Przybory i zachęcamy do rozwikłania zagadek
detektywistycznych.

Rajd przez życie
Jan Żdżarski

Oficyna Wydawnicza
Przybylik &
Autor przejechał dziesiątki
kilometrów za kierownicą samochodu, aby opisać sportowe sukcesy Sobiesława Zasady. Podróżował szlakiem papieskich
pielgrzymek do kilkudziesięciu krajów i uczestniczył
w spotkaniach Jana Pawła II z rodakami, mieszkającymi na wszystkich kontynentach. Towarzyszył
kardynałowi Józefowi Glempowi w jego odwiedzinach najważniejszych ośrodków polonijnych na
świecie. Książka jest opisem peregrynacji reportera
„Słowa Powszechnego” Jana Żdżarskiego, którego
wspomnienia skrzą się niezliczoną ilością ciekawych
wydarzeń.

Czytaliśmy w

dzień i w nocy w milanowskiej bibliotece

W grudniu 2018 roku zakończył się projekt „Czytamy dzień
i w nocy przy bibliotekarzy pomocy” realizowany przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Milanówku. Dzięki niemu młodzież
i seniorzy uczestniczyli w warsztatach szybkiego czytania, a dzieci
w Nocowankach w Bibliotece.

M

iejska Biblioteka Publiczna w Milanówku pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki.
Od września do grudnia 2018 roku nasza
biblioteka była miejscem edukacji i zabawy w gronie rówieśników, do którego
chętnie przychodzili młodzi i starsi czytelnicy nie tylko, by wypożyczyć książki,

ale także po to by zdobywać nowe kompetencje i umiejętności.
Warsztaty szybkiego czytania
dedykowane były dwóm grupom wiekowym: dzieciom od 12 do15 lat i seniorom. Uczestnicy każdej z grup odbyli 8
spotkań prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora. Poprzez wspólne
czytanie i naukę odpowiednich technik

i ćwiczeń z tekstem, dzieci i seniorzy mieli
okazję by zwiększyć tempo czytania oraz
poprawić rozumienie czytanego tekstu.

Stulecie Winnych.
Opowiadania
Ałbena Grabowska

Nocowanki czyli spotkania dla dzieci połączone z nocowaniem w Bibliotece były
nową aktywnością zaproponowaną młodym czytelnikom. W ramach projektu odbyły się 4 wydarzenia, a każde z nich miało
inny motyw przewodni. Podczas pierwszej
nocowani pod hasłem „Piraci” w Bibliotece
stanął prawdziwy piracki galeon skonstruowany przez Magdalenę Sieczkę. Dzieci na
dobranoc zapoznały się z lekturą o morzach
i oceanach, na których można było spotkać
piratów a także wzięły udział w warsztatach
plastycznych o tej tematyce. Kolejne spo-

Wydawnictwo Zwierciadło
Stulecie Winnych. Opowiadania
to książka o niezwykłych losach
dwóch sióstr Ani i Mani Winnych, z podwarszawskiego Brwinowa. Losy bohaterów osadzone
w realiach dwudziestego wieku, opisane przez jedną
z najlepszych polskich pisarek Ałbenę Grabowską, skradły już serca tysięcy czytelników a saga
Stulecie Winnych znalazła się na listach bestsellerów. Wiosną 2019 roku będzie można śledzić losy
bohaterów sagi w serialu telewizyjnym.

Jeremi Przybora

Wydawnictwo Egmont Polska
Czytając te baśnie, dzieci nie będą
się nudzić nawet w czasie długich
zimowych wieczorów! Dlaczego? Ponieważ są to
najpopularniejsze baśnie świata opowiedziane przez
mistrza słowa - Jeremiego Przyborę. W tym zbiorze
znajdziesz to, co najpiękniejsze w każdej opowieści:
genialne połączenie humoru i melancholii, elegancję
języka, wyrafinowany dowcip, fantazyjność sformułowań i wiele więcej. Dzięki temu książka trafia do serc
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Zagadki
Detektywistyczne
Ana Gallo
Wydawnictwo „Debit”

W tej niezwykłej książce czeka na
rozwiązanie 25 zagadek o różnym
stopniu trudności. Jedne wymagają logicznego
myślenia, inne zachęcają do ruszenia wyobraźnią,
a wszystkie gwarantują dobrą zabawę i gimnastykę
szarych komórek, nie tylko dla młodego czytelnika.
Z życzeniami miłej lektury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Koncert
Noworoczny

Edyta Dziewicka
Koordynator projektu „Czytamy w dzień
i w nocy przy bibliotekarzy pomocy”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

ZAPRASZAMY NA BAL!

N

ajpiękniejsze polskie kolędy oraz świąteczne
utwory i piosenki, w wykonaniu Milanowskiej
Orkiestry Dętej pod batutą Kapelmistrza Tomasz
Delimata, zabrzmią 18 stycznia 2019 roku w Starym Kinie przy ul. Piłsudskiego 33. W repertuarze,
który muzycy przygotowali na ten dzień znajdą
się między innymi „ Carol Chritmas March”, znane wszystkim „White Christmas” autorstwa Irwinga Berlina oraz rockowy przebój „Smoke on the
water” a także „Ol’ Glory Marsz”. Wśród solistów
usłyszymy Gabrielę Maliborską – Szmulewicz,
która wykona polskie kolędy takie jak: „W żłobie
leży”, „Cicha noc” czy „Lulajże Jezuniu”.
Milanowska Orkiestra Dęta imienia Feliksa Dzierżanowskiego działa przy Milanowskim Centrum
Kultury od 2015 roku i w tej chwili liczy dwudziestu muzyków. Cały czas można przyłączyć się
do zespołu kontaktując się z Milanowskim Centrum Kultury. Orkiestra chętnie przyjmie trębaczy, klarnecistów i flecistów. Próby Milanowskiej
Orkiestry Dętej odbywają się w czwartki w Sali
Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka przy ul.
Spacerowej 4. (MCK)

tkanie, pod nazwą „Szalony chemik”, było
okazją do zapoznania się z osobą wybitnej
polskiej noblistki – Marii Curie Skłodowskiej. Listopadowa Nocowanka dedykowana była „Superbohaterom”, a ostatnie
spotkanie wypełnił zapach świątecznych
pierniczków i innych pyszności królujących
tradycyjnie na stołach wigilijnych. Dzieci
ozdabiały smakołyki, robiły maski Mikołaja
i czytały świąteczne opowiadania. W każdej Nocowance uczestniczyło 20 dzieci
w wieku od 8 do12 lat. Dziećmi opiekował
się zespół pracowników Biblioteki oraz profesjonalni animatorzy. Podsumowując projekt należy z uśmiechem podkreślić, iż sen
był najmniej pożądaną częścią programu
Nocowanek. Wszyscy do późnych godzin
nocnych ochoczo uczestniczyli w zabawach kreatywnych przygotowanych przez

animatorów. Warto podkreślić, iż w tym
projekcie zależało nam przede wszystkim
na obcowaniu dzieci z literaturą dlatego też
na dobranoc dzieci wspólnie czytały i omawiały lekturę oraz oglądały tematyczny film.
Było mnóstwo wrażeń, nie tylko związanych
z nocowaniem poza domem, ale też atrakcjami zorganizowanymi przez Bibliotekę.
Rodzice dzieci, którym z racji ograniczonej
ilości miejsc, nie udało się dostać na Nocowanki, już pytają o kolejne tego typu wydarzenia. Wraz z rozpoczęciem nowego roku
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
szuka nowych pomysłów, by ciekawie zorganizować czytelnikom czas wolny. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na: www.
biblioteka-milanowek.pl.

✂

Małoletnim i stuletnim

KULTURA

Fot.: sieczka&kosecki

ZIMOWE PROPOZYCJE
KSIĄŻKOWE

Okres karnawału to czas zabawy i relaksu.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednocześnie
doskonale się bawiąc zrobić także dobry
uczynek.
Burmistrz Miasta Milanówka Piotr
Remiszewski z całego serca pragnie zaprosić
Państwa do udziału w Milanowskim Balu
Dobroczynnym, który odbędzie się 23 lutego
2019 r. o godzinie 19:00 w Villi Milanówek
przy ul. Królewskiej 2 (wjazd od ulicy Polnej).
Milanowską Orkiestrę Dętą prowadzi
kapelmistrz Tomasz Delimat – muzyk
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego.
Kontakt do Milanowskiego Centrum Kultury:
Milanówek, ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34
Serdecznie zapraszamy!
KURIER MILANOWSKI 2/2019

17

KULTURA

Kolędowanie, wędrowanie
słowo o obrzędach i pieśniach Bożonarodzeniowych

,,Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok – żeby się wam rodziła pszenicka
i groch. Żeby się rodziło w komorze i w oborze, żeby stał snopek przy snopku,
kopa, przy kopie, a gospodarz między kopami jako miesiąc między gwiazdami.
Byście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje!”

T

radycja kolędowania, wywodząca się
z czasów słowiańskich znana była w kulturach rolniczych i pasterskich, kiedy to
grupy kolędników odwiedzały gospodarstwa
z życzeniami pomyślności w Nowym Roku,
za co otrzymywały dary w postaci jedzenia lub
datki pieniężne.
Kolędowaniu towarzyszyły specjalne pieśni życzące, które cechowała symbolika płodnościowa oraz wiara w magiczną moc wypowiadanych
słów. Obrzędy kolędnicze obchodzono zazwyczaj w okresie tak zwanych godów czyli od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli, a także
w okolicy ostatków oraz Wielkanocy i było to
kolędowanie wiosenne. W Polsce ślady pieśni związanych z tematem Bożego Narodzenia
spotykamy już przed wiekiem XV w misteriach
i dialogach a najstarsze zabytki muzyczne o tej
tematyce pochodzą z pierwszej połowy piętnastego wieku, z Kancjonału Jana z Przeworska.
To właśnie w tym dziele znajdziemy hymn „Chrystus się nam narodził”datowany na około 1435
rok. I mimo, iż w XV i XVI wieku znano ponad
setkę kolęd, to melodii do nich, zachowało się
niewiele. Te, które przetrwały znajdziemy w tabulaturze Jana z Lublina lub Kancionale staniąteckim z roku 1586. Do Kancionału można
zajrzeć w Bibliotece Jagiellońskiej. W okresie ba-

roku nastąpiło „unarodowienie”treści kolęd i tak
„akcję”przenoszono na przykład z Palestyny do
Polski. W tamtym czasie zaczęły też powstawać
pastorałki. Określa się je jako pieśni pasterskie
związane z tematyką Bożego Narodzenia. Miały
one wówczas sporo cech wspólnych, z powstającymi tego typu utworami, na terenie Słowacji.
Polskie pastorałki, a szczególnie te komponowane na Mazowszu, przynosiły liczne wiadomości z mazowieckiej wsi. Dowiadujemy się zatem
z nich o imionach pasterzy, darach jakie zanosili
do domów, a także o instrumentach wiejskich,
używanych podczas kolędowania. Co ciekawe,
kolejne okresy w historii muzyki: klasycyzm, romantyzm i wiek XX, właściwie nie zmieniły kolęd.
W znanym XIX wiecznym zbiorze „ Pastorałki
i kolędy” M. Mioduszewskiego znajdziemy zarówno kolędy przybierające formę uroczystych
hymnów, marszów czy chorałów, jak również
zamaszystych polonezów, dość przytoczyć najbardziej znane czyli „W żłobie leży”czy „ Bóg
się rodzi”Franciszka Karpińskiego. Warto także
wspomnieć o cytowaniu melodii kolędowych
przez kompozytorów. „Lulajże Jezuniu” znajdziemy w Sherzu h-moll Fryderyka Chopina,
a wśród kompozytorów współczesnych Zygmunt Konieczny w obrazie Leszka Wosiewicza
pod tytułem” Wigilia 81”opiera swój temat tak-

że o tę kolędę. I tak dochodzimy do momentu,
w którym chcemy Państwa zaprosić na popołudnie z pięknymi polskimi kolędami, które usłyszymy w wykonaniu finalistów konkursu wokalnego, który już po raz trzynasty odbędzie się
w Milanówku. Tegoroczny konkurs nosi nazwę
„Kolędnicy, wędrownicy” i stał się inspiracją do
skreślenia tych kilku słów.
Z najlepszymi życzeniami na Nowy Rok
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Zapraszamy na koncert finałowy
konkursu wokalnego „Kolędnicy,
wędrownicy” w dniu 24 stycznia o godz.

16.00 do Przedszkola „Pod dębowym listkiem”
przy ul. Herberta 43. Inicjatorami przedsięwzięcia
są Małgorzata Trębińska i Dariusz Biernacki.
Transmisję z koncertu finałowego będzie
można wysłuchać na antenie radia „Bogoria”.
Informację o godzinie transmisji zamieścimy na
stronie internetowej miasta www.milanowek.pl

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Piotr Remiszewski – Burmistrz Miasta
Milanówka, Arkadiusz Kosiński - Burmistrz
Miasta Brwinowa oraz Grzegorz Benedykciński
- Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Źródła: 1. Morawska, Katarzyna Historia Muzyki Polskiej, t. 2: Renesans 1500-1600, Warszawa, 1994. Poźniak, Piotr hasło: Jan z Lublina The New Grove, wydanie II, tom XII; 2. Marcin Konik (red.), Monografia zespołu muzycznego oraz katalog
muzykaliów klasztoru ss. Benedyktynek w Staniatkach, Kraków: Musica Iagellonica, 2016

✂

Celem balu jest wsparcie osób niepełnosprawnych
i potrzebujących z terenu Milanówka oraz Domu
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN AW w Milanówku.
Milanowski Bal Dobroczynny to wyjątkowe wydarzenie, w którego
programie, oprócz poczęstunku, muzyki na żywo i doskonałego
towarzystwa, przewidujemy m.in. licytacje przedmiotów podarowanych
przez darczyńców. Na naszych gości będzie czekała również artystyczna
niespodzianka. Zwracamy się w tym miejscu do lokalnych artystów
z prośbą o wsparcie powyższej akcji oraz osób posiadających unikatowe
przedmioty o ich przekazywanie na rzecz licytacji.
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CENA BILETU NA
BAL WYNOSI:

400

200
zł

OD OSOBY

zł

OD PARY
Zapisy przyjmowane są w Milanowskim
Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3 lub pod
numerem telefonu (22) 758 32 34.
Liczba miejsc na balu jest ograniczona.

SPORT

W futsalu najlepsza
jest „jedynka”!
W dniu 12 stycznia 2019 na hali sportowej przy ulicy Żabie Oczko
odbyły się mistrzostwa szkół podstawowych w futsalu.
Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. W pamięci licznie zgromadzonej publiczności zostanie przede
wszystkim zachowanie młodych piłkarzy, którzy po zaciekłej
walce o każdą piłkę po meczu podawali sobie ręce szanując
czystą, sportową walkę. Ogromne brawa za postawę godną
sportowca przez duże „S”!
Po czterogodzinnych zmaganiach wyłoniono mistrza Milanówka w futsalu. Nagrody wręczył kierownik d/s sportu w Milanówku - Włodzimierz Filipiak.
1 miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 - opiekun: Hanna
Duszyńska. Skład zwycięskiego zespołu przedstawia się następująco: Bartosz Suleżycki, Jakub Konopka, Dominik Nowak, Tymoteusz Wiatrak, Adam Chechłacz, Krzysztof Filipiuk,
Piotr Polkowski, Daniel Kądziela.
Na kolejnych miejscach znaleźli się: 2 miejsce Społeczna
Szkoła Podstawowa MTE, 3 miejsce Szkoła Podstawowa nr
2, 4 miejsce Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr
18, 5 miejsce Szkoła Podstawowa nr 3, 6 miejsce Milanowska
Prywatna Szkoła Najlepszy zawodnik: Jakub Konopka z SZP nr 1.
Najlepszy bramkarz: Piotr Głowacki z ISSP nr 18.
Włodzimierz Filipiak
Kierownik do spraw sportu MCK

Świąteczny Turniej tenisa

W dniach 23-28 grudnia 2018 roku, na kortach w Grodzisku Mazowieckim został
rozegrany świąteczny turniej tenisa ziemnego, szkoły tenisa „DRAJW” i sekcji mini tenisa
Milanowskiego Centrum Kultury.
W turnieju wzięło udział 39 zawodniczek i zawodników, startujących w 5 kategoriach
wiekowych, którym odpowiadają, zgodnie z Programem Tenis 10, odpowiednie
wielkości kortów oraz rodzaje piłek. Uczestnikami były dzieci pozostające pod
opieką szkoły tenisa „Drajw” i sekcji mini tenisa Milanowskiego Centrum Kultury.
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 Szkołę tenisa DRAJW.
Włodzimierz Filipiak, Kierownik d.s sportu MCK

Uczestnicy osiągnęli następujące wyniki:
DZIEWCZĘTA
KATEGORIA NIEBIESKA: I Kalina Gągała, II Lena Stańdo, III Małgosia Jaworska, Ala
Kamińska; KATEGORIA CZERWONA: I Emilia Madej, II Klara Kusińska, Maja Muszał;
KATEGORIA POMARAŃCZOWA: I Lena Chachaj, Karolina Józwik, III Amelia Fornalik,
Laura Wzorek; KATEGORIA ŻÓŁTA (DO LAT 12): I Weronika Kądziela, II Zuzanna Heciak,
Julia Majewska, Alicja Pokropek
CHŁOPCY
KATEGORIA CZERWONA: I Filip Paćko, James McAllister, III Stanisław Jankowski,
Antoni Carrera; KATEGORIA POMARAŃCZOWA: I Wojciech Buzuk, II
Michał Kowalski, Franciszek Fadrowski, Aleksander Grzywacz; KATEGORIA
ZIELONA: I Mateusz Słowiński, II Wojciech Buzuk, III Michał Buzuk,
IV Oliwier Niebrzydowski; KATEGORIA ŻÓŁTA (DO LAT 12): I Ignacy
Łagowski, Maciej Sierociński, III Antoni Abramowicz, Stanisław Ignasiak

STYCZEŃ / LUTY 2019
KALENDARZ WYDARZEŃ SPORTOWYCH MCK

TABELA TURNIEJOWA
GRUPA
SSP
MTE

1
1

2

3

4

5

2-1 9-0 7- 1 2-3 2-0 12

22-5

2

6-1 5-2 2-3 1-0

9

15-8

3

1-0 6-9 1-5

3

9-29

5

2-6 1-3

0

6-22

6

6-1 15 27-13

1

SP NR 2 2 1-2
SP NR 3 3 0-9 1-6

4 1-7 2-5 0-1
MP
SZKOŁA
SP NR 1 5 3-2 3-2 9-6 6-2
IS SZP
NR 18

6 PKT BRA MS

6 0-2 0-1 5-1 3-1 1-6
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9-11

4

20.01.2019, godz. 9.00
Miejsce: SP nr 1, ul. Królewska 69

I Turniej XVI edycji piłki halowej ligi
oldbojów

07.02.19, godz. 11.00
Miejsce: SP nr 3, ul. Żabie Oczko 1

Feryjny Turniej w piłce nożnej
halowej szkół podstawowych.

10.02.19, godz. 16.00
Miejsce: Klub Jedwabnik,
ul. Brzozowa 7

Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Brydżu Sportowym Parami

16.02.19, godz. 14.00
Miejsce: SP nr 1, ul. Królewska 69

Milanowska Olimpiada
lekkoatletyczna dzieci, klasy I-IV
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Perspektywy komunikacyjne
jak „odkorkować” Milanówek
Szanowni Państwo
W związku z systematycznie pogarszającą się
sytuacją na naszych milanowskich drogach,
spowodowaną zwiększającym się natężeniem
ruchu drogowego, podjąłem działania, które
ocalą w przyszłości Milanówek od całkowitego
paraliżu komunikacyjnego.

B

rak myślenia perspektywicznego w przeszłości, w tym wyraźnie określonego kierunku działań, dało negatywne efekty, z którymi zmagamy
się dzisiaj. Jeśli błyskawicznie nie uruchomimy procesu modernizacji struktury komunikacyjnej w mieście i na jego peryferiach, paraliż
o którym piszę, dotknie nas w ciągu kilku miesięcy, a w najlepszym razie za
rok. Pamiętajmy, że miasto się rozbudowuje.
W tym roku tylko w rejonie ul. Warszawska – TBSy, oddanych zostanie ponad 100 mieszkań. Statystycznie daje nam to zwiększenie ilości pojazdów
w mieście o kolejnych 200 sztuk. Zmieni to znacznie statystyki dotyczące
ruchu drogowego, które obecnie są już szokujące. Wynika z nich bowiem, że
codziennie w ruchu drogowym na terenie Milanówka uczestniczy 12000
do 13000 samochodów!

Jednymi z najbardziej newralgicznych miejsc, które powodują gigantyczne zatory, są zjazdy/wjazdy po półncnej i południowej stronie wiaduktu przy ul. Smoleńskiego. Przykładem jak może wyglądać przyszłość
komunikacyjna w naszym mieście jest zamieszczony poniżej film, który powinien być głośnym sygnałem do natychmiastowych działań w kierunku poprawienia istniejącej sytuacji.
Najefektywniejszym rozwiązaniem, likwidującym problem obstrukcji
komunikacyjnej w tym rejonie, jest budowa po obu stronach wiaduktu
rond, które samoistnie upłynnią przejazd (mapka z koncepcją rozwiązania
na str. 22). Kolejnym krokiem będzie zablokowanie możliwości skrętu w lewo,
z ul. Kościelnej w ul. Św. Jadwigi, która docelowo będzie ulicą jednokierunkową. Odkorkuje to w istotny sposób, na lata, centrum miasta.
Koszty takiej inwestycji są relatywnie nieduże, biorąc pod uwagę fakt, ile i jakie z tego tytułu korzyści otrzymają mieszkańcy i nasze Miasto – Ogród.
Warto pamiętać, że tzw. korek komunikacyjny powoduje zwiększenie emisji
spalin, a tym samym działa destrukcyjne na najbliższe i sąsiednie otoczenie.
To także duże koszty zarówno te policzalne (paliwo, kary za opóźnienia etc.)
jak i te niepoliczalne - koszty społeczne.
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Inwestycja szacowana jest na kwotę ok.
2 100 000 zł (100 000 zł - dwa projekty, każdy po 50 000 zł, 2 mln zł budowa, po 1 mln zł
za każde rondo). W związku z tym, że nowo
budowane obiekty byłyby zlokalizowane na
skrzyżowaniach dróg gminnych i powiatowych, najrozsądniejszym rozwiązaniem
będzie współfinansowanie inwestycji przez
Gminę Milanówek i Starostwo Grodziskie.
Jestem po wielu rozmowach w tej kwestii
ze Starostą powiatu grodziskiego panem
Markiem Wierzbickim. Consensus partycypacji, który udało nam się wypracować to
50% na 50%.

Aktualny widok na wiadukt
przy ul. Smoleńskiego.
Powyżej zdjęcie satelitarne,
obok mapa tego obszaru.

Szanowni Mieszkańcy, zostałem przez Państwa wybrany dużą przewagą głosów nad
moją kontrkandydatką dlatego, że wszyscy
mieliśmy dosyć stagnacji, chcieliśmy szybkiego rozwoju Milanówka. Wiem, że działania ukierunkowane na rozwój, na to by nam
wszystkim w Milanówku żyło się wygodniej,
nie podobają się malkontentom i opozycji,
którzy wolą „żeby było tak jak było“.
Milanowianie, daliście mi kredyt zaufania,
który zamierzam całkowicie spłacić. Aby
mogło to nastąpić - proszę o Waszą pomoc
i wsparcie. Nie pozwólmy, żeby garstka osób
zablokowała realną możliwość rozwoju naszej Małej Ojczyzny!
Wasz Burmistrz
Piotr Remiszewski

Mapka z koncepcją rozwiązania na str. 22
KURIER MILANOWSKI 2/2019
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D

o tej pory praktykowane były procedery zlecania
projektów bez fazy wstępnej, dotyczącej analizy zagrożeń
i efektywności. Do dziś powstało w każdym obszarze
działalności urzędu mnóstwo projektów, które wylądowały
w „koszu“. Wydawano nasze pieniądze na projekty, które nigdy nie
mogły być zrealizowane.
Weźmy pierwszy przykład z brzegu – jeden z projektów dotyczący
przebudowy Willi Waleria. W tym obiekcie miało znaleźć się
Milanowskie Centrum Kultury z podziemną salą widowiskową
na 300 osób. Ten „pomysł“ nie mógłby być zrealizowany między
innymi z przyczyn formalnych. Na terenie posesji stoją stare
drzewa wpisane na listę konserwatora przyrody. Konserwator
nie zgodziłby się na inwestycję, która mogłaby uszkodzić system
korzeniowy drzew, a tym bardziej na ich wycinkę. Zatem wydane
zostały olbrzymie środki na projekt, który na poziomie koncepcji
był wadliwy. Wydatki mogłyby zostać zminimalizowane, gdyby
zastosowano rozwiązanie, które wprowadziłem.

Inwestycja dotyczaca budowy rond będzie pierwszą,
opartą o nowe procedury dotyczące realizacji projektów
zamawianych przez UMM.

Od dziś, przed zleceniem projektu,
musi zostać sporządzona
kompleksowa analiza, z której jasno
będzie wynikać, że zamówiony projekt
będzie spełniał wszelkie kryteria
pozwalające na jego realizację.
Maksymalny koszt takiej analizy to
10% wartości projektu. W sytuacji
zamówienia projektu, kwota dotycząca
omawianej fazy wstępnej wyliczona
na 10%, zostanie rozliczona jako 1/10
części honorarium biura projektowego,
oczywiście pod warunkiem, że analizę
będzie robiła ta sama firma co projekt.
Zatem w przypadku budowy rond
analiza przedprojektowa wyniesie
ok.10 000 zł.

Widok na wiadukt na
ul. Smoleńskiego w kierunku
ul. Kościelnej z nakazem
jazdy w prawo.

Zjazd i wjazd na
wiadukt od strony
ul. Dębowej

Skrzyżowanie ulicy Kościelnej
z ulicą Smoleńskiego.

22

KURIER MILANOWSKI 2/2019

23

Szanowni Mieszkańcy,
Od 1 lutego 2019 r. na terenie Gminy Milanówek obowiązywać będą
nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.
Szczegółowe informacje będą zamieszczone w harmonogramie odbioru odpadów, który będzie obejmował okres
dwóch miesięcy (luty i marzec), który trafi do Państwa pod koniec stycznia. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie
drugiego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Milanówka. Po wyłonieniu wykonawcy, zostanie opracowany wspomniany harmonogram, który trafi do mieszkańców
wraz z pakietem worków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami selektywna zbiórka odbywać się będzie z podziałem na następujące frakcje:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WOREK/POJEMNIK W KOLORZE ŻÓŁTYM
NALEŻY WRZUCAĆ

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości
(np. proszkach do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

• butelek i pojemników
z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych
• opakowań po olejach
silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po
farbach i lakierach
• zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD

PAPIER – WOREK/POJEMNIK W KOLORZE NIEBIESKIM
NALEŻY WRZUCAĆ
• pakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe
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NIE NALEŻY WRZUCAĆ

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów
higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych
• ubrań

SZKŁO – WOREK/POJEMNIK W KOLORZE ZIELONYM
NALEŻY WRZUCAĆ
• butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach
roślinnych)
• szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale połączonych
kilku surowców)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego • szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek • reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE – WOREK/POJMENIK BRĄZOWY
NALEŻY WRZUCAĆ
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)

NIE NALEŻY WRZUCAĆ

• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE – POJEMNIK
NALEŻY WRZUCAĆ
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko
to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem
odpadów niebezpiecznych.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach
ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych
odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Pamiętajmy, że można
je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach i aptekach, a także w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Godziny otwarcia PSZOK-u
można sprawdzić m.in. na stronie internetowej naszej gminy.
(Emilia Misiak, Referat Ochrony Środowiska)

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe – max 1 m3/miesięcznie, opony, zużyty sprzęt RTV/
AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło. Punkt ten znajduje się w Milanówku, róg ulic Turczynek
i Wiatracznej, godz. pracy: wtorek i czwartek 10:00 – 18:00, sob 10:00 – 15:00. Odpady w Punkcie można oddać po uprzednim okazaniu przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, prośby należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego:
tel.: 22 729-98-98, 729-98-99, fax: 22 729-90-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl
Punkt Informacyjno-Reklamacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00
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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@zsg1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: 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

Krzyżówka Noworoczna

ROZRYWKA

Rozwiązanie utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym
rogu i uszeregowane od 1 do 16.
Autor: Bolesław Stępniewski
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Hasła do krzyżówki
POZIOMO: 6. Gatunek nietoperza 9. Sprzedawczyni 10. Typ, wzór, fason 11. Szyderstwo 12. W mitologii rzymskiej
– bogini sztuki i rzemiosła 14. Wróżenie z kart tarota 17. Akrobatyczny przewrót 19. Popularny imię żeńskie 21. Rozprowadzanie towarów do sklepów 24. Ulubieniec 25. Nakrycie głowy duchownych, profesorów i sędziów 27. Stopień służbowy w hierarchii wojskowej 29. Leczenie środkami naturalnymi n.p. woda, ziołami i powietrzem 30. Roślina o długich, kolczastych liściach.
PIONOWO: 1. Haracz 2. Marian – znany aktor, którego syn Bartosz jest także aktorem 3. Imię Sari (1886 - 1968) światowej sławy polskiej sopranistki 4. Przeżytek 5. Zażalenie 7. Marka amerykańskich samochodów 8. Współpracuje
z władzami okupacyjnymi 10. Rzymski bóg wojny 11. Zachowanie się osoby zabiegające o czyjeś względy 13.
Czarna tkanina żałobna 15. Wielka ……… - państwo nad Morzem Północnym 16. „tak” – po angielsku 18. Drapieżnik z rodziny kotów 20. Pierwsza litera alfabety greckiego 21. Kawał 22. W muzyce: odległość trzech całych tonów
23. Rarytas 26. Tytuł książęcy władców niektórych państw arabskich 28. W tenisie: część seta
 a rozwiązania noworocznej krzyżówki czekamy do 28 lutego 2019 roku. Odpowiedzi prosimy przesyłać
N
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4. Spośród nadesłanych przez
Państwa rozwiązań wylosujemy zwycięzcę. Nagrodą jest książka.
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru grudniowego. W krzyżówce zaszyfrowane było hasło: Jan Szczepkowski.
W związku z tym, iż w grudniowej krzyżówce wkradł się błąd, za który Redakcja Kuriera gorąco przeprasza
czytelników, w losowaniu zwycięzcy wzięliśmy pod uwagę wszystkie nadesłane rozwiązania. Zwycięzcą
został TOMASZ HANUSEK. Po odbiór nagrody książkowej zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Spacerowej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach naszej pracy.

Zadanie szachowe

Mat w trzech ruchach - białe
zaczynają i wygrywają.

Odpowiedzi należy wysyłać na adres:
kurier@biblioteka-milanowek.pl do dnia 28 lutego 2019
roku. Wśród nadesłanych, poprawnych rozwiązań wyłonimy zwycięzcę w drodze losowania, który otrzyma
od nas książkę - niespodziankę.

Autor: Jarosław Kowalewski

 ozwiązanie zadania szachowego z grudniowego numeru
R
Kuriera Milanowskiego:
K c4 - b5, K c5 - b4, a3xb4 szach mat.
Zwycięzcą zadania szachowego z grudniowego numeru
Kuriera Milanowskiego została MARTA SKONIECZNA.
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KURIERA MILANOWSKIEGO
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