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Szanowni Państwo,
Listopad to miesiąc, który kojarzy się z przemijaniem. Spadające liście
sygnalizują schyłek jesieni, odwiedzamy groby najbliższych, świętujemy kolejną
rocznicę odzyskania niepodległości i zaczynamy powoli robić podsumowanie
mijającego roku. Listopad dla mnie to także miesiąc, w którym zostałem
Burmistrzem Miasta Milanówka. Minął rok odkąd dostąpiłem dzięki Państwu
tego zaszczytu. Mimo, że są w mieście osoby, które próbują utrudnić moją
aktywność prorozwojową Milanówka, nieustannie i konsekwentnie będę
dążył do realizacji swojego programu wyborczego. W ciągu tego roku udało
się m.in. przywrócić do życia basen, wyremontować 9 dróg (a 2 są w trakcie)
i kładkę przy ul.Przejazd. Pozyskaliśmy w tym krótkim czasie tyle samo
środków zewnętrznych, co przez całą ubiegłą kadencję, a także rozpoczęliśmy
tak ważne i potrzebne dla miasta projekty, jak budowa publicznego żłobka,
modernizacja targowiska. Gdyby nie brak przychylności większości Radnych
i to, że demokracja w ich wydaniu wygląda tak, że można głosować „nie,
bo nie”, udałoby się zrobić jeszcze więcej. Mimo zaistniałych okoliczności
związanych z obstrukcyjnym i destrukcyjnym działaniem większości
kolegium Rady Miasta Milanówka, deklaruję, że nie będę ustawał w staraniach
o to, by poprawić jakość i komfort życia naszym mieszkańcom. Po to
m.in. odbyłem już ponad 85 spotkań z mieszkańcami, na które serdecznie
Państwa zapraszam. Dzięki tym spotkaniom wiem, co jest dla Milanowian
najpilniejsze i najważniejsze. Tematy, z którymi zwracacie się Państwo do mnie
najczęściej to sprawy indywidualne oraz inwestycje w zakresie infrastruktury
technicznej, dróg, odwodnienia, kanalizacji, ale także z obszaru kultury, sportu
i komunikacji miejskiej. Na początku listopada miałem przyjemność spotkać
się z Seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którymi rozmawiałem o
planach na przyszłość, a wśród nich o usprawnieniu transportu publicznego,
poprawie ruchu drogowego, targowisku. Zapraszam wszystkich chętnych do
umawiania się na spotkania ze mną za pośrednictwem sekretariatu - telefon 22
758 30 61 wewnętrzny 217 lub 222.
Jak zawsze jestem do Państwa dyspozycji.
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• Krzyżówka autorstwa Bolesława
Stępniewskiego

Burmistrz Miasta Milanówka

Zapraszam radnych
na spotkania
Zachęcamy do słuchania Dnia
Milanówka na antenie radia
„Bogoria” na 94,5 FM w każdy
pierwszy wtorek miesiąca. Informacji
z Milanówka można wysłuchać o godz.
9.30, 10.30 i 11.30.

W celu poprawy komunikacji, zapraszam radnych na spotkania do mojego
gabinetu. Jestem do dyspozycji radnych w każdy poniedziałek od godz.
17:00 do godz. 18:00. W obszarach tematycznych bardziej skomplikowanych,
poproszę o wcześniejsze powiadomienie mnie najlepiej drogą mailową
o zakresie kierunku/ kierunków dyskusji. Dzięki takim procedurom będę mógł
precyzyjnie odpowiedzieć Państwu na wszelkie pytania.

BURMISTRZ INFORMUJE
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Kupcy zgłosili uwagi do koncepcji
modernizacji targowiska

30
…
Zapraszam
mieszkańców
na spotkania
Szanowni Państwo w ostatnim czasie
odbyłem 85 spotkań z mieszkańcami.
Wiele z osób, które przychodzą na
spotkania to seniorzy, ich troska dotyczy
często spraw komunikacji publicznej.

J

est to jeden z powodów, dla których zabiegam o komunikację miejską
z prawdziwego zdarzenia dla Milanówka. Innym często poruszanym tematem jest
to, że w mieście jest brudno, jest to sprawa
przykra, o której mówiłem już wielokrotnie. Nie jestem zadowolony z usług realizowanych przez obecną, zewnętrzną firmę,
w związku z tym podjąłem decyzję i od
stycznia to nasza jednostka miejska ZGKiM
będzie się zajmowała sprzątaniem Milanówka. Będę miał wszystkie potrzebne narzędzia, aby bezpośrednio nadzorować stan
czystości w mieście. Równie często mieszkańcy przychodzą w sprawie remontów
nawierzchni ulic. Tu sprawa jest bardziej
skomplikowana ponieważ miasto ma ograniczone możliwości finansowe a remonty
dróg są kosztowne. Miasto w poprzednich
kadencjach zaciągnęło duże kredyty, które
do dziś musimy spłacać. O remontach kolejnych ulic informuję na bieżąco w Kurierze Milanowskim. Stale szukamy rozwiązań
aby pozyskać dodatkowe środki. Wnioskujemy o dotacje oraz szukamy rozwiązań
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W państwach skandynawskich oraz
anglosaskich takie rozwiązania się sprawdzają. O tym rozmawiałem na kongresie
w Krynicy oraz na kongresie PPP w Płocku.
Zapraszam wszystkich mieszkańców
do umawiania się na spotkania za
pośrednictwem sekretariatu tel. 22 758
30 61 wewnętrzny 222 lub 217.
Burmistrz Miasta Piotr Remiszewski
KURIER MILANOWSKI 9/2019

września oraz 7 października
odbyły się spotkania w sprawie modernizacji milanowskiego targowiska, na których obecni byli Kupcy handlujący na targu, oraz Pani architekt,
która przygotowała koncepcję zadaszenia
terenu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w urzędzie,
drugie na terenie targowiska. Na spotkaniach opracowaliśmy wspólnie kierunek
zmian na naszym targu. Kupcy zgłosili swoje uwagi do koncepcji - wizualizacji zadaszenia targowiska przygotowanej na zlecenie Miasta. Zmiany te zostaną uwzględnione w końcowym projekcie, który zostanie
jeszcze przedstawiony Kupcom, zanim trafi do realizacji. Na spotkaniach omawiane
były m.in. kwestie wysokości zadaszenia,
a także doświetlenia targowiska. Ustalone
zostało też, że kupcy nie będą zmuszeni do
wymiany już posiadanych pawilonów, ale

ujednolicą ich elewację. Targowisko ma zostać zmodernizowane do końca przyszłego
roku. Co ważne, prace będą wykonywane
modułowo, a więc nie będzie konieczności
wstrzymywania całego handlu na ten czas.

PYTANIA OD REDAKCJI
C
 o dalej ze światłowodem
w Milanówku?
15 października gościliśmy przedstawicieli firmy Orange. Rozmowa dotyczyła inwestycji światłowodowych realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa. Z uzyskanych informacji wynika,
że 3180 gospodarstw domowych w Milanówku jest w zasięgu łączy światłowodowych. W trakcie realizacji jest inwestycja na
poszerzenie o kolejne 2880 gospodarstw.

względzie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa osób niewidzących i niedowidzących. PKP głównie z tego powodu nie uwzględniło
najazdów w projektach na wszystkich stacjach. Ważnym elementem rozmowy były
też ustalenia w sprawie przywrócenia stanu
ulic i nasadzeń po inwestycji budowy kolektora wód opadowych.

 zy udało się coś ustalić w temacie
C
najazdów rowerowych przy tunelu?
Odbyłem spotkanie z przedstawicielami
PKP PLK w sprawie remontu naszej stacji kolejowej, a w szczególności w sprawie
braku najazdów rowerowych, na których
tak bardzo Państwu zależy. Mocno zabiegam, by te najazdy zostały umiejscowione na schodach od strony ul. Krakowskiej
oraz schodach prowadzących na peron.
Jest na to szansa, jednak musimy mieć na

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy dla rodziny zmarłej

Pani Iwony

Kervinen z domu Ornowskiej

składa Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski.
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Własne

to własne
Komunikację miejską można
rozwiązać na kilka sposobów.
Konieczność realizacji takiej usługi
w Milanówku, jest bezdyskusyjna.
Nie wszyscy jednak tak uważają.

P

atrząc na wydarzenia związane
z przejęciem zadania transportu publicznego w mieście przez
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku, instytucję podległą Burmistrzowi Piotrowi Remiszewskiemu, wczytując się w rozmaite
opinie i wnioski, nie sposób zauważyć, że
kwestia wymknęła się z ram racjonalnego myślenia. Nie sposób ulec refleksji, że
górę bierze myślenie na zasadzie „nie bo
nie” i strach przed nowym. Nie brak zwolenników teorii, że solą w oku pewnych
osób, byłby kolejny sukces burmistrza,
Pana Piotra Remiszewskiego.
Przypomnijmy. Od kilku miesięcy Burmistrz stara się przekonać Radnych do
pomysłu realizacji transportu publicznego – komunikacji miejskiej, poprzez
własny tabor i obsługę ZGKiM. Wybór
autobusów, oparty o zawarte w specyfikacji opisującej ich właściwości (rozmiar,
jakość od strony ekologicznej, wyposażenie itp.) musiałby odbyć się w drodze

W

…
Cytujemy protokół z II posiedzenia Rady:
„Rada Gospodarcza poparła projekt zakupu autobusów dla obsługi miejskiej komunikacji w Milanówku. Koszty obsługi
własnego transportu dla Milanówka będą
porównywalne z kosztami, które obecnie
płacimy firmie zewnętrznej. Natomiast korzyści dla miasta i mieszkańców będą dużo
większe. Mamy możliwość swobodnego
kształtowania rozkładu jazdy i częstotliwości kursowania autobusów wg potrzeb
mieszkańców. Co nie było możliwe w przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej. Możliwość zawiezienia np. emerytów
lub dzieci do teatru w Warszawie własnym
transportem. Możliwość dowożenia i od-

Przekształcenie użytkowania
wieczystego – co dalej?

szystkim z Państwa, którzy zostali
objęci ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów i otrzymali potwierdzające ten fakt
zaświadczenie, przypominamy, że istnieje
możliwość jednorazowego wniesienia opłat
z tytułu przekształcenia oraz skorzystania
z bonifikaty. Najwyższa możliwa do uzyskania bonifikata wynosi 60%, a skorzystać
z niej można, składając w Urzędzie Miasta
zgłoszenie chęci wniesienia opłaty jednorazowej i skorzystania z bonifikaty do dnia
30 listopada 2019 r. Warunkiem udzielenia
najwyższej bonifikaty jest wniesienie opłaty
w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 31
grudnia 2019 r. Wszystkich, którzy nie zgłosili chęci wniesienia opłaty jednorazowej
bądź zgłosili chęć wniesienia opłaty jednorazowej, a nie dokonają płatności we wskazanym terminie, obowiązują opłaty roczne.
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przetargu. To gwarantuje natomiast, że
osiągnięta zostałaby najlepsza cena. Wygrałby wariant najtańszy. Pomimo licznych głębokich analiz, w tym specjalisty od kwestii finansowania i ekonomii
transportu w kontekście działalności gospodarczej, radni zakwestionowali wyliczenia. Złośliwi twierdzą, że nie chodziło o liczby i dane, a sam fakt, że Milanówek osiągnąłby w tej materii prawdziwy
skok cywilizacyjny. Estetyczne, ekonomiczne, nowoczesne rozwiązanie wydaje się przegrywać ze zwykłą niechęcią do
pomysłu Burmistrza Remiszewskiego.
Jak zdumiewające to działanie najlepiej
świadczą fakty. Choćby stanowisko społecznej Rady Gospodarczej, która wypowiedziała się w tej kwestii jednoznacznie.

Ważne daty:
• 30 listopada 2019 r. – termin na zgłoszenie chęci wniesienia opłaty jednorazowej
i skorzystania z bonifikaty w wysokości
60%;
• 31 grudnia 2019 r. – termin na wniesienie opłaty jednorazowej z bonifikatą
w wysokości 60%;
• 29 lutego 2020 r. – termin na wniesienie opłaty rocznej za przekształcenie za
rok 2019;
• 31 marca 2020 r. – termin na wniesienie
opłaty rocznej za przekształcenie za rok
2020.
W wyjątkowych przypadkach, ustawa
przewiduje udzielenie bonifikaty od opłaty
jednorazowej w wysokości aż 99%. Katalog
osób uprawnionych do skorzystania z tej
bonifikaty określa art. 9a ustawy. Wniosek
w tym zakresie należy przygotować samodzielnie, a do wniosku konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających

uprawnienie do przyznania bonifikaty w tej
wysokości.
Należy także pamiętać, że na podstawie
przesłanych zaświadczeń, Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dokonał w dziale III ksiąg wieczystych prowadzonych dla
Państwa nieruchomości wpisu roszczenia
o opłatę. Po dokonaniu wpłaty opłaty jednorazowej, Referat Podatków i Opłat Lokalnych prześle do Państwa zaświadczenie
potwierdzające wniesienie opłaty jednorazowej, z którym następnie należy udać się
do Wydziału Ksiąg Wieczystych i złożyć
wniosek o wykreślenie roszczenia z księgi
wieczystej. Opłata od wniosku o wykreślenie roszczenia to 250 zł.
Dodatkowych informacji w tym zakresie
udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 758 30 61 wew. 240.
Monika Nietrzebka
Referat Gospodarki Nieruchomościami

WIEŚCI Z RATUSZA
wożenia mieszkańców w czasie eventów
miejskich np. święto miasta na Turczynku. W sezonie letnim (soboty, niedziele)
możemy organizować wycieczki dla turystów szlakiem willi milanowskich. Wybranie autobusów z silnikami niskoemisyjnymi
będzie skutkować mniejszą ilością spalin
w naszym mieście. Po zakończeniu leasingu, który będzie trwał 6 lat mamy możliwość wymiany autobusów na elektryczne
z dofinansowaniem z funduszy UE (zadbamy o ekologię). Dofinansowanie przy wymianie na elektryczne jest możliwe tylko
w przypadku posiadania własnych autobusów podobnie jak przy wymianie pieców
węglowych (brak programów umożliwiających inne rozwiązanie w dniu obrad Rady –
przyp. autora). Obecnie zakup autobusów
elektrycznych byłby trzykrotnie droższy niż
proponowany z silnikami niskoemisyjnymi.
Leasing autobusów nie podwyższy zadłużenia miasta. Możliwość wybrania w drodze przetargu najkorzystniejszej oferty zakupu autobusów.”

…

W podobnym tonie wypowiadają się nasi
milanowscy Seniorzy. Wystarczy sięgnąć
do październikowego pisma kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Krystyny Kott, która 4 października pisze
do Burmistrza m.in.: „/…/zwracamy się
z uprzejmą prośbą o usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego m.in.
poprzez uruchomienie autobusu kursującego pomiędzy filiami Milanowskiego Klubu Seniora. Członkowie Milanowskiego
Klubu Seniora (aktualnie 180 osób) bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach ję-

zykowych, plastycznych, sprawnościowych,
fotograficznych, komputerowych, a także
wielu innych prowadzonych w Klubie. Ze
względu na swój wiek, schorzenia, a także
w związku z brakiem możliwości zapewnienia własnego transportu, uczestnictwo
dla niektórych milanowskich Seniorów staje się coraz trudniejsze, a czasami nawet
niemożliwe. Podczas jesieni i zimy obserwujemy wzrost absencji Seniorów w zajęciach, co jest spowodowane właśnie trudnościami w dotarciu na zajęcia./…/ Ponadto warto podkreślić, iż posiadanie w dyspozycji Urzędu Miasta własnego transportu
znacznie usprawniłoby funkcjonowanie nie
tylko milanowskich Seniorów uczestniczących w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”, ale również
miałoby wpływ na podniesienie standardu
usług publicznych dla wszystkich mieszkańców Milanówka, w tym dla osób niepełnosprawnych. Posiadanie własnego transportu publicznego przez Miasto Milanówek
zdecydowanie poprawiłoby komfort życia
mieszkańców bowiem jego dostępność byłaby nieograniczona, a tym samym zmniejszyłoby to wydatki własne ponoszone przez
wszystkie instytucje publiczne na wynajem
takich usług.”

…

Lektura pism, jak również umiejętność
wsłuchania się w głosy mieszkańców,
podparte analizą rynku, jasno wskazują,
że własna komunikacja, oparta na dobrej
sieci połączeń, w dodatku z możliwością
szybkiej korekty, to najlepsze rozwiązanie. Efektywne i najtańsze. Jako właściciel i operator komunikacji, moglibyśmy

dostosowywać błyskawicznie rozkład
jazdy, np. pod zmiany w rozkładzie jazdy PKP czy WKD, wydarzenia kulturalne
czy święta. To również możliwość udostępniania transportu uczniom naszych
szkół, seniorom, sportowcom. Dzisiaj,
musimy ograniczać się do tego, co zawarliśmy w przetargu, i co w jego wyniku realizuje wykonawca usługi. Mamy
związane ręce. Nie sposób więc przejść
obojętnie nad tymi argumentami. Oczywiście, jeśli do kogoś argumenty trafiają, bo działanie na zasadzie „nie bo nie”,
to działanie na niekorzyść mieszkańców,
działanie przeciw cywilizacyjnemu krokowi w przód Milanówka.

…

I jedynie smutną refleksją są słowa przewodniczej Rady, Pani Janiny Moławy,
która powiedziała wprost w czasie XI sesji Rady Miasta Milanówka, że Burmistrz
dąży do autobusów: „posiłkując się grupami nacisku na radnych”. Cóż, nie rozumiem, jak marzenia i oczekiwania
mieszkańców mogą być elementem nacisku na radnych? Pani Przewodnicząca
nie kryła zresztą już wcześniej, że oczekiwania mieszkańców nie są dla rady najważniejsze. Na Komisji Kultury i Sportu
w dniu 13 czerwca stwierdziła, że „(…)
decyzje podejmuje rada, czy to się podoba mieszkańcom, czy nie podoba (…)
możemy oczywiście wysłuchać Pańtwa
opinii, ale decyzje i tak podejmie rada”.
A przecież radni są dla mieszkańców.
O czym nieśmiało przypominam.
Sekretarz Miasta,
Piotr Iwicki

Street view (lipiec 2017), źródło: https://www.google.pl/maps/

Wybory parlamentarne
za nami
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października miały miejsce wybory parlamentarne. Mieszkańcy Milanówka wybierali posłów z list w okręgu nr 20 i senatora z okręgu 41. Mandat senatora uzyskał Michał Kamiński
startujący z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mandaty posłów uzyskało 12 kandydatów.
Z listy Prawa i Sprawiedliwości 6 kandydatów: Błaszczak
Mariusz, Czerwińska Anita, Sipiera Zdzisław, Uściński Piotr,
Olszewski Dariusz, Chorosińska Dominika.

Kolejna ścieżka
rowerowa w Milanówku

Z listy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 4
kandydatów: Grabiec Jan, Zalewski Paweł, Kinga Gajewska,
Maciej Lasek

października podpisałem umowę na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi nr 719 (ul. Królewska) na odcinku od
ul. Grudowskiej do ul. Brwinowskiej. Cieszę się, że w Milanówku,
mieście, w którym rowery cieszą się jako środek transportu wielką
popularnością, przybędzie nam kolejna ważna ścieżka rowerowa.
To ważne działanie proekologiczne.

Z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1 kandydat: Andrzej
Rozenek
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Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr Remiszewski
KURIER MILANOWSKI 9/2019

Z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1 kandydat: Bożena
Żelazowska
Frekwencja w Milanówku wyniosła 73,92%
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WIEŚCI Z RATUSZA

XI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 121/
XI/19
Uchwała
Nr 122/
XI/19
Uchwała
Nr 123/
XI/19
Uchwała
Nr 124/
XI/19
Uchwała
Nr 125/
XI/19
Uchwała
Nr 126/
XI/19

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Mateusz Konopka

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Jaromir Chojecki

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2019–2026
w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego
w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela Gminy
Milanówek oraz zasad i trybu jego nadawania
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania
stałych Komisji Rady Miasta Milanówka

Uchwała
Nr 128/
XI/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka dotyczącą wycofania skargi kasacyjnej złożonej
w dobrze pojętym interesie Miasta

Uchwała
Nr 132/
XI/19

Karolina Białecka

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna
– w rejonie ulic Cicha i Promyka”

Uchwała
Nr 127/
XI/19

Uchwała
Nr 129/
XI/19
Uchwała
Nr 130/
XI/19
Uchwała
Nr 131/
XI/19

Kamil Bialik

UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z IX SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Uchwała zatwierdzona

W dniu 17 października 2019 roku (czwartek) odbyła się XI Sesja Rady Miasta Milanówka.
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15. Na sesji podjęto następujące uchwały:

w sprawie przekazania wniosku
w sprawie przekazania wniosku
w sprawie przekazania wniosku
w sprawie rozbudowy infrastruktury sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i urządzeń towarzyszących

Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

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

(Biuro Rady Miasta Milanówka, Małgorzata Kurdek)

WAŻNE TERMINY PODATKOWE
Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w listopadzie mijają
ważne terminy podatkowe dla osób fizycznych:
Z dniem 15 listopada 2019 r. (piątek)
mija termin:
• IV raty podatku od nieruchomości –
pokój nr 11
• IV raty podatku rolnego i leśnego –
pokój nr 11
Z dniem 30 listopada 2019 r. (sobota)
mija termin:
• IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pokój nr 10
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Wpłat należy dokonywać w kasie
Urzędu na ul. Kościuszki 45 (gotówką
lub kartą płatniczą) lub na indywidualny numer konta przypisany do danego
podatnika.
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy dokonywać bez
wezwania.
Sylwia Kotowska,
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Milanówka

Kasa czynna:
Poniedziałek
10:00–17:00
Wtorek-Czwartek
9:00–15:00
Piątek 9:00–14:00
(przerwa: codziennie
12:00–12:30)

ŚRODOWISKO I ESTETYKA

Dofinansowanie

do mikroinstalacji fotowoltaicznych
Mieszkańcy Milanówka mogą ubiegać się o dotację na zakup
i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach rządowego
programu “Mój Prąd”. Budżet programu wynosi 1 mld zł.
Kto może ubiegać się o dofinasowanie?
Osoby fizyczne wytwarzające energię
elektryczną na własne potrzeby, które
mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Na jakie przedsięwzięcia przeznaczona
jest pomoc?
Na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących
na potrzeby istniejących budynków
mieszkalnych. Dotacja będzie mogła
być udzielona tylko na nowe urządzenia
(wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją). Pomoc udzielana
będzie na przedsięwzięcia, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 23.07.2019 r.
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest tu jako poniesienie pierwszego
kosztu kwalifikowanego (data opłacenia
pierwszej faktury lub równoważnego
dokumentu księgowego).

Nie podlegają dofinansowaniu projekty,
polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi
do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej jednak niż 5 tys. zł
na jedno przedsięwzięcie.
Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Termin pierwszego naboru trawa od 30.08.2019 r. do
20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany
jest od początku 2020 roku. Wniosek należy złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji, rozumianej jako przyłączenie
mikroinstalacji do sieci.

Regulamin i wniosek są dostępne na
stronie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej:
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/.
Doradcy energetyczni dostępni są pod nr
telefonu: 22 45 95 990.

Posadziliśmy
bluszcze
Otrzymaliśmy 70,2 m bluszczy, które zostały posadzone wzdłuż ulicy Warszawskiej i Krakowskiej (przy PKP).
W ramach działań zmieniających wizerunek naszego miasta, zachęcam wszystkich
chętnych Mieszkańców do zakupu i posadzenia wybranych pnączy w oznaczonych
miejscach. Proponuję zakup: wiciokrzewów (półcień), rdestów (słońce), winobluszczy trójklapowych, hortensji pnącej
(półcień), clematisów (słońce).
Służę pomocą od poniedziałku do piątku
– kontakt z Referatem Ochrony Środowiska wewnętrzny 221 lub 202. Przypominam, że jest to ostatni moment na ich
wysadzenie!
Ogrodnik Miejski

Wrzucajmy odzież do legalnych pojemników
Na terenie miasta znajduje się kilkanaście
pojemników na odzież używaną, które zostały ustawione za zgodą miasta. Pozostałe, zostały ustawione bez naszej wiedzy, czyli zastosowano tzw. samowolkę.
Pojemniki te nie są nie opisane, a wokół
nich panuje notorycznie bałagan, na co żalą
się nasi mieszkańcy. Miasto podejmowało
wielokrotnie próbę dotarcia do właścicieli
pojemników, które są ustawione nielegalnie. Na pojemnikach tych nie ma żadnych
danych poza numerem seryjnym, a więc

wyegzekwowanie ich uprzątnięcia nie jest
proste. Podejmujemy jednak kroki, aby całkiem usunąć je z naszego miasta. Udało się
to do tej pory na ulicy Brwinowskiej, nielegalne pojemniki zniknęły z okolic ronda.
Apelujemy do mieszkańców! Oddając niepotrzebne rzeczy, wrzucajcie je do oznakowanych, postawionych legalnie pojemników (przykład – zdjęcie obok). Nie ma
wówczas wątpliwości, że odzież trafi do
rzeczywiście jej potrzebujących.
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Co powinno trafić do pojemnika PCK
WRZUCAMY:
• odzież czystą, nieporwaną, suchą
• obuwie czyste, sparowane, związane.
W miarę możliwości każdą parę obuwia
wrzucać w osobnej reklamówce
• czystą pościel
• czyste zabawki, pluszaki
KURIER MILANOWSKI 9/2019

NIE WRZUCAMY:
• starych, zniszczonych kołder, poduszek,
kożuchów
• śmieci, odpadów komunalnych, puszek,
żywności, drewna opałowego
• małych zabawek (puzzli, klocków)
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Spalanie w piecu
i kominku bez smogu!
Drewno

Nie każdy gatunek drzew nadaje się do
spalania w kominkach czy piecach centralnego ogrzewania. Należy stosować odpowiednie gatunki drewna liściastego (grab,
dąb, buk, jesion, brzoza, robinia akacjowa
pot. zwana akacją, drewno owocowe), które zapewniają nam wysoką efektywność
spalania oraz nie zatruwają środowiska
poprzez nadmierne wydzielanie substancji
smolistych, jak w przypadku drewna drzew
gatunków iglastych.

Wilgotność drewna

Drewno stosowane do spalania w kominkach i piecach centralnego ogrzewania
powinno być odpowiednio sezonowane.
Pocięty i rozłupany materiał najlepiej składować pod przewiewną wiatą przez 2-3
sezony. Odpowiednia wilgotność drewna wynosi 10-20% zawartości wody. Tak
przygotowany opał znacząco wpływa na
wartość energetyczną drewna, co za tym
idzie możemy dzięki niemu uzyskać wyższą temperaturę spalanego materiału przy
minimalizacji wydzielanego dymu. Zawartość wody w drewnie na poziomie poniżej
20% wpływa na nasze bezpieczeństwo,
ponieważ minimalizujemy efekt powstawania smogu. Zapobiegamy również powstawaniu „smoły drzewnej” w kominie
(kreozotu), który może być bezpośrednio
przyczyną pożaru komina, bądź osad ten
może stopniowo ograniczyć przekrój komina aż do całkowitego zatkania. Kreozot
drzewny odkłada się również na ściankach
paleniska zmniejszając moc grzewczą,
a podczas ciągłego spalania wilgotnego
drewna może także dojść do uszkodzenia
wkładu, lub paleniska. Dlatego tak ważne jest odpowiednie sezonowanie drewna, które wykorzystamy do spalania w naszym palenisku.

Spalanie

Najbardziej ekologiczną, jak również ekonomiczną jest metoda górnego spalania(rozpalania) w piecu czy kominku. Zapewnia ona minimalizację zadymienia
w szczególności w newralgicznym momencie jakim jest rozpalanie. Wpływa też
na efektywniejsze spalanie drewna czy
węgla. Najprościej mówiąc, zasypujemy
piec czy kominek drewnem lub węglem,
następnie podpałkę układamy na materiał przeznaczony do spalania i rozpalamy.
Tak przygotowane ognisko będzie rozpalało się stopniowo, ogień nie będzie przyduszony spalanym materiałem, dzięki czemu płomień będzie efektywniejszy a zadymienie zredukowane. Jest to najlepsza
metoda spalania drewna jak również węgla bez nadmiernego wydzielania dymu.
Metoda górnego spalania ma zastosowanie w około 90% domowych kotłów(za
wyjątkiem kotłów spalania dolnego i górno-dolnego), w kominkach oraz w piecach
kaflowych i kuchennych, które mają do-

statecznie wysokie palenisko, by zmieściła
się sensowna ilość paliwa.

Kontrola

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego,
jak co roku, Straż Miejska rozpocznie akcję
kontroli spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania i kominkach. W przypadku zbyt silnego zadymienia, Funkcjonariusze mogą pobrać próbkę popiołu
pochodzącego z paleniska, która zostanie
poddana analizie fizyko-chemicznej potwierdzającej lub wykluczającej udział odpadów w spalanym paliwie. Kontroli mogą
zostać poddane również skład opału i wilgotność drewna jakie mieszkańcy używają
do ogrzewania.
Zachęcamy do odwiedzenia strony z instruktażem górnego spalania.
https://czysteogrzewanie.pl/
jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory/
Arkadiusz Tomczyk – Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Zielenią

DEPCZESZ MOJE PODATKI!
List do
Redakcji
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MALI BOHATEROWIE

Wyróżnienie dla Państwa Kuldanków
12 października br. w Muzeum
Powstania Warszawskiego
miała miejsce wyjątkowa
uroczystość.

W

gronie 12 laureatów nagrody
przyznawanej przez Międzynarodową Niezależną Fundację
Kultury POLCUL, przyznawanej dla tzw.
„Małych bohaterów”, pracujących społecznie z oddaniem dla swoich Małych Ojczyzn,
znaleźli się Anna i Tadeusz Kuldankowie. To
piękny laur, wspaniałe uhonorowanie Państwa Kuldanków, docenienie zakrojonej na
wielką skalę, wieloletniej działalności społecznej. Nie sposób przecenić zwłaszcza
tej, dotyczącej dziedzictwa kulturowego
na terenie Milanówka. Szanowni Państwo,
było zaszczytem móc brać udział w tym
szczególnym wydarzeniu. Jeszcze raz gratuluję tak zaszczytnego lauru.
Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr Remiszewski

Z Dziennika Miejskiego Strażnika
Pomogliśmy odnaleźć
starszego mężczyznę

… 10.10 zaniepokojona mieszkanka Mila-

nówka przybiegła do siedziby Straży Miejskiej. Poprosiła dyżurnego o pilną pomoc
– przed chwilą oddalił się starszy mężczyzna, który był pod jej opieką. Kobieta
poddenerwowanym głosem prosiła o natychmiastową pomoc. Wszyscy funkcjonariusze zostali zmobilizowani do poszukiwania mężczyzny. W takich sytuacjach
ważna jest każda sekunda, a upływ czasu
działa na niekorzyść mundurowych. Kobieta posiadała w telefonie zdjęcie mężczyzny – rysopis został przekazany podległym funkcjonariuszom. Cechy szczególne zostały przekazane także operatorowi
monitoringu. Mieszkanka szybko wsiadła
do radiowozu i udała się w teren wraz ze
strażnikami. W pośpiechu kontrolowano

KURIER MILANOWSKI 9/2019

wszystkie miejsca, w których mogła znajdować się starsza osoba. Wszystko skończyło się szczęśliwie, a kobieta odetchnęła z ulgą. Po około 25 minutach od rozpoczęcia akcji, mężczyzna został odnaleziony
przez strażników miejskich na ul. Herberta
w Milanówku.

Podpalacz ujęty
„na gorącym uczynku”
przez Strażników
Miejskich

… 05.10 ok. godz. 14:40 mieszkaniec Mi-

lanówka poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że z budynku „Willi Chimera” wydobywają się gęste kłęby dymu.
Patrol, używając sygnałów dźwiękowych
i świetlnych pojazdu uprzywilejowanego, pilnie udał się we wskazane miejsce.
Z wnętrza budynku widać było czerwoną łunę rozprzestrzeniającego się ognia,
a z okien wydobywał się już gęsty, gryzący
dym. Po potwierdzeniu zgłoszenia dyżurny zadysponował załogę Straży Pożarnej,
a strażnicy przystąpili do zabezpieczenia
miejsca, sprawdzenia rejonu pod kątem
rannych i poszkodowanych oraz do ujawnienia sprawcy. Szybko rozprzestrzeniający się pożar i gromadzenie się zainteresowanych osób postronnych wymusiło na
strażnikach podjęcie działań, związanych
z udrożnieniem dojazdu dla załóg Straży
Pożarnej. W trakcie wstępnych działań na
miejscu pożaru, funkcjonariusze stwierdzi-

li obecność dobrze im znanego Pawła K.,
który opuszczał rejon palącego się budynku pokryty świeżym popiołem. Kiedy załoga OSP Milanówek przystąpiła do gaszenia pożaru, jeden ze strażników rozmawiał
z podejrzanym mężczyzną. Paweł K. był
zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
Prawdopodobnie świadomy ciążących na
nim dowodów i faktu, że nie zdążył się
oddalić z miejsca, przyznał się strażnikom
do podpalenia budynku. W maju mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania trzech
pożarów niezamieszkałych budynków na
terenie Milanówka. Interwencja Strażników Miejskich dostarczyła poważnych dowodów organom ścigania. Osoba została
przekazana Policji do dalszych czynności.
Straż Miejska w Milanówku
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Milanowska

profilaktyka
Cieszy nas ogromnie, że wszystkie
proponowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej działania profilaktyczne
spotykają się z tak dużym zainteresowaniem
Mieszkańców Milanówka.

B

ardzo ważnym programem społecznym realizowanym przez
Gminę już od wielu lat jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program ma za zadanie zapobiegać oraz
minimalizować powstawanie szkód społecznych i zdrowotnych wynikających
z używania środków uzależniających.
We wrześniu i październiku br. OPS
zorganizował bezpłatny cykl 5 spotkań
warsztatowych pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” rekomendowa-

nych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Jest to ogólnopolski program rozwijania
umiejętności wychowawczych i wspierania rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach
z dziećmi i młodzieżą. Program cieszył
się dużym zainteresowaniem milanowskich rodziców. Uczestnicy podkreślają,
że udział w spotkaniach nauczył ich budować realne poczucie własnej wartości
u dziecka, zachęcać dziecko do współpracy oraz wpływać na niepożądane
zachowania.

Męska Szopa
przy ulicy
Inżynierskiej
Pisaliśmy już w Kurierze Milanowskim o Męskiej Szopie w Milanówku, ale dopiero jesienią br. pojawiła się
konkretna decyzja o miejscu na jej uruchomienia.
„Męska Szopa” jest ostatnim działaniem w realizowanym
przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekcie unijnym pn.
„Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” i znalazło się na nią miejsce w lokalu przy ul. Inżynierskiej 3a,
pozostającym w zasobach mieszkaniowych Gminy Milanówek i przekazanym na ten cel przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Męska Szopa ma na
celu aktywizację osób starszych, które będą tu realizować
swoje pasje w majsterkowaniu i modelarstwie, dzieląc je
z młodszym pokoleniem naszych mieszkańców (dziećmi i młodzieżą). Mile widziane na oferowanych zajęciach
będą grupy – dziadkowie z wnukami i wnuczkami, a także osoby indywidualne. Miejsce to wymaga dostosowania
i modernizacji oraz właściwego wyposażenia. Uruchomienie placówki przewidujemy na przełomie roku. Będziemy
informować na bieżąco o postępach w pracach.
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Kolejną realizowaną obecnie przez Ośrodek ofertą jest cykl 6 bezpłatnych
warsztatów skierowanych
dla rodziców pt. „Pozytywna Dyscyplina”. Stosowana podczas prowadzenia tych warsztatów metoda uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych
w zachęcający dla dzieci i dorosłych, pełen szacunku sposób - bez
stosowania kar i nagród, w oparciu o 5
fundamentalnych zasad.
Otwarte spotkania profilaktyczne w Milanówku dotyczące współczesnych problemów i poszukiwania możliwości ich
rozwiązań są trzecią obecnie realizowaną ofertą dla rodziców i opiekunów mających potrzebę doskonalenia swoich
umiejętności wychowawczych.
Pragniemy zapewnić, że w roku 2020
również planujemy organizację takich
warsztatów.
W razie pytań prosimy o kontakt
z P. Magdaleną Jachna lub P. Pauliną
Tokarską Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku ul. Kościuszki 58,tel. 22724-94-69, tel. kom. 797-832-787.

EDUKACJA

SP
nr1
MilanKod
w prestiżowym
projekcie CMI
W roku szkolnym 2019/20 w milanowskiej „Jedynce” będą odbywać
się zajęcia dodatkowe w ramach
pierwszej edycji Ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa
Informatycznego.

Dzień Edukacji Narodowej w SP 1
W naszej szkole 14 października odbyła się wyjątkowa uroczystość Ślubowanie Pierwszoklasistów.

W

szyscy uczniowie bardzo przejęci
oczekiwali na wejście do sali gimnastycznej, gdzie ze sceny dobiegały już dźwięki „Naszej piosenki” w wykonaniu uczniów klas III. Potem energicznym
krokiem weszły Pierwszaki śpiewając piosenkę „Idę do szkoły”. W przyjaznej atmosferze - wśród rodziców, zaproszonych gości, grona pedagogicznego oraz kolegów
i koleżanek z klas trzecich - Pierwszoklasiści zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności edukacyjne, rozwiązując zadania prezentowane przez starszych uczniów, przeplatane piosenkami. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez
dzieci uroczystego Ślubowania na sztandar
szkoły oraz Pasowanie na uczniów, którego dokonały panie: dyrektor Anna Sawwidis i wicedyrektor Monika Zimnicka. W ten
sposób Pierwszoklasiści zostali oficjalnie
przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. P. Skargi w Milanówku.

Uczniowie usłyszeli wiele życzeń i miłych
słów od: Burmistrza Miasta Milanówka
p. Piotra Remiszewskiego, p. Doroty Malarskiej - dyrektor Przedszkola nr 1, która
także podarowała dzieciom słodką niespodziankę oraz p. Anny Sawwidis, dyrektor
„Jedynki”. Trzecioklasiści na ręce pań wychowawczyń: Agnieszki Grzeszyk, Aliny
Gołębiowskiej i Anny Wróbel przekazali
własnoręcznie przygotowane prezenty.
Miłym akcentem podczas uroczystości były
życzenia i podziękowania dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły przekazane
przez Pana Burmistrza i Panią Dyrektor.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do uświetnienia tej uroczystości swoją
pracą, dobrym słowem czy miłym gestem,
uśmiechem.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy
samych sukcesów i radości ze zdobywanej
wiedzy.
Beata Osiadacz, nauczycielka muzyki

Co słychać w „Jedynce”?
MAŁE CENTRUM NAUKI
W październiku przyjechała do nas z Politechniki Łódzkiej wystawa doświadczeń fizycznych
„Miniphänomenta”, czyli sprawdzone już w Niemczech małe centrum nauki, na które składa
się 31 stacji eksperymentalnych umieszczonych w naszej szkole.
W dniach 3–17 października 2019 roku, wszyscy uczniowie klas I–VIII mogli korzystać z poszczególnych stanowisk, eksperymentując, obserwując i wyciągając samodzielne wnioski.
Podczas „dnia otwartego” eksperymentowania spróbowali również rodzice naszych uczniów.
Transport wystawy został sfinansowany z funduszy Rady Rodziców SP nr 1. Dokładnych informacji i odpowiedzi na pytania, udzielała organizatorka tej wystawy w naszej szkole pani
Iwona Medykowska.

P

artnerami projektu jest 5 najlepszych
polskich uczelni technicznych. Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz
z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami I love math i Cyfrowy Dialog oraz
Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, a także aktywizacja uczniów uzdolnionych informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach
kół informatycznych.
W ramach grantu od października 2019 r.
do maja 2020 r., kontynuowana będzie działalność tzw. Klub Kodowania „Milankod”
(więcej informacji: milankod.blogspot.com)
W programie:
• programowanie w Scratch,
• podstawy języka Python
• przygotowanie i udział w konkursach
informatycznych (Bóbr, CMI)
• udział w godzinie Kodowania,
Dniu Scratcha;
• praca z zestawem robotycznym
– Arduino, oraz Lofirobotami;
• zajęcia wyjazdowe – Dom Technologii,
Muzeum Techniki.
Grantobiorcą z ramienia naszej szkoły
jest p. Beata Sokołowska – nauczycielka
informatyki.
Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł.
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków
UE: 42 218 480,45 zł.
Więcej informacji o projekcie:
https://cmi.edu.pl/
Beata Sokołowska,
nauczycielka informatyki

Bożena Osiadacz, Iwona Medykowska
KURIER MILANOWSKI 9/2019
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PAPIER

Po raz pierwszy Archiprzygody w Dwójce
SP
nr2

SZKŁO

METALE
I TWORZYWA
SZTUCZNE

Uczniowie klasy II A rozpoczęli cykl spotkań
edukacyjnych Archi-przygody. Program EDUKACJI
ARCHITEKTONICZNEJ został przygotowany przez
Narodowe Centrum Kultury.

Czysty
Milanówek
Dnia 05.10.2019 r. w Przedszkolu
Społecznym przy ul. Wspólnej 18
w Milanówku odbył się Piknik
integracyjny pt: „Czysty Milanówek”.
Celem spotkania była zintegrowanie rodziców, dzieci i pracowników, a także zadbanie
o porządek w naszym Milanówku.
Przedszkole, co roku, oprócz podstawy programowej realizuje dodatkowy temat, tym
razem to: „Milanówek w sercu Mazowsza”.
Rodzice z dziećmi licznie przybyli na spotkanie. Po miłym powitaniu wyruszyliśmy
z przedszkola, posprzątaliśmy ulicę Wspólną, część ul. Krakowskiej oraz lasek przy
ul. Wójtowskiej.
Na tak pozornie krótkim odcinku, znaleźliśmy dużo śmieci, zatem można rzec, iż
przyczyniliśmy się do czystości w naszym
mieście.
Po sprzątaniu, na terenie przedszkola, dzieci miały nie lada wyzwanie – musiały pozbierać porozrzucane śmieci (butelki plastikowe, papiery, słoiki itp.) podrzucone
przez Chochlika, po krótkiej instrukcji posegregować i wrzucić do odpowiedniego
pojemnika.
„Po ciężkiej pracy” przyszedł czas na dekorację pojemników (wykorzystanych z segregacji odpadów), w których posadzone
zostały sosnowe szyszki. Po regularnym
podlewaniu ma wyrosnąć maleńkie drzewko. Podjęte działania mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych. Na koniec
były wesołe zabawy oraz degustacja smakołyków przygotowanych przez rodziców.
Wspólne rozmowy, zabawy, zintegrowały
naszą przedszkolną rodzinę. Z niecierpliwością czekamy na kolejne akcje.
Anna Sierańska
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S

tanowi on propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej
w kulturę życia.
Podczas proponowanych 10 zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania
posiadanych zmysłów do odkrywania
najbliższego otoczenia. Przekonają się,
że powstanie budowli poprzedza wiele
działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą, uczestnicy programu zapoznają się ze „sztuką
budowania”.
Główne założenia programu skupiają się
wokół: sensorycznego nabywania przez
dzieci świadomości przestrzeni, w której
się poruszają i którą zamieszkują; kształtowania w dzieciach rozumienia procesu
projektowania i realizacji budowli oraz
docenienie tradycji architektonicznych.

Cele, jakie stawia przed sobą program,
to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji
językowych i komunikacyjnych poprzez
poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury. Archi-przygody otrzymały patronat: Stowarzyszenia
Architektów Polskich, Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika
„Architektura-Murator”.
Cyklicznie, co tydzień zajęcia prowadzi architekt Pani Krystyna Słowik wraz
z wychowawczynią Danutą Rusinowicz.

Gabinet stomatologiczny od 6 grudnia
Prace związane z organizacją gabinetu
stomatologicznego w Centrum Sportu i Rekreacji
Grudów dobiegają końca. Uroczyste otwarcie nastąpi
6 grudnia. Zapraszamy!

EDUKACJA

Dzień Edukacji Narodowej, czyli co dla nas
wynika z dnia 14 października?
W tym roku szkolną uroczystość
zaczęliśmy o 11:00. Pierwszy
wniosek: aby świętowanie było
udane, grono świętujących musi być
wyspane!

A

świętowali wszyscy, którzy tworzą
Dwójkowe środowisko nauki: nauczyciele i wychowawcy, z paniami
dyrektor na czele, uczniowie reprezentujący poszczególne klasy i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Julia Żabczyńska
i Oskar Pomorski, składający życzenia wraz
z uczniowskim upominkiem.
Obecni byli także rodzice, dziadkowie a nawet dyrektorzy przedszkoli naszych tegorocznych pierwszoklasistów przyjmowanych właśnie w poczet uczniów. Złożone

ślubowanie na sztandar, radośnie wykonane piosenki, recytowane po raz pierwszy
przed szkolną publicznością wiersze oraz
uroczy taniec – to wszystko przypieczętowało doniosły fakt: nasza Szkoła pozyskała
wspaniałych nowych uczniów!

Stworzyła się też okazja, aby poznać nowo
wybranych przedstawicieli Rady Rodziców
– przewodniczącego: p. Artura Niedzińskiego oraz p. Blankę Zielińską.
Nie zabrakło również przedstawicieli władz
miasta, w tym pana burmistrza Piotra
Remiszewskiego.
Jednak największe owacje tego dnia dostała pani Krystyna Kaczmarek - nasza kochana pani woźna – pracująca w naszej szkole
już 40 lat!
A to wszystko po to, aby ucieszyć się wzajemną obecnością i poczuciem, że wszyscy
pracujemy przez cały rok na rzecz dobra
naszych dzieci. Oby pamięć o tym nie zatarła się w nas pośród powszedniej szkolnej
codzienności!
Katarzyna Klonowska, polonistka w SP nr 2

Ołówkiem jak różdżką, czyli pasowanie w „Trójce”
11 października w Szkole
Podstawowej nr 3 odbyło się
uroczyste ślubowanie klas
pierwszych.

U

czniowie wraz z wychowawczyniami
przygotowali program artystyczny,
dzięki któremu mieliśmy możliwość
dostrzec drzemiący w nich potencjał. Słowo
mówione połączone z utworami muzycznymi, które pierwszaki zaśpiewały z pełnym
zaangażowaniem, wzbudziło nie tylko podziw rodziców i grona pedagogicznego, ale
także pana Piotra Remiszewskiego- Burmistrza Miasta Milanówka. Entuzjazm najmłodszych uczniów naszej szkoły udzielił
się wszystkim zgromadzonym, a przyjemna
atmosfera, sprawiła, że moment pasowania
na zawsze pozostanie w ich pamięci.

SP
nr3

Wychowawczynie klas 1.
KURIER MILANOWSKI 9/2019
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Dzień
Życzliwości
W dniu 21 listopada
obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Życzliwości.
Jest to dzień przypominający,
że wśród nas są słabsi
członkowie społeczeństwa
potrzebujący empatii,
zrozumienia i wsparcia.

T

o również święto wszystkich pracowników instytucji pomocy społecznej,
zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom przeżywających trudności życiowe. Tego dnia zwracamy się szczególnie
do Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, a w szczególności
Pracowników Socjalnych, którzy z racji wykonywanego zawodu są najbliżej
osób doświadczających tych trudności.
Od ich pracy, zaangażowania, kompetencji oraz zrozumienia zależy często los potrzebujących pomocy. Dlatego w dniu 21
listopada składamy serdeczne życzenia
wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku oraz innych publicznych i pozarządowych instytucji organizujących pomoc najbardziej
potrzebującym, a także wszystkim milanowskim społecznikom, aby nigdy nie zabrakło im sił w podnoszeniu ludzi na duchu, udzielaniu wsparcia w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych.
Wszystkim życzymy zdrowia i wytrwałości, tak niezwykle potrzebnych w   tej
trudnej pracy oraz satysfakcji i poczucia
spełnienia każdego dnia. Dziękując im
z całego serca zapewniamy, że jesteśmy
razem na tej wspólnej drodze i doceniamy trud każdego Pomagającego.

Uczniowie
w akcji
sadzenia
roślin

U

czniowie milanowskich szkół dołączyli do jesiennej akcji sadzenia roślin. 5 listopada uczniowie trzeciej
klasy Milanowskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej posadzili 20 pnączy wzdłuż ekranów przy ul. Warszawskiej. W akcji uczestniczył też wyjątkowy pies ogrodnik, który
wygrzebywał dołki pod sadzonki i mieszał ziemię. 7 listopada uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina
z wielkim entuzjazmem i profesjonalizmem
posadzili drzewa oraz wysiali trawę uzupełniając tym samym nowymi nasadzeniami

aleje lipową wzdłuż ul. Żabie Oczko. Serdecznie dziękujemy szkołom za ufundowanie roślin oraz wielkie zaangażowanie w ich
sadzenie.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Szanownn Państww,
w grudniu 2018 r. wigilia dla samotnych i potrzebujących powróciła do Milanówka po trzech
latach przerwy. W zeszłym roku zebraliśmy się w hali sportowej nr 1 przy ul. Żabie Oczko
wypełnionej zapachami i smakami świątecznych potraw, dźwiękiem kolęd, a przede
wszystkim ciepłem i serdecznością, aby przeżyć wspólnie ten szczególny czas. Wtedy nie
udałoby się to bez Państwa pomocy. Podobnie będzie w tym roku.
Pamiętając o prowadzących nas w zeszłym roku słowach Ojca Świętego Franciszka: „Jakże
byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości
wobec drugiego”, dzisiaj też pamiętamy o osobach, których nie stać nawet na skromne święta,
o takich, które nie mają pracy, nie mają bliskich. Właśnie dla nich organizujemy specjalną
wieczerzę wigilijną. W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się już Milanowskie
Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku oraz Danuta Kijewska i jej
Fundacja Człowiek-Człowiekowi (Homo-Homini). Wigilia zaplanowana jest na 22 grudnia
2019 r.
W związku z powyższym zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w organizacji naszego
wspólnego przedsięwzięcia i rozważenie możliwości wsparcia ﬁnansowego lub rzeczowego
tego ważnego dla potrzebujących dnia.
Instytucją koordynującą Wigilię jest Milanowskie Centrum Kultury.
Telefon: tel. (22) 758 32 34
Chętnych do wsparcia inicjatywy zachęcamy do przekazywania darowizn
Chęt
na numer konta: 77 9291 0001 0086 8411 2000 0010

Dowodem wielkiego
uznania dla pracowników
Milanowskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej jest przyznanie
przez Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
w roku 2019 wyróżnienia za
wybitne osiągnięcia Zespołu
w stosowaniu nowatorskich
rozwiązań w zakresie zadań
realizowanych w obszarze
pomocy społecznej. My również
wyrażamy słowa szacunku
i uznania.

Z poważaniee,
Burmistt Miastt Milanówkk
Piotr Remiiewskk

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl
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Chatka Świętego
Mikołaja w Kurniku
Gdy zbliża się grudzień, w krainie Świętego Mikołaja praca wre. Mikołaj wraz
z elfami przygotowuje prezenty, które już
niedługo powiezie w saniach do grzecznych dzieci.

Inauguracja
Milanowskiego
Klubu Brydża

R

Z przyjemnością informujemy, 2 października 2019
nastąpiła inauguracja Milanowskiego Klubu Brydża.

ozpoczęliśmy elegancko i z przytupem, w części artystycznej wystąpiła ze swoim pięknym głosem Pani Aleksandra Boniecka,
a na instrumencie perkusyjnym, kahonie,
akompaniował jej nasz Burmistrz, Pan
Piotr Remiszewski. Gościliśmy osobistości, takie jak Pani Małgorzata Maruszkin,
rzeczniczka prasowa Polskiego Związku
Brydża Sportowego, sędzia - Pan Włodzimierz Rutkowski i wielu innych.
Po ciepłych wystąpieniach organizatorów i Burmistrza Miasta Milanówka rozpoczęliśmy to, co w Klubie Brydża powinno dominować – rywalizację

w tą najlepszą na świecie grę umysłową,
jedyną, w której komputer przegrywa
z człowiekiem.
Nasze spotkania odbywają się w środy i soboty od 16.00 do 22.00, albo do
ostatnich dwóch par. Gorąco zapraszamy
wszyskich miłośników brydża do wspólnej gry i do wstępowania w poczet członków Klubu!
Informujemy również, kurs szkoleniowy,
który poprowadzi sędzia Włodzimierz
Rudkowski będzie odbywać się w środy
o godzinie 18.30
Grażyna Śniadewicz, Marek Jefremienko

K

ażdy chciałby zobaczyć jak wygląda
praca Mikołaja, co robi w lecie, co lubią
jeść renifery, w jaki sposób przynosi nam
prezenty. Jest szansa na to, że możemy go
spotkać i o to wszystko zapytać! Elfy wraz
ze Świętym Mikołajem znowu zawitają do
naszej pracowni kreatywnej „Kurnik -wylęgarnia kultury”. Przez dwa dni w grudniu,
miejsce to zamieni się w „Chatkę Świętego
Mikołaja”. Jeżeli nie byłyście drogie dzieci
tam w poprzednim roku, to koniecznie musicie przyjść do nas!
Pięknie ozdobiona, wprowadzi wszystkich odwiedzających w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci będą mogły wziąć
udział w warsztatach z Elfami, spędzić czas
z Mikołajem, zobaczyć jak On mieszka oraz
przenieść się do Świątecznej Krainy pełnej niespodzianek! Dzieci dowiedzą się jak
wygląda praca Mikołaja, jakie są tradycje
świąteczne, przeżyją niezwykłą, świąteczną przygodę w tym magicznym miejscu.
Nie zabraknie prezentów, słodkości, śmiechu i dobrej zabawy.
Już teraz zachęcamy do zgłaszania się i rezerwacji terminu na spotkanie z Mikołajem.
Edyta Budziewska
Milanowskie Centrum Kultury

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy
Burmistrzem Miasta Milanówka
a Kancelarią Radców Prawnych Korzybski Wojciński Kozłowska Sp.j.
zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym także małych i średnich
przedsiębiorców do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych
w ramach programu Prawnik Pierwszego Kontaktu.
Porady udzielane są:
•
•

Od 3 czerwca, w każdy poniedziałek od godziny 16:00 do 18:00,
w budynku B Urzędu Miasta Milanówka, ul. T. Kościuszki 45,

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt tel.: 22 652 31 15
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Do „Chatki Świętego Mikołaja” zapraszamy w terminie 6-7 grudnia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rezerwacje pod
numerem telefonu 22 758 32 34.
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BIBLIOTEKA
POLECA
Na jesienne wieczory polecamy niebanalną, dającą do myślenia powieść szpiegowską oraz niezwykłe i zaskakujące
„Opowiadania bizarne” tegorocznej noblistki Olgi Tokarczuk.

Pierwsza pozycja dedykowana jest miłośnikom
intryg, szybkiej akcji i nietuzinkowego zakończenia. Druga przenosi nas do Wołynia epoki potopu
szwedzkiego, współczesnej Szwajcarii, odległej
Azji oraz w miejsca wyimaginowane. Młodszym
czytelnikom proponujemy dwie pozycje: współczesną lekturę z serii „Sto porad” oraz kultowe
opowiadania o Misiu.
Życzymy miłej lektury,
Miejska Biblioteka Publiczna

KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
Tajemnice Joan
Jennie Rooney
Wyd. Sonia Draga

Powieść szpiegowska
osadzona w realiach II Wojny
Światowej, gdzie komunizm
i  rewolucja marksistowska
jawią się jako antidotum na całe zło. Główna
bohaterka przekonana o słuszności misji, decyduje się na tajną współpracę z Rosją. Książka
oparta na prawdziwych wydarzeniach.

Opowiadania bizarne
Olga Tokarczuk
Wyd. Literackie

Zbiór dziesięciu niezwykłych
i nieprzewidywalnych (bizarnych) opowiadań, dzięki
którym inaczej spojrzymy na otaczającą nas
rzeczywistość. Lektura zdecydowanie wyłamująca się ze schematów, którą warto poznać.

KSIĄŻKI DLA DZIECI
Sto porad dla
kłamczuchów
Eva Susso
Wyd. Zakamarki

Kłamstwo ma krótkie nogi.
Tego doświadcza Rolf, który
aby uzyskać zamierzony
cel, zaczyna blefować. Czy uda mu się wyplątać
z tych wszystkich kłamstewek? I jakie będą tego
skutki? Dowiecie się z książki pełnej przygód,
z potężną dawką humoru.

Nocna strefa

w Bibliotece
i wystawa w 100 lecie
Gminy Milanówek

Długie jesienne wieczory sprzyjają obcowaniu z literaturą czy
filmem. 15 listopada Biblioteka zaproponowała Państwu trzy różne
wydarzenia pod wspólną nazwą „Nocna Strefa”.

Z

nalazły się w niej: spotkanie z popularną pisarką Anną Kamińską, wernisaż wystawy „Milanówek dawny
i obecny” oraz pokaz filmu. Od godz. 18.00
i do 1.00 można było wstąpić do milanowskiej Biblioteki nie tylko po to by wypożyczyć ciekawą lekturę ale również by porozmawiać z autorką „Simony, „Wandy”, „Haliny” czy „Historii z Puszczy Białowieskiej”.
Kamińska w swoich książkach kreśli losy
znanych osób takich jak Wanda Rutkiewicz,
Halina Kruger-Syrokomska czy Simona Kossak. Nie są to jednak zwyczajne biografie,
ich siła leży w przedstawieniu danej postaci
z wielu perspektyw. Pisząc o polskiej himalaistce Wandzie Rutkiewicz autorka opisuje jej relacje z drugim człowiekiem. Te opisy
pokazują jak złożony charakter miała Wanda. Dla jednych była chłodną i zamkniętą
w sobie kobietą, dla innych, najczęściej znajomych spoza górskiego świata, ciepłą i zawsze chętną do pomocy przyjaciółką. Na
pewno w jej życiu brakowało miłości. I oczywiście nie mowa w tym miejscu o miłości do
gór, tylko do drugiego człowieka.
Po spotkaniu pokazaliśmy wystawę, która
powstała na bazie materiałów Cyfrowego
Archiwum Tradycji Lokalnej w Milanówku oraz dzięki przekazanym fotografiom
przez partnerów i mieszkańców miasta.
Myślą przewodnią prezentacji było zestawienie zdjęć dawnego Milanówka z fotografiami miasta wykonanymi w roku 2019.
Takie porównanie pozwoliło nam przyjrzeć
się sile działania czasu i ludzi na nasze miasto. Pokazaliśmy budynki, ulice oraz najbardziej charakterystyczne miejsca Mila-

Wystawa „Milanówek
dawny i obecny”

Ulica Krakowska, Dom Jankowskiego (pierwsza
siedziba Gminy Milanówek). Lata 70. na górnym
zdjęciu (kolekcja: Hanna i Andrzej Pettyn) oraz
zdjęcie współczesne na dole, rok 2019.

nówka czyli stację PKP, dom Piekarskiego,
wiadukt czy ulicę Kościuszki. W 100 lecie
Gminy przypomnieliśmy historię utrwaloną
na kliszach fotograficznych
kilkadziesiąt lat
Wystawa została opracowana na bazie
temu. Wiele zdjęć
wywołało
wśród
oglądamateriałów
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Lokalnejawnieraz
Milanówkutakże
oraz
jących uśmiech na
twarzy
łzę
dzięki przekazanym fotografiom przez
w oku, dla najmłodszych
zaś
było
ciekawą
partnerów i mieszkańców miasta. Myślą
lekcją lokalnej historii.
przewodnią prezentacji jest zestawienie
zdjęć
dawnego
Milanówka
z fotografiami
Zespół
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej
miasta wykonanymi w roku 2019. Takie
porównanie pozwala na re leksje

Kamienice wzdłuż
ul. Warszawskiej
(Rynek).
znakomita okazja aby przypomnieć
Lata 70. na zdjęciu
historię Milanówka zatrzymaną w
z lewej (kolekcja:
kadrach aparatów fotograficznych
Hanna
i Andrzej
kilkadziesiąt lat temu. Mamy
nadzieję,
że
wiele zdjęć wywoła u państwa
uśmiech
Pettyn)
oraznazdjęcie
twarzy oraz łzę w oku, a
dla najmłodszego
współczesne
z prawej,
pokolenia będzie interesującą
lekcją
rok 2019.
dotyczące działania czasu i ludzi w
najbardziej charakterystycznych

miejscach miasta. 100 lecie Gminy to

Pamiętnik Czarnego
Noska
Janina Porazińska
Wyd. Greg

historii.

Historia opowiada o przygodach niesfornego Misia,
niekiedy zabawnych, a czasem niebezpiecznych.
Czarny Nosek jest bardzo ciekawskim misiem
i uwielbia podróżować. Ukochany przez kolejne
pokolenia miś, zaprasza na wspólne, pełne ciekawostek wyprawy po polskich górach.
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Autor: Ryszard Witkowski
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Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
Miejska
Biblioteka
Publiczna
w Milanówku
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Podziękowanie za materiały dla:
Jan Beta
Elżbieta Kubek
Hanna Pettyn
Andrzej Pettyn

Włodzimierz Starościak
Ryszard Witkowski
Jan Żdżarski
Wacław Żdżarski
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Wyjątkowa książka
„Śladami Fryderyka Chopina w Milanówku”

P

W wypełnionej do ostatniego miejsca sali konferencyjnej przy Urzędzie
Miasta przeżyliśmy niecodzienną dawkę emocji, związaną z promocją
najnowszej książki Andrzeja Pettyna.

o wielu latach dociekliwych badań,
wywiadów i zbierania materiałów, powstała książka zatytułowana „Śladami
Fryderyka Chopina w Milanówku”. W niedzielę 27 października, w 170. rocznicę
śmierci Fryderyka Chopina i w 75 rocznicę przywiezienia urny z sercem Fryderyka
Chopina do Milanówka odbyła się premiera tej publikacji. Organizatorami wydarzenia
byli autorzy, Milanowskie Towarzystwo Letnicze oraz Milanowskie Centrum Kultury.
Dla mieszkańców, którzy uczestniczyli
w spotkaniu, była to niezwykła lekcja historii i podróż śladami jednego z największych Polaków. Był to również moment
wzruszeń i wspomnień.
Autorem książki jest Andrzej Pettyn, milanowianin zafascynowany historią swojego miasta, dziennikarz, publicysta. Można stwierdzić, że to prawdziwy detektyw ludzkich
losów, lokalnych podań, opowieści i informacji o Milanówku, wielki znawca naszego
lokalnego dziedzictwa. Wydał szereg książek
i publikacji nie tylko na temat ukochanego

Milanówka. Jego wkład w życie kulturalne
i kształtowanie świadomości historycznej
mieszkańców naszego miasta, jest nie do
przecenienia.
Wywiad z Andrzejem Pettynem poprowadziła Aneta Majak oraz Dariusz Biernacki.
Autor opowiedział o kulisach powstawania publikacji. Swoich dziecięcych wspomnieniach związanych z muzyką Chopina,
spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Wydarzeniu towarzyszył koncert muzyki Fryderyka
Chopina w wykonaniu Katarzyny Koleckiej
i Patrycji Korszeń. Wystąpili również Aleksandra Boniecka – alt i Capella Milanoviensis oraz Dariusz Biernacki przy akompaniamencie Alicji Brzeskiej. Podczas wydarzenia
można było obejrzeć wystawę grafik Mariusza Koszuty, które ilustrują opisane wydarzenia. „Śladami Fryderyka Chopina” to
nie tylko książka o historycznych faktach to
przede wszystkim przewodnik po Milanówku. Zachęca do zwiedzania naszego miasta
a nawet prowadzenia lekcji, gdyż jest bez
wątpienia ciekawym scenariuszem zajęć dla

Burmistrz wręczył autorowi okolicznościowy
grawerton

uczniów. Książka stworzona została dzięki
zaangażowaniu Rodziny i przyjaciół autora.
Będzie można ją nabyć w lokalnej księgarni
oraz Milanowskim Centrum Kultury.
Edyta Budziewska
Milanowskie Centrum Kultury

Spotkania czytelnicze
dla dzieci CzytaSie.
W Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Milanówku rozpoczął się nowy
cykl czytelniczy pn. „CzytaSie”.

S

potkania mają za zadanie rozbudzać w dzieciach chęć słuchania i czytania książek. Bibliotekarze czytają na głos literaturę dziecięcą, w tym bajki, powieści i wierszyki. Podczas
spotkań nasi najmłodsi czytelnicy będą mieli także możliwość
tworzenia przestrzennych modeli za pomocą piór 3D oraz prac
plastycznych. Zaplanowaliśmy również gry i zabawy ruchowe
a także pokazy bajek.
Wszystkie dzieci w wieku 5-7 lat zapraszamy na ulicę Spacerową 4 do Biblioteki co drugi piątek o godz. 16.30. W listopadzie
będą miały miejsce dwa spotkania 8 i 22 listopada.
Serdecznie zapraszamy, będzie dużo pięknej literatury oraz
moc zabawy!
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej
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WIEŚCI Z RATUSZA

Milanowski Liść Dębu dla trzech
wspaniałych mieszkanek
W naszej milanowskiej społeczności nie brakuje wyjątkowych mieszkańców, którzy działają
na rzecz miasta, w sposób szczególny dbają o jego dziedzictwo kulturowe i historyczne.
Właśnie dlatego, Burmistrz Miasta wręczył 11 listopada nagrody „Milanowski Liść Dębu”.
Ta wspaniała tradycja została wznowiona przez Burmistrza po 4 latach przerwy.

Pani Helena Czyżewicz
Jest absolwentką milanowskiej prywatnej
szkoły powszechnej, a w okresie okupacji
– szkoły handlowej mieszczącej się w willi „Bożenka” i tajnego nauczania. Maturę
zdała w 1946 w Liceum Ogólnokształcącym
w Milanówku.
W czasie wojny zaangażowana była w działalność konspiracyjną w „Szarych Szeregach” i Wojskowej Służbie Kobiet ZWZ – AK
Ośrodek „Mielizna” Milanówek – pseudonim „Teresa”. Przydzielono ją do 52 plutonu AK porucznika Ryszarda Casky pseudonim „Raczyński” i do Komendy Obwodu
„Bażant”. Wykonywała zadania Łączniczki,
przewoziła rozkazy, meldunki i prasę podziemną do podległych ośrodków. Była również zaangażowana w kolportaż prasy podziemnej wydawanej w Milanówku między
innymi „Tu Mówi Londyn” oraz „Kronika
Tygodniowa”. Pomagała w aprowizacji szpitali powstańczych w Milanówku.
Od ponad 90 lat mieszka w willi „Halinówek”. W czasie okupacji niemieckiej jej dom
rodzinny był schronieniem dla wysiedleńców z Wielkopolski, ludzi związanych z Polskim Państwem Podziemnym oraz miejscem
zakwaterowania żołnierzy AK wyruszających na akcje dywersyjne. Po Powstaniu
Warszawskim udzielała schronienia wypędzonym ze stolicy. Willa „Halinówek” stała
się też punktem etapowym dla Węgrów zamierzających wyjechać do ojczyzny.

Aktywnie uczestniczyła w pracach organizacyjnych przy powołaniu Środowiska „Mielizna”: Milanówek Światowego Związku
Żołnierzy AK. Przez rok była jego przewodniczącą, a przez 10 lat wiceprzewodniczącą.
Przez dziesięciolecia, poprzez swoją działalność społeczną i świadectwo konspiracyjnego zaangażowania w latach II Wojny Światowej, promuje Milanówek oraz jego historię, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Węgrów przebywających w Milanówku
i okolicach podczas niemieckiej okupacji.
Za swoje zasługi została odznaczona: Medalem Wojska (1948), Krzyżem Partyzanckim (1974), Krzyżem AK (Londyn 1981), Odznaką za Akcję „Burza” (1944) oraz Odznaką
Weterana Walk o Niepodległość (1996).
Pani Anna Kuldanek
Z Milanówkiem związana od 1956 r. Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum
Ogólnokształcącego przy ul. Piasta 14. Jest
współzałożycielką Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej, którego od 2014 roku jest
wiceprezesem.
Dzięki swojemu pedagogicznemu wykształceniu wie jak rozmawiać z młodzieżą, stąd
tak wielkie zainteresowanie udziałem w jej
warsztatach i lekcjach muzealnych. Podczas
wykładów rozpowszechnia wiedzę o życiu
Michała Lasockiego, założycielu Letniska
Milanówek, a także o milanowskich działaczach okresu okupacji.
„Ocalić od zapomnienia” to projekt zasługujący bez wątpienia na szczególne uznanie.
Jej dom jest otwarty dla każdego, kto chce
poznać lokalną historię. Znajduje się w nim
małe muzeum pamięci rodzinnej, gdzie
można podziwiać m.in. miniatury architektoniczne willi milanowskich i liczne pamiątki gromadzone od pokoleń. Pani Anna Kuldanek tworzy również tzw. Zakątki Pamięci
Rodzinnej, czyli wystawy poświęcone m. in.
lokalnym bohaterom i ich rodzinom.
Należy podkreślić jej ogromne zaangażowanie w organizację tegorocznych obchodów 100-lecia Gminy Milanówek. Jest autorką kroniki dziejów szkoły na Piasta pt.
„100 lat Gimnazjum i Liceum w Milanów-

ku 1919-2019” oraz współautorką książki
„100 lat Gminy Milanówek 1919-2019”. Jest
prekursorem wydarzeń upamiętniających
rodzinę Lasockich. Dba o pamięć i popularyzację historii lokalnej.
Pani Honorata Kuraszkiewicz
Założycielka i wieloletni prezes dwóch
prężnie działających milanowskich Stowarzyszeń. Powstałego w 2002 roku Stowarzyszenia Kuźnia Milanowska oraz założonego
w 2014 r. Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.

W pierwszych latach działalności Kuźni Milanowskiej organizowała niezobowiązujące spotkania mam, które przerwały karierę zawodową na rzecz wychowania dzieci.
Dzięki pasji i zaangażowaniu obecnie organizuje wykłady, wystawy, koncerty, a także
Bal Niepodległości, który w bieżącym roku
zorganizowała już po raz XVI. Ważnym elementem balu jest jego aspekt charytatywny. Jej działalność spotkała się z wyrazami
uznania ze strony Rady Polonii Świata ,która odznaczyła ją Medalem Paderewskiego
za szerzenie kultury polskiej. Była jednym
z inicjatorów „Karty Dużej Rodziny”.
W 2014 roku zaangażowała się w organizację Biennale Malarstwa na Jedwabiu, co
przyczyniło się do założenia Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego.
Realizowane przez nią projekty przyczyniły się do wzrostu wiedzy o milanowskim
jedwabnictwie. Wśród wielu projektów zrealizowanych na rzecz miasta należy wyróżnić mural upamiętniający rodzeństwo Witaczków oraz „Szlak Jedwabny”, który prowadzi śladami miejsc związanych z historią
jedwabnictwa w Milanówku i w jego okolicach. Na szczególne uznanie zasługuje jej
zaangażowanie w utworzenie Wirtualnego Muzeum Jedwabnictwa, które powstało
dzięki zbieraniu licznych dokumentów i relacjom byłych pracowników zakładów.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
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T

ytuł ten jest wyrazem najwyższego
uznania, uhonorowaniem za szczególne zasługi dla Miasta. W tym
roku przyznany został trzem wyjątkowym
mieszkankom Milanówka: Pani Annie Kuldanek, Pani Honoracie Kuraszkiewicz i Pani
Helenie Czyżewicz. Statuetki Milanowskiego Liścia Dębu zostały uroczyście przyznane 11 listopada.

Kontakt z placówkami
i Urzędem Miasta Milanówka
Urząd Miasta Budynek A
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00, wt.-czw.
8.00–16.00, kasa 9.00-15.00, pt. 8.00–15.00,
kasa 9.00–14.00, przerwa w kasie codziennie
w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt.
8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt.
8.00–15.00
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24
e-mail: sekretariat@sp1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sp3@sp3.milanowek.pl
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00, śr.
12.00–18.00, czw. 12.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34,
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92
e-mail: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SP. z o.o.
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00
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Rozszyfrowanie treści hasła krzyżówki utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 20. 
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Hasła do krzyżówki
POZIOMO: 3. Mafia, szajka, koteria 6. Nieprzyjaciel 7. Imię Andrycz - aktorki 10. Górskie sanie ratunkowe 11. Widno 15. W więziennych oknach 16. Słynny przebój Dominica Modugno
18. W mitologi greckiej ojciec Antygony 20. nałogowy pijak 21. Zbędny ciężar 22. Kawał przebytej drogi 24. Beniamino – słynny tenor włoski 25. Miasto w USA w stanie Tennessee 28. Wargi
29. Ptak czczony w starożytnym Egipcie 30. Drewniany instrument dęty
PIONOWO: 1. obojętność, spokój, zimna krew 2. Obraz o tematyce religijnej 4. Potomek hiszpańskich i portugalskich kolonizatorów w Ameryce Łacińskiej 5. Strzelec wyborowy 8. Dygnitarz 9. Kandelabr 12. Joanna – polska modelka działająca głównie w USA 13. Rzymski bóg wojny 14. Jacek – dziennikarz i krytyk muzyczny 17. Znane paryskie lotnisko 19. Rodzaj pomnika
23. Stan przygnębienia, apatia 26. Niewielka rola w filmie 27. Frazes
Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 6 grudnia 2019 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo:
kurier@milanowek.pl lub listownie: Urząd Miasta Milanówka, Tadeusza Kościuszki 45, 05-822
Milanówek. Hasło krzyżówki z numeru czerwcowego brzmi: „Józef Piłsudski”. W wyniku losowania
nagrodę książkę-niespodziankę otrzymuje Cezary Zajkowski. Nagrodę można odebrać w sekretariacie
Urzędu Miasta Milanówka.

czytamy

oglądamy
bajki
gramy
tworzymy
prace ręczne

modelujemy
(pióra 3D)

CzytaSie

Czytelnicze spotkania dla najmłodszych

Dzieci w wieku 5-7 lat.

Co drugi piątek o godz. 16.30

ul Spacerowa 4
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

