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Wieści z ratusza
Szanowni Państwo,
za nami pierwsza połowa 2021 roku.
20 maja minęło również 2,5 roku od
zaprzysiężenia mnie na stanowisko
Burmistrza Miasta Milanówka. Wracając wspomnieniami do tej wyjątkowej
chwili doskonale pamiętam wszystkie
plany rozwoju naszej „małej ojczyzny”,
które wraz z nową, równie pozytywnie
nastawioną Radą chciałem niezwłocznie zrealizować. Niestety, w trakcie
tych 30 miesięcy niejednokrotnie miałem okazję przekonać się, że poglądy przedstawicieli Rady Miasta są
zmienne, a rozwój Milanówka szybko
przestał być ich priorytetem. Choć
samorząd jest tak skonstruowany, że
bez akceptacji Radnych, Burmistrz nie
może realizować nawet najbardziej pożądanych inwestycji, to staram się robić
wszystko, by nie zmarnować wysiłku
i zaangażowania, zarówno mojego, jak
i pracowników Urzędu. Dokładają oni
wszelkich starań, by mimo braku poparcia ze strony Radnych rozwijać nasze
Miasto. Ciekaw jestem jak daleko posunie się Rada Miasta, by zablokować
kolejne inwestycje, na które czekają
mieszkańcy? Czy dla obrony „starego
porządku” po raz kolejny będą chcieli podjąć próbę odwołania Burmistrza
w drodze referendum?
Tylko w tym roku podpisałem umowy na dwie przełomowe inwestycje
– modernizację targowiska i remont
ulicy Krakowskiej. Mimo oczywistej
potrzeby przeprowadzenia obu z nich
spotkały się one ze sprzeciwem grupki
mieszkańców oraz większości Radnych,
dla których wystarczającym motywem,
by nie rozwijać Milanówka jest niechęć
do mojej osoby. Ostatnią absurdalną
decyzją Radnych było przeniesienie
środków przeznaczonych na modernizację targowiska na remont Szkoły Podstawowej nr 2, tuż po podpisaniu przez
Urząd umowy z wykonawcą. Kiedy
w grudniu wnioskowałem o zapewnienie środków na przebudowę SP2
i stworzenie w jej miejscu nowoczesnego obiektu edukacyjnego na miarę XXI wieku, ci sami Radni nazywali
ten pomysł „nietrafionym”. Teraz, gdy
udało się wyłonić wykonawcę modernizacji przestrzeni znajdującej się w centrum miasta, która powinna być jego
wizytówką, a od lat wymaga remontu,
Radni wycofali środki stanowiące wkład
własny w planowaną inwestycję. Pomimo pojawiających się trudności, podejmę wszelkie możliwe działania, by udało się zrealizować tę niezwykle ważną
inwestycję. Już w lipcu rozpoczynamy
przeprowadzkę na tymczasowy plac
przy ulicy Dembowskiej (teren po
dawnej fabryce MIFAM), na którym
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Rozwój, inwestycje
– czego potrzebuje
Milanówek?

do czasu wyremontowania targowiska
mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy.
Więcej o tych inwestycjach w artykule
„Rozwój, inwestycje – czego potrzebuje Milanówek?” na stronie 2 i 3.
Przez ostatnie 2,5 roku udało się
nam wiele zdziałać. Zdobyliśmy ponad
40 mln złotych dotacji zewnętrznych,
wykonaliśmy remonty kilkunastu ulic,
utworzyliśmy pierwszy w Milanówku
żłobek publiczny oraz zmodernizowaliśmy i doposażyliśmy inne placówki
oświatowe. Otworzyliśmy nowoczesny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, rozpoczęliśmy remont
naszej perełki – Willi Waleria, oraz zakończyliśmy modernizację Stacji Uzdatniania Wody. To tylko kilka z działań,
które udało się zrealizować. Głęboko
wierzę, że przed nami jeszcze wiele
prorozwojowych inwestycji.
A tymczasem mamy jeden z piękniejszych miesięcy – czerwiec. Już od początku wiosny możemy podziwiać kolorowe nasadzenia, nie tylko w centrum
miasta. Łąki kolorowych tulipanów
oraz bratków cieszyły nasze oczy podczas pierwszych wiosennych spacerów,
a z czasem pojawiły się kolejne rośliny.
Wkrótce zacznie się lato, a co za tym
idzie kolejny sezon na Kąpielisku Retro. Ruszamy już 3 lipca!
Szanowni Państwo, życzę udanego
lata i spokojnych wakacji. Ja natomiast
obiecuję, że mimo trudności jakie napotykam, będę niestrudzenie dążył
do rozwoju naszego miasta – miasta
z piękną przeszłością, które zasługuje na jeszcze piękniejszą przyszłość.
Z pozdrowieniami,
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Od początku obecnej kadencji władz samorządowych rozwój infrastruktury miasta był
niewątpliwie jednym z priorytetów. Jeszcze w trakcie
trwania kampanii wyborczej
mieszkańcy
niejednokrotnie sygnalizowali czego ich
zdaniem brakuje w mieście.
Wśród pożądanych inwestycji znalazły się rozwój infrastruktury kulturalnej, nowe
obiekty sportowe, ale niepodważalnym
priorytetem
według opinii mieszkańców
był remont targowiska i poprawa stanu dróg.
Inwestycje, bez względu na to czy
dotyczą gminy, czy sektora prywatnego, nieodzownie wymagają nakładów
finansowych, dlatego też to właśnie
posiadany budżet jest tym czynnikiem, który decyduje o możliwości
ich realizacji. Nasza gmina stanowi tu
szczególny wyjątek, gdyż przeszkodą
w wykonaniu zaplanowanych i pożądanych inwestycji nie jest brak środków finansowych. W ostatnich latach
większość realizowanych przez miasto
przedsięwzięć odbywa się przy znaczącym wsparciu finansowym pochodzącym ze środków zewnętrznych.
Dzięki bardzo efektywnej pracy
urzędników miejskich, w szczególności Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, udało się zdobyć
ponad 40 000 000 zł wsparcia na realizacje inwestycji w mieście. Uchwalony przez Radę Miasta budżet na rok
2021, zabezpieczył również środki finansowe stanowiące niezbędny wkład
własny w realizowane projekty. Tak
więc, z pewnością kwestia finansowania inwestycji nie stanowi powodu blokady do ich realizacji. Dlaczego więc
pomimo posiadania środków finansowych, dopełnienia wszelkich formalności, a nawet wyłonienia w drodze
przetargu wykonawcy i podpisania
z nim umowy nie ruszyła przebudowa miejskiego targowiska? Dlaczego

pomimo wydania ostatecznej decyzji
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mimo rozpoczęcia prac niemal natychmiast po podpisaniu umowy z wykonawcą, remont
ulicy Krakowskiej został wstrzymany?

Te pytania nurtują wielu mieszkańców, którzy często zadają je miejskim
urzędnikom. Odpowiedzieć moglibyśmy w prosty sposób: w obu tych
przypadkach to jednostki zadecydowały o losie realizacji będących
dobrem wspólnym. Niestety choć
wszyscy wiemy jak bardzo potrzebny
jest nam nowy targ, choć z zazdrością patrzymy na realizacje w ościennych gminach, które z dumą otwierają
kolejne nowoczesne targowiska, to
nasze, pomimo iż dysponujemy środkami na jego rewitalizację, nadal wyglądem nawiązuje do minionej epoki.
Inwestycję blokuje kilkuosobowa
grupa kupców, wspieranych przez
Radnych: Karolinę Białecką, Jaromira Chojeckiego, Janinę Moławę,
Witolda Mossakowskiego, Piotra
Napłoszka, Jolantę Nowakowską,
Waldemara Parola i Krzysztofa Wiśniewskiego. Choć bardzo staramy
się zrozumieć racje przeciwników
rozwoju miasta, to niestety taka „milanowska” forma demokracji jest dla
nas trudna do przyjęcia.
Drugą miejską inwestycją zablokowaną przez jeszcze mniej liczną
grupę jest remont ulicy Krakowskiej,
którego stadium zaawansowania było
już tak obiecujące, że wyobrażaliśmy
sobie wreszcie gładki asfalt i komfortową podróż tą urokliwą częścią
naszego miasta. Niestety, inwestycja nie przypadła do gustu jednemu
z mieszkańców remontowanej ulicy,
który postanowił wnieść skargę na
jej realizację. Konserwator wstrzymał
więc prace do czasu przeprowadzenia
kontroli. Ulica Krakowska z pewnością
w końcu doczeka się nowego asfaltu,
ale czas oczekiwania na samą kontrolę niestety jest dość długi. Gdybyśmy
może trochę mniej egoistycznie patrzyli na nasze miasto i umieli dostrzegać również potrzeby innych
mieszkańców, z pewnością szybko
zauważylibyśmy, że dobro wspólne
to również nasze dobro.
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

„(…) moim celem jest
doprowadzenie miasta do
wymogów cywilizacyjnych
XXI wieku”

Z okazji przekroczenia półmetku obecnej kadencji porozmawialiśmy z Burmistrzem Miasta Milanówka, panem Piotrem
Remiszewskim o jego sukcesach, ale i o przeszkodach stojących na drodze do rozwoju miasta. Zapraszamy do lektury!
Redakcja: W listopadzie 2018
roku objął Pan stanowisko Burmistrza. Jak ocenia Pan te dwa i pół
roku? Z jakich osiągnięć, swoich
oraz urzędników, jest Pan najbardziej dumny?

Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr
Remiszewski: Przez te dwa i pół roku
wykonaliśmy gigantyczną pracę w wielu obszarach funkcjonowania naszego
miasta. Dlatego też tych powodów do
dumy znalazłoby się co najmniej kilka.
Myślę, że najlepiej wskazaliby je mieszkańcy, którzy mogą na co dzień zaobserwować jak zmienia się Milanówek. Te
zmiany są w dużej mierze możliwe dzięki
pozyskaniu 40 mln zł środków zewnętrznych, które stanowią swego rodzaju
„paliwo napędowe” w rozwoju naszego
miasta. Wspólnie z pracownikami zrealizowaliśmy w tym stosunkowo krótkim czasie wiele projektów. Zarówno
tych dużych jak budowa pierwszego
publicznego żłobka, stworzenie nowoczesnego PSZOK-u, otwarcie basenu
miejskiego, czy rozpoczęcie remontu
Willi Waleria, ale też tych o bardziej lokalnym oddziaływaniu, jak remonty ulic,
rozwój sieci kanalizacji czy stworzenie
nowych miejsc rekreacji. Wszystkie były
bardzo potrzebne i z pewnością wyczekiwane przez mieszkańców, dlatego jestem dumny z ich realizacji.

Redakcja: Które działania były
dla Pana największym wyzwaniem?

BMM: Gdy objąłem urząd Burmistrza, miasto miało dużo do nadrobienia. Na wielu polach widoczne były
wieloletnie zaniedbania. Milanówek to
wyjątkowe, ale też specyficzne miejsce, w którym każde działanie, nawet
to najbardziej potrzebne i oczywiste,
znajdzie swoich przeciwników. Przeszkody, no cóż, przykro o tym mówić,
są to czynniki wewnętrzne, zbudowane
wyłącznie na emocjach i złym nastawieniu, a pozbawione merytorycznych

podstaw. To toksyczna Rada Miasta
blokująca wszystkie moje projekty,
ale też wąska grupa wspierających ją
mieszkańców ukrywających się pod
szyldami różnego rodzaju stowarzyszeń, którzy nie są w stanie spojrzeć na
miasto szerzej niż przez pryzmat swoich
partykularnych interesów. Niewątpliwie przełamanie tego bezzasadnego oporu stanowi dużą próbę sił. Dla
mnie każde wyzwanie w sensie inwestycyjnym, prorozwojowym to motywacja
do realizacji coraz to ambitniejszych
projektów. Innych przeszkód się nie
obawiam i świetnie sobie z nimi radzę.
Mam mnóstwo determinacji, dzięki czemu tak wiele już udało nam się zrobić.

Redakcja: Czego nie udało się
zrealizować przez ten czas i dlaczego?

BMM: Części istotnych dla miasta
inwestycji nie udało się zrealizować,
ponieważ zostały zablokowane przez
większość Radnych, którzy z założenia
przestali działać w interesie Milanówka
i dlatego nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Także jest to bardzo przykra
konkluzja, ale mam nadzieję że ten stan
kiedyś się zmieni, choć mam co do tego
wiele wątpliwości. Będąc niepoprawnym optymistą z uporem trzymam
się powiedzenia, że „nadzieja umiera
ostatnia”.

Redakcja: Jakie ma Pan priorytety na kolejne dwa lata? Co jeszcze
chciałby Pan zrobić?

BMM: Moim zasadniczym priorytetem jest stworzenie tu przyjaznego
miejsca z pozytywnie nastawionymi
mieszkańcami, otwartymi względem
siebie, oraz przestrzeni pozbawionej
sztucznie generowanego hejtu. Jeśli
chodzi zaś o konkretne inwestycje, to na
pewno moim celem jest doprowadzenie miasta do wymogów cywilizacyjnych XXI wieku. Dążę do tego by każdy miał możliwość podłączenia się do
wodociągu i kanalizacji, by w komfortokurier Milanowski 3
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Dni Dziecka w Milanówku

Ciąg dalszy ze str. 3
wy sposób mógł dojechać lub dojść do
swojej posesji. Do realizacji tych planów
niezbędne są środki finansowe. Były one
w dużej mierze zabezpieczone w mojej
propozycji uchwały budżetowej, którą
złożyłem w ubiegłym roku, ale niestety,
została odrzucona. Modernizację powinniśmy zacząć od tych miejsc, z których korzysta najwięcej osób, czyli od
centrum. Oczywiście nie możemy dopuścić do sytuacji gdzie przez kolejne
dekady będziemy skupiali się jedynie
na nim. Milanówek pod względem
architektonicznym, urbanizacyjnym
i historycznym jest niewątpliwą perełką w skali kraju. Warto więc ocalić
i wyeksponować jego walory. Będzie
to możliwe jeżeli pozbędziemy się dziurawych chodników, zniszczonej trylinki
i innych elementów małej architektury,
które lata świetności mają już dawno za
sobą. Istotną dla mnie inwestycją, która
z pewnością odmieni centrum naszego
miasta, jest bardzo oczekiwana przez
mieszkańców modernizacja miejskiego
targowiska, a elementem scalającym
i zdecydowanie usprawniającym komunikację w Milanówku są ronda, o powstanie których nadal będę walczył.

Żłobek Publiczny nr 1 „Akademia Jerzyków”
Powinniśmy zbudować infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania
w XXI wieku, zaczynając od trzech
priorytetowych kierunków: edukacji,
kultury i sportu. Mamy trzy państwowe szkoły podstawowe, w których należy podnieść jakość nauczania i które
powinniśmy zmodernizować. W mojej
propozycji budżetowej przewidziałem
środki na budowę szkoły nr 2, a nie
prowizoryczną jej przebudowę. Tak
poważna inwestycja powinna być zrealizowana należycie, by nowy budynek
faktycznie mógł służyć kolejnym pokoleniom. W mojej ocenie każda złotówka wydana na próbę reanimowania tak
zniszczonego obiektu będzie zwyczajną niegospodarnością.

Redakcja: Co sądzi Pan o otwartości naszego miasta? Czy jest
w nim przestrzeń dla nowych
mieszkańców?

BMM: Musimy pozwolić miastu się
rozwijać i choć teoretycznie wszyscy je4 kurier Milanowski

Dwa ostatnie weekendy maja i pierwszy weekend czerwca w naszym mieście minęły pod znakiem Dnia Dziecka. W tym czasie miało miejsce wiele
wydarzeń dedykowanych głównie najmłodszym mieszkańcom Milanówka.
Dzieci mogły liczyć na moc atrakcji przygotowanych przez Urząd Miasta
Milanówka (z partnerami), Milanowskie Centrum Kultury czy milanowską
Ochotniczą Straż Pożarną. Przypomnijmy sobie te wyjątkowe chwile!

Willa Waleria
steśmy co do tego zgodni, to niestety
czasami słyszę, że Milanówek nie lubi
obcych. Ja sam jestem osobą przyjezdną. Lata temu zachwyciłem się Milanówkiem i stałem się jego częścią. Dzielenie
mieszkańców na swoich i obcych nie
rodzi niczego dobrego. Budżet naszej
gminy to w znacznej mierze wpływy
z podatku dochodowego, dodatkowo
mamy ujemny przyrost naturalny i co
roku liczba Milanowian się zmniejsza. Powinniśmy więc zabiegać o nowych mieszkańców. Jeżeli nie podejmiemy działań
zachęcających do osiedlania się w naszym mieście, to istnieje ryzyko, że
stracimy swoją autonomię i za parę
lat będziemy tylko jedną z dzielnic
Grodziska Mazowieckiego, a tego nikt
z nas by nie chciał. Jestem więc otwarty na nowych mieszkańców. W ostatnim
czasie pojawiła się koncepcja budowy
osiedla mieszkaniowego na terenie dawnej fabryki MIFAM. Na tym samym terenie nie tak dawno właściciel chciał wybudować wielkopowierzchniowy market
budowlany. Inwestycja ta z pewnością
doprowadziłaby do dewastacji naszego
miasta, a w pierwszej kolejności do bankructwa lokalnych przedsiębiorców.
Dlatego nie wyraziłem na nią zgody i tak
jak obiecałem – póki będę Burmistrzem
taki sklep u nas nie powstanie. Budowa
nowoczesnego osiedla mieszkaniowego
wydaje się być znacznie lepszą propozycją. Oczywiście, musi ono sprostać wielu
wymaganiom, być w pełni proekologiczne, a przede wszystkim wpisywać się
w estetykę naszego miasta. Na razie jest
to pusty, niezbyt atrakcyjny plac, a ta inwestycja pozytywnie odmieni ten kawałek Milanówka.
Kolejnym dużym projektem jaki chciałbym zrealizować jest Centrum prewencji i bezpieczeństwa, czyli wspólne
zaplecze dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i służb ratownictwa
medycznego. Stworzenie takiego miejsca umożliwiłoby również przekazanie
obecnego budynku Straży Miejskiej,
milanowskiej młodzieży, której miasto
obecnie nie ma zbyt wiele przestrzeni
do zaoferowania. Jak Państwo widzicie

– wyzwań jest sporo – ale jestem osobą
kreatywną, dynamiczną i nie boję się ich
realizacji. Dzięki wsparciu jakie otrzymuję od mieszkańców jestem przekonany,
że obrałem słuszną drogę.

Redakcja: Czy zamierza Pan ubiegać się o kolejną kadencję?

BMM: Na razie chciałbym się pochylić nad tym co mam do zrobienia w tej
kadencji, bo jest to dopiero półmetek.
Myślę, że na to pytanie odpowiem jak
przyjdzie na to czas i będziemy zbliżali się do końca kadencji. Oczywiście
wstępnie mogę powiedzieć, że jeżeli
chodzi o moją misję poprawiania jakości życia mieszkańcom to jak najbardziej mam również plany długofalowe,
których pełna realizacja wymaga czasu.

Celebrację Dni Dziecka w naszym mieście rozpoczęła gra
pn. „Opowieści i spacery językowe”, zorganizowana przez
Milanowskie Centrum Kultury, a oparta na wystawie Narodowego Centrum Kultury.
W dniach 22-26 maja dzieci mogły wybrać się do Parku „Zielony Dołek”, by po przejściu wystawy wiszącej na ogrodzeniu
terenu parku, zdobyć ciekawe
nagrody.

Redakcja: Czego życzy Pan sobie
oraz mieszkańcom na kolejne dwa
lata?

BMM: Życzę przede wszystkim, żebyśmy starali się szukać tego co nas
łączy, a nie co dzieli. Byśmy nie wierzyli
w plotki, tylko sprawdzali informacje
u źródeł. Życzę żebyśmy byli bardziej
życzliwi względem siebie – zrezygnowali z hejtu, przestali się kłócić o krajową politykę, a zaczęli doceniać to
co lokalne. Byśmy dostrzegli, że nie
ma tu znaczenia przynależność partyjna, a jedyną racją stanu powinien
być Milanówek. Dbajmy wszyscy o to,
żeby to miasto mogło się rozwijać i dostrzeżmy, że ten rozwój w dużej mierze
zależy od nas samych.

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę.

Kąpielisko Retro

Kolejną atrakcją dla najmłodszych, ale również dla towarzyszących im rodziców, było
zorganizowane 29 maja przez Milanowskie
Centrum Kultury spotkanie z mistrzem freestyle motocross – Rafałem Białym. Nasz
ekstremalny mieszkaniec bardzo serdecznie
przyjął swoich gości na terenie utworzonego
przez niego toru na Turczynku. Dzieci mogły
przejechać się z Rafałem na jego motocyklu,
otrzymać od niego autograf, zadać nurtujące je pytania, ale także podziwiać jego podniebne akrobacje, które z pewnością długo
zostaną w ich pamięci. Co obecnie słychać
u naszego odlotowego mieszkańca? – o tym
więcej na stronie 18.
kurier Milanowski 5

Wieści z ratusza

Wieści z ratusza
Mimo że dzień dziecka oficjalnie obchodzony
jest 1 czerwca, to dla najmłodszych Milanowian
zaplanowane były wydarzenia również po tym
terminie. W niedzielę 6 czerwca Ochotnicza
Straż Pożarna przygotowała na swoim terenie
wydarzenie, w ramach którego dzieci mogły
wziąć udział w konkursie plastycznym, zjechać
tyrolką oraz nauczyć się udzielania pierwszej
pomocy.
Kolejnym punktem atrakcji
6 czerwca było Miasteczko Eksperymentów oraz koncert Milanowskiej Orkiestry Dętej im.
Feliksa Dzierżanowskiego. Oba
wydarzenia były zorganizowane przez Milanowskie Centrum
Kultury i odbyły się w Labiryncie
pod Warszawą.

30 maja Urząd Miasta Milanówka zaprosił dzieci na parking
przed siedzibą na ul. Kościuszki
45. Wraz z partnerami – Miejską
Biblioteką Publiczną, Strażą Miejską, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz
Radą Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 3 – urzędnicy zaplanowali wiele
aktywności dla milanowskich milusińskich. Dzieci otrzymywały nagrody za rysunek wykonany kredą,
a także za wiedzę z zakresu ekologii czy bezpieczeństwa. Miejska Biblioteka Publiczna również przygotowała swój konkurs – „Książka za
zagadkę”, oraz wyjątkową wystawę
„Dziecko sprzed lat...”. Dzieci mogły
też zwiedzić najnowszy wóz Ochotniczej Straży Pożarnej, a także użyć
sprzętu gaśniczego. Wszystkiemu
towarzyszyła radosna muzyka, unoszący się w powietrzu zapach popcornu oraz bańki mydlane.

Warto też dodać, że w Parku „Zielony Dołek” oddano do użytku nowy,
tak bardzo wyczekiwany element placu zabaw w postaci… pajączka.
Mieszkańcy mogą tam także skorzystać z hamaków oraz leżaków miejskich
zainstalowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
Drogie Dzieci, mamy nadzieję, że miło spędziłyście z nami te kilka weekendów. Dla nas to była czysta radość móc się z Wami zobaczyć i wspólnie bawić.
Już teraz zapraszamy Was do brania udziału w kolejnych wydarzeniach przygotowywanych w ramach wakacji. Śledźcie stronę internetową miasta oraz
jednostek i bądźcie na bieżąco! Do zobaczenia!
Redakcja

Informacja o odbiorze odpadów
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od czerwca 2021 r. w zakresie
odbioru odpadów Milanówek obsługiwany jest przez nową firmę – MZO
Pruszków. Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje, prośby należy kierować
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mu. tj. odbiór co dwa tygodnie odpadów zmieszanych, biodegradowalnych
oraz tworzyw sztucznych i metali, w dni
dla danego rejonu jak dotychczas oraz
raz w miesiącu papier i szkło.

Harmonogram odbioru odpadów w czerwcu i lipcu:

Frakcja

Po zakończonej zabawie przy Urzędzie na dzieci czekała kolejna atrakcja. Tym razem był to przygotowany przez MCK spektakl muzyczny z elementami interakcji pt. „O muzyce między drzewami” w Parku „Zielony Dołek”.

do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego: tel. 22 758 20 67, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00
lub e-mailem: milanowek@mzo.pl.
Informujemy, iż obowiązywać będą
dotychczasowe zasady harmonogra-

Rejon
1

Rejon
2

Rejon
3

Rejon
4

Rejon
5

Rejon
6

Rejon
7

Rejon
8

Rejon
9

Rejon
10

Zmieszane
odpady
komunalne –
pojemnik

23.06
7.07
21.07

22.06
6.07
20.07

24.06
8.07
22.07

25.06
9.07
23.07

30.06
14.07
28.07

29.06
13.07
27.07

1.07
15.07
29.07

2.07
16.07
30.07

28.06
12.07
26.07

21.06
5.07
19.07

Biodegradowalne

23.06
7.07
21.07

22.06
6.07
20.07

24.06
8.07
22.07

25.06
9.07
23.07

30.06
14.07
28.07

29.06
13.07
27.07

1.07
15.07
29.07

2.07
16.07
30.07

28.06
12.07
26.07

21.06
5.07
19.07

Tworzywa
sztuczne
i metal

23.06
7.07
21.07

22.06
6.07
20.07

24.06
8.07
22.07

25.06
9.07
23.07

30.06
14.07
28.07

29.06
13.07
27.07

1.07
15.07
29.07

2.07
16.07
30.07

28.06
12.07
26.07

21.06
5.07
19.07

Papier

23.06
21.07

22.06
20.07

24.06
22.07

25.06
23.07

30.06
28.07

29.06
27.07

29.07

30.07

28.06
26.07

21.06
19.07

Szkło

7.07

6.07

8.07

09.07

14.07

13.07

15.07

16.07

12.07

5.07

Gruz, odpady
budowlane
i rozbiórkowe

29.06

29.06

29.06

29.06

30.06

30.06

30.06

30.06

29.06

30.06
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Wspomnienie

Wspomnienie

Wspomnienie o Andrzeju
Pettynie (1938 – 2021)
Andrzej Pettyn był przede wszystkim
dziennikarzem radiowym, redaktorem
wielu audycji Polskiego Radia, laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród dziennikarskich, m.in.
I nagrody Prezesa Komitetu ds. Radia
i Telewizji za popularyzację kultury polskiej w świecie, Honorowej Odznaki
Polskiego Radia i japońskiej nagrody
pokojowej Onisaburo Deguchi – za
wkład w budowanie porozumienia
między narodami. Propagował język
esperanto, pisząc słowniki, rozmówki,
podręczniki do nauki esperanto oraz
prowadząc prelekcje w wielu krajach
świata. W tym czasie nawiązał dużo
przyjacielskich kontaktów, które trwały
wiele lat, w tym z Finami.
Za swą aktywną pracę otrzymał odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi,
Zasłużony Działacz Kultury. Starosta
Powiatu Grodziskiego przyznał Mu honorową odznakę „Mecenas Kultury”.
Andrzej Pettyn był również wyróżniony
„Milanowskim Liściem Dębu” za wybitny wkład w popularyzację wiedzy
o Milanówku. Przez wiele lat pracował
społecznie na rzecz niewidomych i za tę
działalność otrzymał Honorową Odznakę Polskiego Związku Niewidomych.
Szanowni Państwo,
Kiedy mamy przyjaciela, bliskiego
przyjaciela, z którym łączą nas podobne zainteresowania i cele, wówczas działamy dla dobra społecznego
i przekuwamy swoje pasje w emocjonalne dostrzeganie wartości otaczającego nas piękna „małej ojczyzny”.
Kiedy taki człowiek nagle odchodzi,
to odczuwamy tak wielką pustkę, że
nie wyobrażamy sobie, że da się ją
wypełnić. Szczególnie, gdy odchodzi
człowiek niezwykły, o niespotykanych
zaletach umysłu i charakteru. Łączył
nas Milanówek ze swoim bogactwem
zdarzeń, które składały się latami na
historię naszego miasta i jego zacnych
mieszkańców. Historia Milanówka jest
nasycona polskością, patriotyzmem,
bohaterstwem, szczególną funkcją
jako „Mały Londyn”, dorobkiem kultury o skali nie tylko ogólnokrajowej,
ale również światowej. Milanówek ma
8 kurier Milanowski

zabytkową architekturę i środowisko
naturalne o unikalnych walorach oraz
liczący się wkład w dziejach Polski. Tę
niezbywalną wartość naszego miejsca
na ziemi Andrzej dostrzegł już przed
wielu laty i Jego pole działania, początkowo w Towarzystwie Miłośników
Milanówka, a ostatnio w Milanowskim
Towarzystwie Letniczym, zmierzało do
zachowania charakteru naszego miasta
w harmonii z nieuchronnym postępem
i z miejscem dla śladów naszej przeszłości. Był niedoścignionym popularyzatorem wiedzy o Milanówku.
Z całą mocą trzeba stwierdzić jak
bardzo cenne było pojawienie się Andrzeja Pettyna jako lidera działalności społecznej na rzecz miasta.
Z nieustającą energią przystąpił do
wypełnienia trudnych spraw organizacyjnych, które uwieńczone zostały sukcesem i 3 sierpnia 1994 r. nastąpiła rejestracja stowarzyszenia pn. Towarzystwo
Miłośników Milanówka. Uczestnicząc
również w tych procedurach organizacyjnych mogę stwierdzić, że Andrzej
swą wiedzą i doświadczeniem dziennikarskim był inicjatorem, wręcz autorem
większości dokumentów: jak Statut Towarzystwa, programy, plany itd.
Doskonałym pomysłem było redagowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Towarzystwa Miłośników
Milanówka. To była rewelacja! Biuletyn poruszał wszystkie ważne tematy miasta, którymi żyli mieszkańcy,
dotyczące bieżących spraw dnia codziennego z dziedziny infrastruktury,
edukacji, kultury i sportu oraz bogatej
historii Milanówka. Biuletyn promował
miasto ukazując jego dziedzictwo kulturowe, inspirował do działania wiele
środowisk, instytucji oraz indywidualne
osoby. Biuletyn Informacyjny był adresowany głównie do członków TMM,
przekazując bieżące zadania i informacje. Bardzo szybko okazało się, jak
ogromną rolę spełnia dla aktywizacji
mieszkańców. Budził dumę ze swojego
miasta i włączał do współpracy grupy
zainteresowanych. Popularyzował wiedzę o Milanówku, inicjował zainteresowania muzyką, sztuką, działalnością
artystyczną, historią miasta i ludźmi tu
mieszkającymi. W opracowanie każde-

fot. Mariusz Koszuta

Wieloletni Prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka
i Milanowskiego Towarzystwa Letniczego odszedł po
długiej i ciężkiej chorobie 23 kwietnia 2021 roku.

go numeru Andrzej wkładał wiele pracy
i wnikliwości.
Wkrótce Andrzej Pettyn zainicjował
wydanie antologii poświęconej głównie
mieszkańcom Milanówka: „Kiedy Milanówek był stolicą” (2000 r.), „Milanówek – Mały Londyn”” (2004 r.), „Milanówek miejsce magiczne” (2005 r.),
i „Milanówek – pamięć i fascynacja”
(2014 r.). Wspaniały i świetny pomysł,
godny wspaniałego i świetnego dziennikarza, jakim był Andrzej.
Antologia, która zmobilizowała do
wspomnień, obok Andrzeja Pettyna
także setki autorów, zawierała artykuły ilustrowane licznymi fotografiami,
dokumentami, mapami itp. Całość stanowi niezmiernie cenne źródło wiedzy
o ludziach i dziejach Milanówka. Andrzej Pettyn dokonał niespotykanej
wcześniej pracy przygotowawczej,
przeprowadził wiele wywiadów,
znajdował kontakty z autorami
w kraju i za granicą, docierał do Milanowian, dla których wspomnienia
o Milanówku były najskrytszym marzeniem i nieprzemijającą wartością.
Te przepełnione uczuciem i wrażliwością słowa zapisane na kartach książek
Andrzeja pokazały, jak ważne dla nas
tu w Milanówku jest na każdym kroku
dotykanie przeszłości i duma ze wspaniałych Polaków. Jednym z ostatnich
wydawnictw była książka „Śladami Fryderyka Chopina w Milanówku”, przygotowana przy wydatnej współpracy
Mariusza Koszuty.
Andrzej Pettyn miał wybitne zdolności i determinację w podejmowaniu
zadań, a w tej pracy towarzyszyła mu
wysoka kultura osobista, która torowała mu drogę w kontaktach międzyludzkich z jednym nadrzędnym celem, odkrywania zapomnianych dziejów ludzi
i ich związków z Milanówkiem. Ta wyjątkowa cecha Andrzeja wzbudzała zawsze we mnie uznanie, zachwyt i wielki
szacunek.

Był inicjatorem i organizatorem wielu
ważnych imprez i jubileuszy, np. 100-lecie Milanówka, 70-lecie i 75-lecie parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ścisłej
współpracy z ks. dziekanem Zbigniewem Szyszem, 50-lecie życia zakonnego Urszuli Ledóchowskiej i 60-lecie pobytu w Milanówku w willi „Matulinek”
Sióstr Urszulanek. Przygotował uroczystości jubileuszowe związane z 60-leciem Biblioteki Parafialnej i nadaniem
jej imienia Biskupa Jerzego Modzelewskiego. Był autorem wielu konkursów
tematycznych i cyklu imprez „Twórczy
Milanówek” przy współpracy z Marią
Osiecką. Promował Milanówek w Radiu „Bogoria”, Telewizji Polskiej, na
uroczystych spotkaniach o tematyce
milanowskiej w Muzeum Niepodległości w Warszawie i na łamach Biuletynu
Miasta Milanówka.
Andrzeja miałem szczęście poznać
stosunkowo wcześnie, bo w końcu lat
50-tych XX wieku, w latach szkolnych.
Już wtedy w liceum pasjonował się
dziennikarstwem. Przełożyło się to na
wydawanie szkolnej gazety pod wymownym tytułem „Drogowskaz”. Była
wydawana co 2 tygodnie i drukowana
na powielaczu spirytusowym. Andrzej
był redaktorem naczelnym i przygotowywał większość tekstów z życia szkoły, ale również ciekawostek i tematów
o szerszym zakresie. Ja natomiast,
opatrywałem zamieszczone artykuły
ilustracjami. Piszę o tym, bo pasje i pozytywne postrzeganie świata towarzyszyły nam od wczesnej młodości. Poczucie humoru, dostrzeganie wartości
przysłów w rozwoju każdego człowieka
przełożyło się również na powstanie
literackiej pozycji, którą opracował
wraz ze swoim synem Remigiuszem
„Anegdoty Świata”. W pracach, które
pozostawił nam Andrzej najbardziej
widać wartość pracy społecznej,
której poświęcił większą część swojego ciekawego i pracowitego życia.
Dla Milanówka jest to nieprzemijająca
strata, gdyż wartościowe jednostki
tworzą wartość całego społeczeństwa
polskiego. Nie sposób w tak krótkim
artykule wymienić wszystkich działań
i wydawnictw, które powstały dzięki
Andrzejowi Pettynowi.
Drodzy Przyjaciele, mieszkańcy naszego miasta, odszedł od nas człowiek wyjątkowy, kochający Milanówek,
ceniący każde dobre słowo, przekaz,
poezję, obraz mówiący o naszej „małej ojczyźnie”. Pamięć o nim umieśćmy w naszych sercach z życzliwością
i szacunkiem.
Włodzimierz Starościak
Wiceprezes MTL

Wspomnienie
o dr. nauk medycznych
Tadeuszu Boku
Ostatnie wspomnienie o dr. n. med. Tadeuszu
Boku, mieszkańcu Milanówka rozstrzelanym
w Katyniu.

W tym roku mija 81 rocznica wymordowania w okrutny sposób –
strzałem w tył głowy – ponad 22 tysięcy polskich żołnierzy, głównie
oficerów wojska polskiego i licznych
przedstawicieli polskich elit, wziętych do niewoli w latach 1939–1940.
Decyzja o zamordowaniu polskich
jeńców wojennych zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz
– podpisana została przez Józefa
Stalina w dniu 5 marca 1940 r. Była
to zbrodnia ludobójstwa, o której
nie można zapomnieć.
Wśród bestialsko rozstrzelanych
znajdował się lekarz, oficer i mieszkaniec Milanówka – doktor Tadeusz Bok. Mieszkał on wraz z rodziną przy ulicy Żwirowej (dzisiejsza
ul. Herberta – przyp. red.) w willi
„Oleńka”, po sąsiedzku z dr. Alfredem Fiderkiewiczem z jednej strony
oraz z Januszem i Janiną Czyżewicz
z drugiej strony. Rodzinę Czyżewiczów łączyły z dr. Bokiem serdeczne stosunki sąsiedzkie. Dr Tadeusz
Bok, zanim osiedlił się w Milanówku
był wyznania mojżeszowego. Wraz
z żoną i synem (uczniem milanowskiego gimnazjum) przeszedł na wyznanie rzymskokatolickie.
Tadeusz Bok był lekarzem pediatrii i chorób wewnętrznych. Pamiętam, że moja śp. mama często
korzystała z jego porad – był cenio-

nym i szanowanym specjalistą. Ja,
jako dziewczynka lubiłam chodzić
na naświetlania lampą kwarcową,
co w owych czasach było nie lada
atrakcją i przejawem nowoczesności. Przed samą wojną dr Bok zakupił nową, wielofunkcyjną lampę
kwarcową, którą w późniejszych
latach (w czasie wojny), odkupił Janusz Czyżewicz (od 1950 roku mój
teść), aby dopomóc żonie doktora
Boka, która pomimo przejścia na
wiarę katolicką musiała ukrywać się
przed Niemcami. Niestety los doktorowej zakończył się tragicznie –
wraz z synem zginęła podczas ulicznej strzelaniny.
Doktor Tadeusz Bok był wysokiej
klasy specjalistą, lubianym, serdecznym i otwartym na ludzkie potrzeby
człowiekiem. Jestem ostatnią żyjącą pacjentką doktora Boka. Czuję
potrzebę i obowiązek podzielenia
się powyższymi informacjami o tym
zacnym i szanowanym mieszkańcu
Milanówka. Zwracam się z prośbą
do Pana Burmistrza i Rady Miasta,
aby prawdziwie godnie uczcić pamięć zamordowanego w Katyniu
milanowskiego lekarza, na przykład
poprzez wystawienie mu pamiątkowego obelisku lub w innej formie.
Z poważaniem,
Helena Czyżewicz, lat 93

Pani Edycie Dziewickiej,
Starszemu Bibliotekarzowi
wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci
Mamy
składają
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
wraz z pracownikami
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Rada Miasta

Rada Miasta
XLII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

XLI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 333/XLI/21
Uchwała
Nr 334/XLI/21
Uchwała
Nr 335/XLI/21
Uchwała
Nr 336/XLI/21
Uchwała
Nr 337/XLI/21
Uchwała
Nr 338/XLI/21
Uchwała
Nr 339/XLI/21

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku
mieszkańców ulicy Asnyka w Milanówku o objęcie ulicy
planem inwestycji drogowych;

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Milanówku przy ul. Okólnej 3 m.1;
w sprawie: rozpatrzenia petycji w zakresie podjęcia
uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2;
w sprawie: rozpatrzenia petycji o podjęcie uchwały
„W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”;
w sprawie: rozpatrzenia petycji – listu otwartego Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia
uchwały popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu
GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!;

za

przeciw

wstrzymał się

nie głosował
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Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45,
budynek „B” – tel. 22 758 34 21, faks 22

Krzysztof Wiśniewski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Krzysztof Ołpiński

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Jaromir Chojecki

Karolina Białecka

Krzysztof Wiśniewski

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku mieszkańców ulicy Grudowskiej w Milanówku
o wykonanie projektu sieci wodociągowej w ulicy
Grudowskiej na odcinku ul. Wiatraczna – ul. Brwinowska w roku kalendarzowym 2021;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącej przestrzegania
prawa lokalnego, zasad i warunków użycia herbu
Miasta Milanówka oraz przekazania wniosków zgodnie z właściwością;

Uchwała
Nr 345/XLII/21

Jakub Piotrowski

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

XLIII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 347/XLIII/21
Uchwała
Nr 348/XLIII/21
Uchwała
Nr 349/XLIII/21
Uchwała
Nr 350/XLIII/21
Uchwała
Nr 351/XLIII/21
Uchwała
Nr 352/XLIII/21
Uchwała
Nr 353/XLIII/21
758 35 15. Treści uchwał dostępne są na
stronie internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

Uchwała
Nr 354/XLIII/21

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Radnego Kamila Bialika
z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka;
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Milanówka;

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Waldemar Parol

Na sesji podjęto następujące uchwały:
Uchwała
Nr 346/XLIII/21

Bożena Osiadacz

XLIII Sesja Rady Miasta Milanówka

Krzysztof Ołpiński

W dniu 19 kwietnia 2021 roku
odbyła się

Jolanta Nowakowska

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
w sprawie: utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego
pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”;
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”;
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021 – 2025;
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021 – 2025;
w sprawie: zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa;

w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej;

Uchwała
Nr 344/XLII/21

Jakub Piotrowski

a

Uchwała
zatwierdzona

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Krzysztof Ołpiński

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Ewa Galińska

Hubert Jarek

Uchwała
Nr 343/XLII/21

Piotr Napłoszek

Uchwała
Nr 332/XLI/21

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka;

Witold Mossakowski

Uchwała
Nr 331/XLI/21

Uchwała

Janina Moława

Uchwała
Nr 330/XLI/21

w sprawie: zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny przy
Regionalnej Komisji Orzekającej w Warszawie;

Nr 342/XLII/21

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 23/2 w obrębie 05-15, położonej przy ul. Krakowskiej
w Milanówku;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położoną w Milanówku przy
ul. Łąkowej;
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Milanówka;

Uchwała
Nr 341/XLII/21

a
a
a
a
a
a

Hubert Jarek

Uchwała
Nr 329/XLI/21

w sprawie: okresowego wstrzymania realizacji przedsięwzięcia p.t. „Przebudowa targowiska miejskiego
w Milanówku – zaspokojenie potrzeb mieszkańców”;

Ewa Galińska

Uchwała
Nr 328/XLI/21

Uchwała
Nr 340/XLII/21

Jaromir Chojecki

Uchwała
Nr 327/XLI/21

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych
w granicach administracyjnych Miasta Milanówka,
obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym;

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Karolina Białecka

Uchwała
Nr 326/XLI/21

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Milanówek;

XLII Sesja Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

Uchwała
Nr 325/XLI/21

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok;

a
a
a

W dniu 29 marca 2021 roku
odbyła się

Uchwała
zatwierdzona

Uchwała
Nr 323/XLI/21
Uchwała
Nr 324/XLI/21

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2021 - 2036;

Jaromir Chojecki

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Karolina Białecka

XLI Sesja Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

Uchwała
zatwierdzona

W dniu 1 marca 2021 roku
odbyła się

Kamil Bialik

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

w sprawie: zmieniająca uchwałę 129/XVII/16 w sprawie emisji
obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta
Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Grodziskiego na realizację zadania „Projekt rozbudowy ul. Średniej w Milanówku polegający na budowie
chodnika”;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 43/1, 46/1, 168/2 i 182/3 w obrębie 05-11, położonych w Milanówku przy ul. Dziewanny;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/7 i 127/2 w obrębie 05-16, położonych
w Milanówku w drodze bocznej od ul. Kochanowskiego;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki
ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy ul. Łąkowej;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106 w obrębie 05-03, położonej w Milanówku, przy
ul. Marzeń;

kurier Milanowski 11

Rada Masta

Uchwała
Nr 358/XLIII/21
Uchwała
Nr 359/XLIII/21
Uchwała
Nr 360/XLIII/21
Uchwała
Nr 361/XLIII/21
Uchwała
Nr 362/XLIII/21
Uchwała
Nr 363/XLIII/21
Uchwała
Nr 364/XLIII/21
Uchwała
Nr 365/XLIII/21
Uchwała
Nr 366/XLIII/21
Uchwała
Nr 367/XLIII/21

Uchwała
Nr 368/XLIII/21

Uchwała
Nr 369/XLIII/21
Uchwała
Nr 370/XLIII/21
Uchwała
Nr 371/XLIII/21

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Milanówka w 2021 r.;

Uchwała
Nr 372/XLIV/21
Uchwała
Nr 373/XLIV/21
Uchwała
Nr 374/XLI/21

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku
w sprawie wyrażenia zgód na zwarcie umów dzierżawy
na okres przekraczający 3 lata;
w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku
w sprawie budowy infrastruktury drogowej oraz wodno
-kanalizacyjnej na terenie Miasta Milanówka;

za

przeciw

wstrzymał się

nie głosował

12 kurier Milanowski

w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego w Milanówku;

Uchwała
Nr 380/XLIV/21
Uchwała
Nr 381/XLIV/21
Uchwała
Nr 382/XLIV/21

Uchwała
Nr 383/XLIV/21
Uchwała
Nr 384/XLIV/21

a
a
a

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45,
budynek „B” – tel. 22 758 34 21, faks 22

Uchwała
Nr 376/XLIV/21

Uchwała
Nr 379/XLIV/21

a

Uchwała
Nr 385/XLIV/21
Uchwała
Nr 386/XLIV/21
Uchwała
Nr 387/XLIV/21

758 35 15. Treści uchwał dostępne są na
stronie internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 349/XLIII/21 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

Uchwała
Nr 375/XLIV/21

Uchwała
Nr 378/XLIV/21

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień
Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu
w ramach Działania 2.1 E – usługi – Poddziałania 2.1.2
E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów:
Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji
działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii
COVID 19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
w sprawie: rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie inwestycji przebudowa Targowiska Miejskiego w Milanówku;

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok;

w sprawie: zmiany uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta
Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na
proekologiczne;

Uchwała
Nr 377/XLIV/21

w sprawie: zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta
Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie:
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milanówku;
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mila
nówek na lata 2016-2020 za rok 2020;
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku
2020 na terenie Miasta Milanówka;
w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok;

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2021 - 2036;

w sprawie: przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych”;
w sprawie: zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej
Obywatelki Miasta Milanówka albo Honorowego Obywatela Miasta Milanówka;
w sprawie: zmiany uchwały Nr 145/XIX/16 Rady Miasta
Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia
wysokości stawek z tytułu opłat za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień
do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji
miejskiej miasta Milanówka;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność
Burmistrza Miasta Milanówka i przekazania wniosku
w sprawie kompleksowej przebudowy ul. Próżnej;
w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 14 kwietnia 2021 na
bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w przedmiocie
braku odpowiedzi na interpelacje radnej;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
w związku z brakiem odpowiedzi na podanie o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim
w Milanówku;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
w związku z brakiem odpowiedzi na podanie o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu na targowisku miejskim
w Milanówku;
w sprawie: rozpatrzenia skargi w związku z prowadzonym
postępowaniem o wydanie warunków zabudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego;
w sprawie: rozpatrzenia wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Milanówku przy ul. Okólnej;
w sprawie: rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany
decyzji o budowie nowej szkoły w Milanówku;
w sprawie: wydania zgody na wykonanie przyłącza do
istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Kazimierzowskiej
w Milanówku;

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Krzysztof Ołpiński

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

a
a
a
a
a
a
a
a

Rada Miasta już w pełnym składzie
W
wyniku
przeprowadzonych
13 czerwca 2021 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka
w okręgu nr 4, mandat radnej uzyskała

Jolanta Nowakowska

a
a
a
a
a
a
a
a

Janina Moława

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Hubert Jarek

XLIV Sesja Rady Miasta Milanówka

Ewa Galińska

W dniu 24 maja 2021 roku
odbyła się

Jaromir Chojecki

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

Karolina Białecka

Uchwała
Nr 357/XLIII/21

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Kamil Bialik

Uchwała
Nr 356/XLIII/21

XLIV SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Uchwała
zatwierdzona

Uchwała
Nr 355/XLIII/21

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki
ewidencyjne nr 64/4 i 136 w obrębie 05-03, położonych
w Milanówku przy ul. Sowiej oraz nr 135 w obrębie
05-03, położonej w Milanówku przy ul. Żurawiej;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 7/5 w obrębie 07-04, położonej
w Milanówku przy ul. Wierzbowej;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki
ewidencyjne nr 49/16 i 52/8 w obrębie 06-18, położonych w Milanówku przy ul. Chabrów;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki
ewidencyjne nr 43/1, 46/1 i 182/3 w obrębie 05-11,
położonych w Milanówku przy ul. Dziewanny;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 83/89 w obrębie 05-03, położoną
w Milanówku przy ul. Gospodarskiej;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej przy
ul. Łąkowej/Średniej w Milanówku;
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki
ewidencyjne nr 83/50 i 83/58 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej;

Rada Miasta

pani Hanna Młynarska, na którą głos
oddało 114 wyborców. Na panią Kingę Niedźwiecką-Reszczyk głosowało
94 mieszkańców.

Nowej Radnej, pani Hannie Młynarskiej serdecznie gratuluję wygranej!
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
kurier Milanowski 13

Społeczność

Edukacja

Sprawdź swój stan zdrowia!

E-usługi w Milanówku zyskały nową jakość. Jako drugie miasto w Polsce, Milanówek utworzył dwa
punkty diagnostyczne dla mieszkańców Milanówka, a w szczególności dla milanowskich Seniorów.
Miejsca powstały w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt od 2019 roku realizuje e-usługi
w postaci bransoletek życia dla mieszkańców Milanówka. Chcąc jak najlepiej zadbać o zdrowie
mieszkańców Milanówka, poszerzyliśmy dla nich swoją ofertę!
Aby skorzystać z jednego z dwóch
nowopowstałych punktów diagnostycznych zlokalizowanych w:
1. Milanowskim Klubie Seniora
„Krakowianka”, ul. Krakowska 11a.
2. Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Kościuszki 58,
należy wcześniej zapisać się osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku
do piątku, w godz. 10.00-12.00. Zapisy
osobiste przy ul. Krakowskiej 11a – telefonicznie pod numerami: 506 797 353
lub 506 797 136, oraz ul. Kościuszki 58 – telefonicznie pod nr. telefonu:
22 724 94 69.
Oferujemy możliwość sprawdzenia
bieżącego stanu zdrowia poprzez wykonanie następujących badań:
1. EKG,
2. Badanie saturacji i pulsu,

3. Temperatura ciała,
4. Waga,
5. Wartość ciśnienia tętniczego,
6. Ryzyko uzależnienia od alkoholu,
7. Ryzyko uzależnienia od nikotyny.
Otrzymane wyniki badań wraz z opisem EKG będą wręczane uczestnikowi
w ciągu 10 minut. Cała wizyta będzie
trwać około 15 minut!
Dodatkowo, w ramach świadczonej
usługi, w ww. punktach diagnostycznych, dwa razy w roku będzie można
skorzystać z wideo-porady lekarskiej,
prowadzonej na żywo. Badania przeprowadzają przeszkoleni pracownicy.
Drodzy Mieszkańcy, pamiętajmy, że
nasze zdrowie często bywa stanem
ulotnym. Dlatego też, aby je zachować,
należy stosować prewencję. Korzystając z punktu diagnostycznego zapobiegamy chorobom poprzez ich wczesne wykrywanie.

Projekt: „Rozwój usług społecznych
w Gminie Milanówek” realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi
opieki zdrowotnej,
Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Któż z nas nie pragnął w życiu – jako dziecko, czy może już dorosły
– stanąć na deskach teatru? I od tego się zaczęło… spełniamy swoje
marzenia, a przy tym sprawiamy radość dzieciom!

14 kurier Milanowski

recytatorskiego: „Grunt to dobre wychowanie”. Nauczycielom-aktorom zależało, by przekazać dzieciom jak ważne
jest stosowanie form grzecznościowych
oraz umiejętność kulturalnego zachowania się na co dzień poprzez częste
używanie „magicznych słów”.
Dzieci uwielbiają teatr! Za każdym
razem są tak zafascynowane jakby widziały jakiś cudowny świat. Dzieje się
tak dlatego, że mały widz przeżywa
przygody bohaterów intensywnie jakby
sam brał w nich udział. Boi się i cieszy

Podczas edukacji zdalnej uczniowie podejmowali nie tylko wyzwania edukacyjne, ale uczestniczyli także w konkursach i projektach multimedialnych, plastycznych, fotograficznych, historycznych oraz witali wiosnę, przygotowywali zdrowe, pyszne potrawy.

Zapraszamy zatem do skorzystania
z usługi, która jest całkowicie bezpłatna.
Krystyna Kott
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Nauczyciele – dzieciom

Od kilku już lat nauczyciele z Przedszkola nr 1 systematycznie wcielają się
w rolę bohaterów oraz tworzą stroje
i scenografię. Często są współtwórcami scenariuszy, wykonawcami piosenek
i elementów tanecznych, jak i przygotowują oprawę techniczną przedstawień.
Nasze spektakle teatralne uczą jak
postępować. Są źródłem bogatych
przeżyć i wrażeń, wiedzy o świecie ludzi
oraz zwierząt, a także niezastąpionym
sposobem wzbogacania wyobraźni.
Przedstawienia teatralne pokazują najważniejsze życiowe wartości – miłość,
dobro, rodzina i tolerancja. Morał na
zakończenie każdej historii ma uświadamiać małym i dużym widzom, że
warto jest w życiu postępować godnie i uczciwie.
Bajka „Królewna Gburka – grunt
to dobre wychowanie”, na podstawie utworu Natalii Usenko, to nasze
najnowsze przedstawienie. Było ono
atrakcją z okazji Dnia Dziecka oraz niespodzianką na zakończenie konkursu

A tymczasem w „Jedynce”…

razem z aktorami. Mali odbiorcy przenoszą się w świat bajki. Magia tych
spektakli nie ma sobie równych, jeśli
aktorami są nauczycielki z Przedszkola.
Za wspólną zabawę, odwagę i indywidualność każdej wykreowanej roli oraz
za zaangażowanie i wewnętrzną pasję
wszystkim aktorom – nauczycielom,
bardzo dziękuję.
Gorąco dziękuję też za każdy
uśmiech dziecka!
Basia Dyra, koordynatorka projektu
„Nauczyciele – dzieciom”

Projekt multimedialny

Młodzi artyści

Mimo że mamy trudny czas, to nie
próżnujemy.... Nasi wspaniali, kreatywni i pomysłowi uczniowie wykonują urocze prace plastyczno-techniczne. Cieszymy
się, że mamy tak uzdolnionych uczniów!
Marika Wojsław, Nauczycielka plastyki

Powitanie wiosny

Klasa 1a przywitała z radością
Pierwszy Dzień Wiosny. Z utęsknieniem czekaliśmy na wiosenne słoneczko, kwiaty oraz
powracające z ciepłych krajów
ptaki. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali w wersji online.
Natalia Poncyliusz-Leszczyńska
Wychowawczyni klasy 1a

230. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Rok 2021 został mianowany przez Sejm RP Rokiem Konstytucji 3. Maja. W 230. rocznicę uchwalenia tego ogromnie ważnego dla Polski dokumentu - pierwszej konstytucji
w Europie, przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszej szkoły postanowili sięgnąć do źródła i zaprezentować
w wersji filmowej tekst w oryginale. Zrozumienie naszej
przeszłości pozwala rozumieć teraźniejszość i otwiera nam
bramy do przyszłości.
Nina Pietrzak
Nauczycielka historii

„Każdy ma jakiegoś bzika, każdy
jakieś hobby ma.” Nasi uczniowie
zaprezentowali swoje ulubione zainteresowania i pasje w projekcie
multimedialnym „To potrafię najlepiej”.
Beata Osiadacz,
Marika Wojsław

Konkursy plastyczne
Liliany

Uzdolniona
plastycznie
uczennica z klasy 3a Liliana Łuniewska wzięła udział
w wielu konkursach plastycznych: „Stwórz autorską
kreację Żurawia” – zorganizowanym przez Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku
oraz „Zbuduj ekologicznego
robota detektywistycznego”
– zorganizowanym przez Milanowskie Centrum Kultury. Zajęła I miejsce w kategorii kl. I-IV SP. Kolejny sukces
plastyczny Lilianki (I miejsce),
to udział w konkursie plastycznym, którego celem
było wykonanie ilustracji do
spektaklu „Historia z zapałkami” – zorganizowanym
przez Ośrodek Kultury w Będzinie. Liga Ochrony Przyrody
we współpracy z Nadleśnictwem Mielec, Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska
oraz Urzędem Miejskim
w Radomyślu Wielkim zorganizowała
Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny „Lipa św.
Jana Nepomucena z Dulczy
Wielkiej drzewem Europy
2021”. Również do tego konkursu przystąpiła Lilianka.
Jej praca otrzymała II miejsce w kategorii III (10-15 lat).
Młodzieżowy Dom Kultury
z Mysłowic zorganizował

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Muzyką malowane
– muzyczne impresje w sztuce”. Na ten konkurs została
wysłana praca Lilianki, która
zajęła II miejsce w kategorii
klas I-III.
Beata Osiadacz
kurier Milanowski 15
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Pamięć historii żyje w nas!
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2

A my byliśmy w muzeum!

Uczestniczyliśmy we wspaniałych zajęciach organizowanych online przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Już wiemy jak żyli ludzie 1000 lat
temu. Wiemy, jak wyglądały zabawki, ubrania, codzienne
obowiązki, czym się żywiono i jak walczono. Poznaliśmy
wiele ciekawostek z życia naszych przodków. Warto poznawać historię Słowian!
Dziękujemy Radzie Rodziców za sponsorowanie tych zajęć.
Uczniowie klas piątych
wraz z nauczycielką historii

Dzień Mamy i Taty

Zespół wokalny „Arfik” oraz uczniowie świetlicy szkolnej uczestniczący w zajęciach muzycznych przygotowali
filmowy mini „Zielony Koncert” poświęcony rodzicom.
Po trudach śpiewania zdalnego, udało się nam po powrocie do szkoły przygotować prezent w postaci programu
muzyczno-tanecznego.
Beata Osiadacz
Nauczycielka muzyki

Rodzicom i dzieciom życzymy pogody ducha, wiele zdrowia, ciekawych przygód w słoneczne dni oraz mnóstwo radości
z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca.
Dyrekcja, grono pedagogiczne, społeczność uczniowska
i zespół wokalny „Arfik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Milanówku
Wszystkie opisane wydarzenia dostępne są na stronie szkoły: jedyneczka.edupage.org

Zapraszamy do Biblioteki!

Drodzy Czytelnicy, od 7 czerwca
2021 r. obowiązują nowe zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.
Zapraszamy do środka biblioteki i korzystania ze zbiorów z wolnym dostępem do półek. W placówce obowiązuje
limit osób korzystających z księgozbioru. Wskaźnikiem dopuszczalnej ilości
czytelników są torby umieszczone
w wiatrołapie. Ich ilość to 4 sztuki.
Brak torby oznacza, że należy poczekać
aż zwolni się miejsce.
W dalszym ciągu obowiązuje noszenie maseczek, dystans oraz dezynfekcja rąk i 3-dniowa kwarantanna na zwracane pozycje.

Można zamawiać książki, audiobooki
i filmy przez katalog on-line, mailowo:
zamowienia@milanowskabiblioteka.pl
lub telefonicznie: 22 755 81 13. Odbiór
następuje bez wcześniejszego umówienia na określoną godzinę.
Udostępniona jest jedynie przestrzeń niezbędna do wypożyczeń.
Lokalne Centrum Kompetencji oraz
czytelnia są zamknięte do odwołania.
Mamy nadzieję, że już niebawem powrócimy do starych zasad!
Zespół Miejskiej
Biblioteki Publicznej

12.00 - 19.00
12.00 - 18.00
12.00 - 16.00
10.00 - 16.00
12.00 - 18.00
nieczynna

Rekrutacja
do „Akademii
Jerzyków”

Szanowni Państwo, informujemy,
iż rekrutacja dzieci do żłobka na
rok szkolny 2021/2022 została zakończona.
W kolejnym etapie (do dnia
31.08.2021) będziemy zawierać
z rodzicami dzieci przyjętych, umowy w sprawie korzystania z usług
żłobka Publicznego w Milanówku.
Jednak nadal zapraszamy wszystkich zainteresowanych o składanie wniosków o przyjęcie dziecka
do żłobka, ponieważ w przypadku
zwolnienia się miejsca, żłobek prowadzi rekrutację na wolne miejsca
przez cały rok.
Wszelkie informacje na temat
żłobka i rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.akademia-jerzykow.pl
Dorota Mońko, Dyrektor Żłobka
Publicznego w Milanówku

16 kurier Milanowski

„Pamięć historii żyje w nas” – to
hasło widniejące na sztandarze
Szkoły Podstawowej nr 2, która w bieżącym roku szkolnym
kończy 85 lat. Sporo lat, piękny dorobek, zasłużone miejsce
w historii Milanówka. To, co
najcenniejsze z przeszłości i teraźniejszości tego ważnego dla
kilku już pokoleń absolwentów
miejsca, można prześledzić na
naszej stronie internetowej
www.sp2milanowek.superszkolna.pl/, słuchając krótkiego nagrania przygotowanego przez
naszych nauczycieli, a zilustrowanego wybranymi zdjęciami
z naszej szkolnej kroniki.

Chcąc tutaj, chociaż krótko, przedstawić sylwetkę i szczególny charakter
naszej zacnej Jubilatki, należy sięgnąć
aż do roku szkolnego 1935/1936, kiedy to z powodu dużego wzrostu liczby
uczniów uczęszczających do Szkoły Powszechnej na Grudowie zorganizowano
dla ok. 300 młodych ludzi drugą szkołę
powszechną po północnej stronie Milanówka. Siedzibą Szkoły została wówczas
willa „Starodrzew” przy ul. Kaprys 2/4,
którą przekazał w użytkowanie za „symboliczą złotówkę” właściciel tej nieruchomości dr med. Roman Sieragowski.
Pierwszym kierownikiem Szkoły nr 2
został Bolesław Maleszewski.
Kiedy we wrześniu 1939 r. został on
powołany do wojska, jego obowiązki
przejął Kazimierz Uniejewski kierujący placówką do 31 sierpnia 1970 roku.

W czasie okupacji nauczyciele tej szkoły tworzyli komplety tajnego nauczania przedmiotów zakazanych, przede
wszystkim historii, geografii i języka
polskiego. Harcerze z drużynowym 148
MDH, Wacławem Wdowiakiem, nauczycielem Szkoły, już wczesną jesienią 1939
roku stworzyli tajną drużynę harcerską,
która po przeszkoleniu wojskowym została wcielona do ZWZ, a później AK.
Wojna to czas, kiedy Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoje lokum, ale nie zaprzestała działalności. Do 17 stycznia
1945 r. jej budynek zajmowali Niemcy,
a później mieścił się w nim szpital dla
mieszkańców Warszawy i uczestników
Powstania Warszawskiego.
Rok szkolny 1945/46 rozpoczął się
17 października. Zajęcia odbywały się
w willi p. Brzuski przy ul. Słowackiego 6.
W dniach od 1 do 8 grudnia 1945 roku
ówczesna Rada Narodowa zorganizowała „Tydzień Szkoły”, którego inauguracją
było poświęcenie jej sztandaru.
Kolejna ważna data w jej historii to
17 maja 1948 r., kiedy nastąpiło uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku
przy ul. Literackiej, oddanego do
użytku 2 września 1951 r. i funkcjonującego po dziś dzień.
27 maja 2000 roku (21 lat temu) to
dzień, w którym milanowska „Dwójka”
otrzymała swoje imię – Armii Krajowej.
Kontakt z byłymi uczniami Szkoły - żołnierzami działającymi w szeregach konspiracyjnych organizacji czasu II wojny
światowej – zdecydował o nadaniu jej
właśnie takiego imienia. Wszak blisko

50 jej adeptów z lat 1936-1939 aktywnie uczestniczyło w walce z okupantem, choć nie tylko oni byli przykładami wierności i oddania temu
miejscu oraz ich ideałom. Często dawali im wyraz sami nauczyciele i pracownicy placówki. Warto wspomnieć choćby
woźnego Szkoły, Franciszka Rasztawickiego (pseudonim „Franek”), który kierował między innymi ochroną radiostacji umieszczonej w willi „Starodrzew”.
Aresztowany przez Gestapo w roku
1944 był torturowany na terenie Szkoły,
ale nie wydał kolegów. Zginął podczas
próby ucieczki z transportu do więzienia.
Inne ważne nazwiska z grona nauczycieli związanych z działalnością
Armii Krajowej na terenie Milanówka
to np. Wacław Wdowiak, Antonina
Galska, Tadeusz Giergielewicz i Kazimierz Uniejewski, których sylwetki
upamiętniają zdjęcia i krótkie notki
na specjalnie wyeksponowanej ścianie
wewnątrz budynku.
W myśl słów Marca Blocha – francuskiego historyka rozstrzelanego przez
Niemców w czasie II wojny światowej –
że „niezrozumienie teraźniejszości jest
konsekwencją nieznajomości przeszłości”, historię w naszej Szkole traktujemy jako jeszcze jedną, ważną, choć
niepisaną nauczycielkę. Czerpiemy
z niej wzorce, wiarę we własne siły
oraz nadzieję, że to, co naprawdę
istotne i dobre, zawsze przetrwa próbę czasu – nawet tak trudnego, jak
czas wojny.
Pamiętając o 85-letniej historii naszej placówki, nie tracimy jednocześnie
kurier Milanowski 17
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z pola widzenia tego, co nam współczesne i ważne.
Bierzemy udział w licznych projektach
i programach, począwszy już od klas I-III
(np. „Archiprzygoda”, czyli przygoda
z architekturą dla najmłodszych) przez
klasy starsze (np. „Wychowanie przez
czytanie” Fundacji ABCXXI ).
Zostajemy otwarci na problemy współczesnego świata, w tym naszego najbliższego środowiska, także szkolnego.
Jesteśmy aktywnymi członkami „Klubu
Szkół UNICEF", a na przestrzeni lat organizowaliśmy szereg akcji i wydarzeń społecznych i charytatywnych, za co w 2019
roku nasz Samorząd Uczniowski został
wyróżniony w Konkursie aktywności
lokalnej – „Żurawie Powiatu Grodziskiego 2019” w kategorii „Wolontariusz Roku” za działania na rzecz osób
chorych. Wymieńmy wśród nich choćby
tworzone rokrocznie „Pola Nadziei”, autorski bieg sponsorowany na rzecz budowy pierwszego hospicjum dziecięcego na
Litwie czy akcje dla Tomka – naszego absolwenta chorego na nowotwór mózgu.
Cieszymy się ogólnopolskimi sukcesami naszych uczniów i absolwentów z różnych dziedzin: nauki, muzyki i sportu.
Rozwijamy i promujemy talenty, organizując zarówno różnorodne konkursy

i zajęcia dodatkowe dla naszych uczniów
(koła przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze PTTK, zajęcia wolontariackie),
jak i przeglądy dla młodych milanowskich pasjonatów. Z dużym sukcesem
zaaranżowaliśmy już jeden milanowski

Kultura
„Kalejdoskop talentów”, organizację
kolejnego pokrzyżowała nam sytuacja
pandemii.
Teraz, po długiej przerwie wracamy do
zwyczajnego, stacjonarnego trybu pracy
w szkole, aby jak najszybciej móc cieszyć
się dobrymi wspomnieniami ze spotkań
oraz wydarzeń klasowych i szkolnych
przeżywanych już „na żywo”. Wszak – jak
to ujął współczesny amerykański pisarz
James Patterson: „czymże tak naprawdę
jesteśmy, jak nie sumą tego, co się nam
przydarzyło?”. Zaczynamy więc z jubileuszowym przytupem – zasadzeniem
pamiątkowego drzewka pośród szkolnej
zieleni; listami, kartkami i piosenką napisanymi przez uczniów dla naszej leciwej
solenizantki – Szkoły; przypomnieniem
historii o tych, którzy byli przed nami –
a więc garścią wspomnień naszych absolwentów oraz ciepłymi słowami aktualnych uczniów.
Pielęgnujemy pamięć o tym, co dobre, aby z przeszłości wyciągać wnioski, tworząc jeszcze lepszą przyszłość
– której już teraz jesteśmy udziałem.
Oto i nasza Szkoła, której z okazji 85.
urodzin życzymy o wiele więcej niż tylko
stu dobrych i szczęśliwych lat!
dyrektor Marianna Frej
nauczyciel j. polskiego Katarzyna Klonowska

Rafał Biały i jego ekstremalne loty

Letnie Granie 2021

– znamy artystów, którzy wystąpią!

Po długiej przerwie Milanowskie Centrum Kultury otwiera swoje plenerowe działania. Podczas
wakacji mieszkańcy i goście będą mogli skorzystać z bogatej oferty MCK. Przygotowaliśmy programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. O tych i o innych działaniach znajdziecie Państwo informacje na stronie www.mckmilanowek.pl. Jedno jest pewne, Letniego Grania nie można przegapić!
Cykl koncertów, który powstał przy
współpracy z Katarzyną Gizińską i Sebastianem Grądalskim – inicjatorami projektu Sąsiedzkie Granie – będzie miał w tym
roku swoją drugą odsłonę. To właśnie
z tym duetem zbudowaliśmy team i tworzymy letnie koncerty w klimacie piknikowym, miejskich wakacji i chillout-u na
leżaku. W nadchodzącym sezonie w Milanówku odbędzie się 5 koncertów.
Park „Zielony Dołek” idealnie wpisał się
nam w scenariusz wydarzeń i reżim imprez plenerowych. Już nie możemy doczekać się spotkań z Państwem!

Przedstawiamy line-up
Letniego Grania 2021.

Rafał, mieszkaniec Milanówka i czołowy polski zawodnik niezwykle widowiskowej dyscypliny jaką jest freestyle motocross, zaczął swój kolejny sezon sportowy. Jak zawodnik spędził okres zimowy? Jakie ma plany na sezon i co aktualnie u niego słychać? Poniżej kilka słów od Rafała.

Wiosna w tym roku nie mogła się
określić i pogoda była zdecydowanie w „kratkę”, ale była i jest energia
i mocny ogień do działania! Na motocykl wsiadłem w pierwszej połowie
kwietnia i muszę przyznać, że apetyt
na konkretne loty był ogromny. Ze
względu na panującą pandemię oraz
cały bałagan z tym związany, w tym
roku pierwszy raz od kilku już lat nie
spędziłem zimy trenując w słonecznej
Hiszpanii, więc tym bardziej brakowało mi całego tego FMX-owego zamieszania. Pomimo tego, że okres zimowy
spędziłem w domu, nie narzekałem na
nudę. Moim głównym zajęciem była
rozbudowa miejscówki w Milanówku,
gdzie na co dzień trenuję i rozwijam się
w moim sporcie. Freestyle motocross
to potężna infrastruktura oraz wielki
nakład pracy.
Aktualnie staram się jak najwięcej
latać na moto, a w głowie mam wiele
planów na nowe ewolucje, czyli jest
to co lubię – wiele się dzieje, a ja nie
zwalniam obrotów.
Za mną już pierwszy występ przed
publiką... i to jaką! Milanowskie Cen18 kurier Milanowski

26.06 – JOHN PORTER

trum Kultury zorganizowało imprezę
z okazji Dnia Dziecka. Dzieciaki odwiedziły mnie na mojej miejscówce w Milanówku. Było trochę opowieści-ciekawostek o moim sporcie, przejażdżki na
moim moto, pytania i maaasa pozytywnej energii. Radość na buźkach dzieciaków – bezcenna! Wielkie dzięki za
obecność.
Pojawiły się też wstępne zarysy kolejnych występów przed publiką, więc
mam nadzieję, że już niebawem będę
mógł podzielić się tą ekstremalną energią z fanami!
Pozdrawiam i do usłyszenia
Rafał Biały
Zawodnika możecie śledzić na bieżąco na Facebooku oraz Instagramie:
@RafalBialyFmx.

John Porter jest walijskim muzykiem
i kompozytorem. W 1977 r. wraz z Korą
i Markiem Jackowskimi stworzył trio
o nazwie Maanam Elektryczny, który
później został przemianowany na Maanam. Po około dwóch latach John
opuścił zespół Kory i wraz z poznanymi
wrocławskimi muzykami założył własny
o nazwie John Porter Band. W latach
80-tych rozpoczął karierę solową. Swoją
pierwszą płytę zatytułowaną China Disco wydał w 1982 r., rok później ukazała
się akustyczna płyta Magic Moments,
a w kolejnych latach muzyk wydał
jeszcze pięć płyt. Artysta nawiązywał
współpracę z wieloma znanymi polskimi
muzykami, między innymi z Wojciechem
Morawskim i Krzysztofem Zawadką.
Największy sukces komercyjny odniósł
w duecie z Anitą Lipnicką. W 2005 r.
John Porter został uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

10.07 – TĘSKNO

Tęskno to projekt powołany w 2017
roku do życia przez wokalistkę, kompozytorkę i autorkę tekstów Joannę Longić
oraz pianistkę Hanię Rani. W 2019 roku
Hania Rani poświęciła się solowej karierze, a Tęskno podążyło nową ścieżką.
Muzykę wydawaną pod tym szyldem
charakteryzuje rozpoznawalne brzmienie, które łączy klasyczne instrumentarium z subtelną elektroniką i poetyckimi
tekstami. W kwietniu 2020 roku ukazała
się płyta zatytułowana po prostu „Tęskno”, którą poprzedziły single „Między
nami”, „Walc” i „Frajda”. Debiutancki album „Mi” z 2018 roku pojawił się
w najważniejszych zestawieniach płyt
roku, media pisały o najgłośniejszym
debiucie ostatnich lat. Od tego czasu
Tęskno otrzymało m.in. Mateusza Trójki i Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego czy
nominację do Fryderyków. Zespół grał
m.in. na Primavera Sound Barcelona,
Open’er Festival, Colours Of Ostrava,
OFF Festival Katowice czy Męskim Graniu. Na Spotify utwory Tęskno mają po
kilka milionów odsłuchań.

„Kirszenbaum to szczerość, oryginalność i młodzieńcza energia" – tak opisali muzykę krakowskiego zespołu jurorzy
21. Konkursu Muzyki Folkowej „Nowa
Tradycja”, przyznając mu III nagrodę.
Krakowski duet ożywia post-folkowe
zgliszcza, wyznacza im świeże kierunki i wrzuca prosto na loopery, ze słowiańskim przytupem zderzając Toma
Waitsa i Junip. Zola krzyczy na klezmerów, Henry Miller tańczy z Muminkami,
a efektem jest melancholijna intertekstualna karuzela.
Kirszenbaum to wspólne przedsięwzięcie Kacpra Szpyrki (filozofa, księgarza i skrzypka, który nagrywał m.in.
z HellHaven) oraz Jakuba Wiśniewskiego (anglisty, muzyka i techwritera), których uprzednia współpraca w zespole
Pora Wiatru zaowocowała ponad 150
koncertami, występem w finale programu Must Be the Music, główną nagrodą
polskiej edycji Festiwalu Emergenza,
serią crowd-fundingowych koncertów
w tramwajach czy występem na niemieckim Taubertal Festival.
W styczniu 2021 r. ukazał się drugi
album duetu, zatytułowany „Się”. Materiał zarejestrowany został przez Andrzeja Giegiela (Pablopavo i Ludziki) i Roberta Nastala (Nosowska), wyprodukowany
przez załogę Studio AS One i Mariusza
Dziurawca (Kapela Ze Wsi Warszawa),
a poetycko i wokalnie udzielił się gość
specjalny: Marcin Świetlicki.

7.08 – KAŚKA SOCHACKA

24.07 – KIRSZENBAUM

– Przez ostatnie tygodnie Nr 1
(utwór „Ciche dni") na Liście Piosenek
Radia 357
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Kultura
– Zwyciężczyni tegorocznego plebiscytu Sanki dla najciekawszych nowych
twarzy na polskiej scenie muzycznej!!!
(Gazeta Wyborcza)
– Jej utwór "Wiśnia" nagrany z Kortezem ma ponad 5 mln wyświetleń na
Youtube.
W 2019 roku ukazała się debiutancka EP-ka Kaśki pt. „Wiśnia”. Pierwszym
singlem była piosenka o tym samym
tytule, która swoją premierę miała
w audycji Piotra Stelmacha w radiowej
Trójce. W styczniu 2020 roku na zaproszenie Piotra Stelmacha wystąpiła również podczas Offensywy De Luxe w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Polskim
Radiu Trójka.
26 marca 2021 roku ukazał się debiutancki album Kaśki „Ciche dni”. Za
finalny kształt piosenek razem z Kaśką
odpowiadają: Agata Trafalska (pomoc
przy tekstach) i Olek Świerkot (produkcja) – tandem, który dał się poznać przy
debiucie Korteza („Bumerang”) i jego
drugiej płycie („Mój dom”).

Kultura
21.08 – SOSNOWSKI

Polski piosenkarz bluesowy z Warszawy, kompozytor, gitarzysta; gra również

na banjo i instrumentach perkusyjnych.
Ma charakterystyczny, chropowaty
głos. Jego debiutancki album został zarejestrowany w całości na sprzęcie, który mieści się w jednej torbie podróżnej
– stąd jego nazwa: „The Hand Luggage
Studio”.
Muzyk znany jest z występów na festiwalach: Enea Spring Break, ZEW się
budzi Festiwal, Suwałki Blues Festival, Polish Blues Challange czy Blues
Maraton. Wystąpił na Męskim Graniu.
Nagrodzony wyróżnieniami na Mateuszach Trójki, „Szczotą" na Offensywie
De Luxe, a także Grand Prix na Suwałki
Blues Festival czy 2. miejsce w kategorii
Odkrycie Roku magazynu Twój Blues.
Polski reprezentant na European Blues
Challenge 2020 w Holandii. Nominowany do Fryderyka 2020 w kategorii
Album Roku Blues.
Do zobaczenia!
Zespół Milanowskiego
Centrum Kultury

„Sieć na kulturę” rozbudza apetyt
na kulturę w sieci!
Miejska Biblioteka Publiczna została beneficjentem programu „Sieć na
kulturę”. I choć wszyscy tęsknimy za
bezpośrednim kontaktem ze sobą, to
realizacja tego programu przy pomocy
internetowych komunikatorów, okazała
się być ciekawa i owocna, zarówno dla
prowadzących zajęcia, jak i uczestniczącej w niej młodzieży z Milanówka.
Projekt polegał na zdobyciu kompetencji z zakresu edukacji medialnej oraz projektowania graficznego.
Podczas kilkudniowych szkoleń pracownicy Biblioteki zdobywali wyżej
wymienione kompetencje, by później
przekazać je młodzieży z Milanówka. Pierwsza tura zajęć odbyła się już
w kwietniu i maju. Były to warsztaty z edukacji medialnej. Uczestnicy
dowiedzieli się sporo o netykiecie,
poznali przydatne narzędzia takie jak
programy do edycji tekstu, arkusze kalkulacyjne, różnorodne formy projektowania prezentacji i mnóstwo ciekawostek internetowych... no i się zaczęło!
Intrygujące pomysły od młodzieży
z obszaru kultury zaczęły spływać do
prowadzącego warsztaty – Dawida
Koseckiego. Okazało się, że młodzi
Milanowianie mają wielki apetyt na
kulturę, a w sieci szukają inspiracji,
oryginalnych pomysłów i po prostu
uczestniczą w kulturze dzięki Internetowi. Dodajmy, że serfują w sieci
z prędkością światła! Uczestnicy warstatów są z nami w kontakcie i mamy
nadzieję, że ich pomysły „ujrzą światło
20 kurier Milanowski

Hej, co robisz
w wakacje ?

Idę na kurs...
Będziemy robić
strony i rysować
komiksy

Po co?
Bo jeśli po książki to mam
całą furę:)! No chyba, że na
kurs. Trochę myślałam o
tym... fajnie byłoby zrobić
KOMIKS!!!
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dzienne” i powstanie coś niezwykłego
w niedalekiej przyszłości.
Drugi cykl tematyczny – dopiero
przed nami! Od 22 czerwca zapraszamy na „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”,
w ramach którego będziemy wspólnie
tworzyć komiksy, poznawać najnowsze
aplikacje cyfrowe i dowiemy się ciekawych i ważnych rzeczy o prawach autorskich. Na te warsztaty zapraszamy dzieci
w wieku od 10 do 14 lat. Warto zapisać
się już dziś, bo liczba miejsc jest ogra-

niczona. Zapisy przyjmujemy pod adresem: biuro@milanowskabiblioteka.pl,
a więcej informacji dostępnych jest na:
www.milanowskabiblioteka.pl
oraz www.siecnakulture.pl
Miejska Biblioteka Publiczna w ramach tego projektu otrzyma laptopy,
z których będą korzystać dzieci, młodzież i seniorzy uczestniczący w naszych
kursach, warsztatach i zajęciach.
Zespół Miejskiej
Biblioteki Publicznej

Biblioteka poleca….

Są autorzy, o których zawsze będziemy pamiętać. Należy do nich twórca, którego niedawno
pożegnaliśmy, mieszkaniec Milanówka – pan Andrzej Pettyn. Książki, które wyszły spod pióra
Pana Andrzeja są skarbnicą wiedzy o Milanówku – jego historii, ludziach i wydarzeniach. Przypominamy Państwu kilka publikacji tego autora i gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi.

„Kiedy Mila
nówek był stolicą...” – Andrzej
Pettyn, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych
przy Galerii Ars
Longa w Milanówku. Wydawnictwo
AULA.
Książka została dofinansowana
przez Zarząd Miasta Milanówka.
Copyright by: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Milanówek 1999.
Projekt okładki: Robert Śniadewicz.
Książka jest zbiorem artykułów,
wspomnień, fragmentów pamiętników, anegdot z lat 1899-1999.
Teksty dziennikarskie zostały pogrupowane chronologicznie i zamykają się w trzech ramach czasowych:
1899-1939, 1939-1945 i 1945-1999.
Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym znajdziemy
teksty o charakterze ogólnym. Znajdziemy w nim m.in. „Kalendarium
100-lecia Milanówka". Rozdział drugi
to publikacje z lat 1899-1939, a w nim
teksty dziennikarskie z lat 1939-1945.
Na szczególną uwagę zasługuje tekst
poświęcony historii urny z sercem Fryderyka Chopina i jej przechowywania
w milanowskiej parafii. Ciekawa rozmowa z Grażyną i Robertem Śniadewiczami, czyli „Wielka sztuka w małej
ojczyźnie”, zawarta została w kolejnym rozdziale. Ponadto w książce
przeczytamy o twórczości profesora
Jana Szczepkowskiego i zgłębimy
wspomnienia z lat 1912-1999 Hanny
Mickiewiczowej-Szczepkowskiej. Całość zamyka tekst poświęcony Stanisławie i Henrykowi Witaczkom oraz
historii jedwabnictwa pod tytułem
„Gdzie jest morwa, tam jedwabnictwo być może”. Znakomity wybór
tekstów oraz fotografii dostępnych
w książce sprawia, iż publikacja jest
unikatowa.
„Milanówek – Mały Londyn” – Andrzej Pettyn, Wydawca: Towarzystwo Miłośników Milanówka.
Redakcja: Teresa Kasztelaniec, Wiesława Koszuta. Projekt okładki i fotografie: Mariusz Koszuta.
Książka podejmuje temat naszego
miasta w okresie II wojny światowej.

Już we słowie
wstępnym czytelnik dowiaduje się
dlaczego Milanówek nazwany został „Małym Londynem”.
Opis pierwszych
dni Powstania i
napływu ludzi do
Milanówka, ale też do pruszkowskiego obozu przejściowego „Dulag 121”,
informacje na temat pomocy jakiej
udzielali Stanisława i Henryk Witaczkowie oraz opisy działalności harcerzy
po Powstaniu Warszawskim – to niektóre z tematów poruszonych w książce. W tle natomiast występują przepiękne milanowskie wille, w których
pomieszkują członkowie Podziemnego Państwa Polskiego. Ta książka to
prawdziwa lekcja historii dla młodego
pokolenia naszej lokalnej społeczności! Sięgając po tę pozycję czytelnik
dowie się wielu szczegółów na temat
Milanówka w czasie wojny, a także niezwykle ważnych dokonań AK.
„Milanówek
–
miejsce magiczne" – Andrzej
Pettyn, Wydawca:
Arkuszowa
Drukarnia Offsetowa. Współpraca
redakcyjna:
Wiesława Koszuta, Hanna Pettyn,
redakcja
techniczna: Wiesława Koszuta, opracowanie graficzne i projekt okładki:
Mariusz Koszuta. Copyright by: Towarzystwo Miłośników Milanówka.
Książka jest trzecią z kolei antologią
artykułów oraz wspomnień na temat
naszego miasta i ludzi Milanówka. Tytuł
książki autor zaczerpnął z cyklu audycji
radiowych Bożeny Markowskiej prowadzonych w II Programie Polskiego
Radia. W książce czytelnik znajdzie
sylwetki około 30 osób z Milanówka,
w tym artystów, plastyków, naukowców, muzyków, architektów, pedagogów czy budowniczych willi. Nie
zabraknie także tematyki wojennej,
większość prezentowanych tu wspomnień dotyka wydarzeń II wojny światowej. Znajdziemy również świetne

teksty o „Niektórych zwyczajach, zainteresowaniach i rozrywkach uczniów
170. Gimnazjum w Milanówku” czy też
słów kilka o zespole Trapistów autorstwa Leszka Kałuży. Wszystkich mieszkańców naszego miasta powinny także
zainteresować niezwykle ciekawe informacje o Grudowie. Ponadto, na kartach książki opisane zostały milanowskie jubileusze, w tym m.in.: 100-lecie
Letniska Milanówek, spółki "Jedwab
Polski", Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, działalności szkół,
Biblioteki Parafialnej, krótkofalowców
w Milanówku, imprez młodzieżowych
i sportowych, działalności TMM.
„Śladami
Fryderyka Chopina
w Milanówku”,
Andrzej Pettyn,
Wydawca: Arkuszowa
Drukarnia Offsetowa.
Redakcja: Hanna
Pettyn, okładka,
ilustracje, opracowanie
graficzne: Mariusz Koszuta, redakcja
techniczna: Wiesława Koszuta. Copyright by: Andrzej Pettyn.
Książka jest niezwykłą podróżą śladami Chopina w naszym mieście. Czytelnik poznaje ponad 20 miejsc związanych z kompozytorem znajdujących się
w Milanówku. Zaczynamy przy parafii
św. Jadwigi Śląskiej (ul. Kościuszki), następnie odwiedzamy Teatr Letni, Szkołę Podstawową nr 3, willę Marię, willę
Ewarystówkę i wiele innych miejsc…
Poznajemy historie koncertów odbywających się podczas okupacji w domu
państwa Śliwińskich oraz historię osób
związanych z muzyką takich jak prof.
Zofia Rabcewiczowa, czy prof. Bolesław Woytowicz. Autor sporo miejsca
poświęca Feliksowi Dzierżanowskiemu
i jego rodzinie, a także Polskiej Kapeli Ludowej. Książka zawiera piękne
ilustracje oraz ciekawe anegdoty. Na
okładce publikacji została zamieszczona mapa Milanówka z zaznaczonymi
miejscami spaceru śladami Fryderyka
Chopina.

Zachęcamy do lektury!
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Kultura
Kontakt z placówkami
i Urzędem Miasta

Urząd Miasta Budynek A
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00-18.00, kasa 10.00-16.00
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. 9.00-18.00, 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: sekretariat@sp2.milanowek.pl
pon.-pt. 8.00-16.00
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sekretariat@sp3.milanowek.pl
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92
e-mail: sekretariat@przedszkolemilanowek.edu.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13
e-mail: biuro@milanowskabiblioteka.pl
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. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92
e-mail: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, tel. 22 724 80 45
tel. alarmowy 986, czynna całą dobę
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
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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Historia jedwabiu
milanowskiego
w cennej publikacji!

W kwietniu 2021 r. ukazała się niezwykła książka „Na rodzinnym jedwabnym szlaku” autorstwa pani Joanny Prosińskiej-Giersz. Autorka urodziła się w Milanówku, a rodzona
siostra jej matki była drugą żoną Henryka Witaczka. Historia rodzinna autorki nierozerwalnie związana jest zatem
z jedwabiem, o czym świadczy tytuł publikacji.
Pięć lat pracy autorki w poszukiwaniu
cennych dokumentów związanych z historią jedwabnictwa w Milanówku dało
wspaniały efekt! Otrzymaliśmy bowiem
ponad 400-stronicową książkę, okraszoną wieloma unikatowymi zdjęciami,
która przenosi czytelnika do początków
jedwabnictwa w Polsce. Publikacja jest
zbiorem wspomnień, dokumentów,
fotografii dotyczących rodzeństwa
Stanisławy i Henryka Witaczków oraz
zainicjowanej przez nich Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej. Pomysł powstania książki jest
pokłosiem spotkania, które odbyło się
w 2015 roku podczas X edycji Festiwalu
„Otwarte Ogrody”. Joanna ProsińskaGiersz opowiadała wtedy o rodzeństwie
Witaczków, a publiczność poruszała
wiele wątków, które autorka pogłębiła
w swojej książce. Wśród nich czytelnik
znajdzie wiele interesujących informacji o „jedwabnym biznesie” Stanisławy
i Henryka, w tym o szkole jedwabniczej,
podręcznikach do hodowli jedwabników i morwy, kursach jedwabniczych,
ale także nacieszy oko fotografiami
przepięknych kreacji z jedwabiu. Burzliwe losy wojenne i powojenne rodzeństwa oraz Centralnej Doświadczalnej
Stacji Jedwabniczej czyta się z zapartym tchem. Zaś pomoc jaką nieśli
Witaczkowie wypędzonym podczas
Powstania Warszawskiego zasługuje na
szczególną uwagę. Wśród wielu dokumentów zamieszczonych w publikacji
znajdziemy też listy i kartki z podziękowaniami dla Stanisławy i Henryka.
W książce pojawiają się znane postacie,
a są wśród nich między innymi: ministrowa Zofia Moraczewska, ministrowa
Beckowa, Ferdynand Ossendowski czy
Ludwik Kronenberg. Autorka zamieściła też fotografie pięknych kreacji, które wyszły spod pędzla Milanowianek
– Barbary Matuszewskiej-Berg czy Ewy
Noińskiej.
To oczywiście tylko niektóre z wielu
wątków tej cennej pracy o milanowskim
jedwabnictwie. Autorka zebrała w niej
dokumenty z wielu prywatnych zbiorów,
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10 MAJA RUSZYŁA REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19 DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Masz 4 możliwos ́ci zapisu na szczepienie
1. ZADZWOŃ NA CAŁODOBOWĄ I BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ – 989
MOZĖ SZ TO ZROBIĆ SAM LUB MOZĖ CIĘ ZAPISAĆ KTOS ́ BLISKI Z RODZINY. DO ZAPISU WYSTARCZY NUMER PESEL. NUMER TELEFONU
KOMÓRKOWEGO NIE JEST WYMAGANY, ALE JESĹ I GO PODASZ, OTRZYMASZ SMS Z POTWIERDZENIEM UMÓWIENIA WIZYTY NA SZCZEPIENIE.
W TEN SPOSÓB MOZĖ SZ ZAREJESTROWAĆ SWOICH BLISKICH. WYSTARCZY, ZĖ BĘDZIESZ MIAŁ ICH NUMER PESEL. PODCZAS REJESTRACJI
WYBIERZESZ DOKŁADNY TERMIN ORAZ MIEJSCE SZCZEPIENIA. NASTĘPNIE – JESĹ I PODAŁES ́ NUMER TELEFONU – OTRZYMASZ SMS
Z POTWIERDZENIEM UMÓWIENIA WIZYTY NA SZCZEPIENIE.

2. ZAREJESTRUJ SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ E-REJESTRACJĘ DOSTĘPNĄ NA PACJENT.GOV.PL
PEŁNA REJESTRACJA Z PROFILEM ZAUFANYM
WYMAGA ZALOGOWANIA SIĘ PRZEZ PROFIL ZAUFANY. SYSTEM ZAPROPONUJE CI PIĘĆ DOSTĘPNYCH TERMINÓW W PUNKTACH SZCZEPIEŃ,
̇ DEN Z PROPONOWANYCH TERMINÓW NIE BĘDZIE CI PASOWAŁ ALBO BĘDZIESZ
KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ BLISKO TWOJEGO ADRESU. JESĹ I ZA
́ IE – BĘDZIE TAKA MOZL̇ IWOSC
́ ́ . WYSTARCZY, ZĖ SKORZYSTASZ Z DOSTĘPNEJ
CHCIAŁ ZASZCZEPIĆ SIĘ W INNYM PUNKCIE, W INNYM MIESC
WYSZUKIWARKI I WSKAZĖ SZ DOGODNĄ DLA CIEBIE DATĘ I LOKALIZACJĘ. ZARAZ PO DOKONANIU REZERWACJI, OTRZYMASZ
POWIADOMIENIE SMS, A NASTĘPNIE PONOWNIE, DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM OTRZYMASZ PRZYPOMNIENIE O SZCZEPIENIU.
SZYBKA REJESTRACJA BEZ PROFILU ZAUFANEGO
́ IEZK
̇ I REJESTRACJI NA SZCZEPIENIE – BEZ LOGOWANIA SIĘ PRZEZ PROFIL ZAUFANY. WYSTARCZY, ZĖ
MOZĖ SZ SKORZYSTAĆ Z SZYBKIEJ SC
PODASZ SWÓJ NUMER PESEL, NAZWISKO I NUMER TELEFONU, A ZOSTANIE ZAPROPONOWANY CI TERMIN I MIEJSCE SZCZEPIENIA. WEJDZ ́
́ IEZĖ K: „SZYBKA
NA STRONĘ PACJENT.EREJESTRACJA.EZDROWIE.GOV.PL I PRZEJDZ ́ NA STRONĘ E-REJESTRACJI. WYBIERZ JEDNĄ Z DWÓCH SC
́ ́ SMS Z KODEM. WPISZ KOD W OKIENKO, KTÓRE
REJESTRACJA”. WPISZ DANE I KLIKNIJ „ZAREJESTRUJ SIĘ”. OTRZYMASZ WIADOMOSC
POJAWIŁO SIĘ PO KLIKNIĘCIU ZAREJESTRUJ SIĘ. PO ZAPISANIU SIĘ NA TERMIN SZCZEPIENIA, OTRZYMASZ SMS Z POTWIERDZENIEM
́ IEZK
̇ A SŁUZY
̇ TYLKO DO UMAWIANIA TERMINU
UMÓWIENIA WIZYTY NA SZCZEPIENIE Z SYSTEMU E-ZDROWIE. UWAGA! SZYBKA SC
SZCZEPIENIA – NIE MOZĖ SZ GO JEDNAK W TEN SPOSÓB ZMIENIĆ LUB ANULOWAĆ.

3. SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM PUNKTEM SZCZEPIEŃ
w tym między innymi z kolekcji Andrzeja Sroczyńskiego, Archiwum Państwowego, w tym Archiwum Dokumentacji
Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz
Archiwum Państwowego w Warszawie
Oddział w Grodzisku Mazowieckim czy
Muzeum w Nieborowie i Arkadii skąd
pochodzą niezwykłej urody fotografie
obić ściennych wykonanych z jedwabiu.
Książka „Na rodzinnym jedwabnym
szlaku” ukazała się nakładem Oficyny
Wydawniczej Volumen we współpracy z Fundacją Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Recenzentem pracy był
prof. dr hab. Janusz Kaliński, a miasto
Milanówek dofinansowało tę cenną
publikację. Zdecydowanie warto jej poświęcić jeden lub kilka wieczorów!
Książka dostępna jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

JEZĖ LI CHCESZ ZASZCZEPIĆ SIĘ W KONKRETNYM PUNKCIE SZCZEPIEŃ – SKONTAKTUJ SIĘ Z NIM. MAPA I DANE KONTAKTOWE PUNKTÓW
SZCZEPIEŃ DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM: WWW.GOV.PL/WEB/SZCZEPIMYSIE/MAPA-PUNKTOW-SZCZEPIEN/

́ I: SZCZEPIMYSIE
4. WYSĹ IJ SMS NA NUMER 664 908 556 LUB 880 333 333 O TRESC
WYSYŁAJĄC SMS POD JEDEN Z WYZĖ J WSKAZANYCH NUMERÓW (OBA NUMERY
PROWADZĄ DO JEDNEGO SYSTEMU), POŁĄCZYSZ SIĘ Z SYSTEMEM, KTÓRY POKIERUJE
CIĘ KROK PO KROKU. NAJPIERW ZOSTANIESZ POPROSZONY O PRZEKAZANIE NUMERU
PESEL, A POTEM O PRZESŁANIE KODU POCZTOWEGO. SYSTEM ZAPROPONUJE CI
̇ NYM BLISKO TWOJEGO
NAJBLIZṠ ZY TERMIN NA SZCZEPIENIE W PUNKCIE POŁOZO
́
MIEJSCA ZAMIESZKANIA. JESLI TEN TERMIN NIE BĘDZIE DLA CIEBIE DOGODNY,
BĘDZIESZ MÓGŁ WYBRAĆ INNE DATY. PO ZAREJESTROWANIU, NA DOBĘ PRZED
SZCZEPIENIEM OTRZYMASZ SMS PRZYPOMINAJĄCEGO O TERMINIE I MIEJSCU WIZYTY.

Zakwalifikowany przez NFZ punkt szczepień w Milanówku:
Centrum Medyczne Corten Medic
przy ul. Szkolnej 6 (budynek Centrum Sportu i Rekreacji Grudów)
kurier Milanowski 23

#
10 MAJA RUSZYŁA REJESTRACJA NA SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19 DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Jak zapisać się na
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Najbliższy Punkt Drive Thru
Szczęsne, ul. Orla 9
Czynny w godz. 9:00-19:00.
Jednodawkowa szczepionka
Johnson&Johnson

Zakwalifikowany przez NFZ punkt szczepień w Milanówku:
Centrum Medyczne Corten Medic
przy ul. Szkolnej 6 (budynek Centrum Sportu i Rekreacji Grudów)
24 kurier Milanowski

Szczepiąc się
mamy szansę
zdobyć dla naszej
gminy nawet

3 mln złotych!
Co więcej,
pierwsze 500 gmin
zaszczepionych
w 67% otrzyma

100 tys. zł!

