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Wieści z ratusza
Szanowni Państwo,
możemy w Milanówku podziwiać polską
złotą jesień. Piękne kolorowe liście i zaskakująco, jak na tę porę roku, dobra pogoda zachęcają do spacerów po naszym
mieście.
Minione lato było intensywnym czasem pracy i rozwoju Milanówka. Mimo
paru przeciwności udało się wyremontować ulicę Krakowską, której stan już
od lat był dramatyczny, a oprócz tego
zaburzał walor estetyczny miasta. Dziś,
mieszkańcy mogą poruszać się wyasfaltowaną drogą, nie martwiąc się o swoje
bezpieczeństwo czy podwozie swoich
pojazdów. W czasie wakacji działało również nasze Kąpielisko „Retro”. Podobnie
jak w poprzednich latach cieszyło się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród
Milanowian. Atrakcje przygotowywane
na jego terenie przez Milanowskie Centrum Kultury znowu okazały się strzałem
w dziesiątkę, zresztą jak wszystkie inne
wydarzenia zorganizowane przez MCK
w tym roku. Duża publiczność podczas
Letniego Grania raz jeszcze potwierdziła niezaprzeczalne zapotrzebowanie
mieszkańców Milanówka na kulturę i co
za tym idzie, na posiadanie centrum kultury, w którym tego typu wydarzenia
mogłyby się odbywać przez cały rok.
We wrześniu odbyła się również
XVI edycja Festiwalu Otwarte Ogrody.
Jak co roku, mieszkańcy nie zawiedli
i zorganizowali wiele interesujących wydarzeń. Tegoroczną edycję zakończył
uroczysty ogród zorganizowany z okazji 70-lecia nadania Milanówkowi praw
miejskich. W jego ramach odbył się historyczny spacer ulicami miasta, a następnie część oficjalna – wykład pana
Włodzimierza Starościaka oraz koncert
kwartetu wokalnego LeonVoci. Wydarzenie uświetniła obecność gości specjalnych – delegacji z naszego miasta
partnerskiego, Lidzbarka Warmińskiego, włodarzy zaprzyjaźnionych gmin
– Błonia, Jaktorowa i Żabiej Woli, oraz
przedstawicieli starostwa grodziskiego.

Raz jeszcze chciałbym podziękować im
za udział w tak ważnym wydarzeniu. Fotogalerię z tegorocznej edycji możecie
Państwo obejrzeć na stronach 20 i 21.
Ostatnie miesiące to także ogromne
sukcesy Gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Z ogromną dumą
i radością informuję, że od początku
lipca br. otrzymaliśmy ponad 9 mln
złotych dotacji! Wśród nich są m.in.
dofinansowania na budowę Centrum
Bezpieczeństwa w Milanówku (w sumie
13 mln zł), termomodernizację dwóch
szkół podstawowych – Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 czy poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę przejść dla
pieszych (560 tys. zł). Milanówek w znakomity sposób wykorzystuje fundusze
zewnętrzne, których od początku obecnej kadencji pozyskaliśmy rekordową
kwotę 58 830 444,04 zł. Dzięki tym
środkom udało się już wykonać wiele
inwestycji takich jak PSZOK, Publiczny
Żłobek, SUW na ul. Zachodniej. W tym
czasie powstało również 17 nowych ulic,
a przy wsparciu środków zewnętrznych
wyremontowaliśmy ul. Herberta. Więcej o otrzymanych dofinansowaniach
przeczytacie Państwo na stronach 4-6
tego wydania Kuriera Milanowskiego.
Pragnę tutaj jeszcze tylko zaznaczyć,
że te ogromne sukcesy w pozyskiwaniu
funduszy są zasługą przede wszystkim
ciężkiej pracy milanowskich urzędników,
ale również doskonałej współpracy Miasta m.in. z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego.
Z tego miejsca chcę Państwu zagwarantować, że będziemy dokonywać
kolejnych, wszelkich działań by zdobywać kolejne środki zewnętrzne dla naszego miasta i dla inwestycji, które są
mu niezbędne.
Niestety, nie możemy nadal zapominać o panującej pandemii koronawirusa.
W tym momencie zmagamy się z czwartą falą. Liczby zachorowań i zgonów niepokojąco rosną z dnia na dzień. Ważne
jest by wciąż przestrzegać zasad bez-

Z przykrością zawiadamiamy, iż 31 października
zmarł pan Andrzej Zaorski – wieloletni
mieszkaniec Milanówka, wybitny aktor, satyryk,
reżyser teatralny i telewizyjny, laureat II edycji
Milanowskiego Liścia Dębu, członek Zespołu
ds. Polityki Kulturalnej Miasta Milanówka.
Przy każdej okazji podkreślał swoją satysfakcję
z zamieszkiwania na stałe w Milanówku.
Na pytanie dziennikarza „Życia Warszawy” przeprowadzającego
sondę wśród ludzi z pierwszych stron gazet – Gdzie spędzić wakacje
w Warszawie? – odpowiedział: Wakacje w Warszawie najprzyjemniej
spędza się w Milanówku!
W 2004 roku został uhonorowany statuetką Milanowskiego Liścia
Dębu za wkład w upowszechnianie kultury i promocję Milanówka.
Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie
i bliskim pana Andrzeja.
Redakcja
2 kurier Milanowski

pieczeństwa, takich jak zasłanianie nosa
i ust w zamkniętych pomieszczeniach,
ograniczenie przebywania w zgromadzeniach oraz stosowanie dezynfekcji.
Tylko wspólna odpowiedzialność może
powstrzymać rozprzestrzenianie się
pandemii i spowodować, że nasze życie
powróci do normalności.
Pomimo wielu ambitnych planów jakie wraz z pracownikami Urzędu sukcesywnie realizujemy, żałuję, że tak rzadko
możemy przekazywać informacje dotyczące naszej codziennej pracy i spraw
związanych z funkcjonowaniem naszego
miasta. Niestety, decyzją Radnych środki na wydawanie Kuriera Milanowskiego
zostały drastycznie ograniczone, a tym
samym możliwość informowania Państwa o najważniejszych sprawach. Mam
jednak nadzieję, że liczne głosy w obronie naszego biuletynu, które trafiają do
mnie, dotrą również do Radnych i dzięki
temu zrozumieją jaką wartość dla lokalnej społeczności ma wydawana przez
Urząd gazeta.
Szanowni Państwo, zachęcam do lektury tego numeru Kuriera Milanowskiego, gdzie przeczytacie więcej o działaniach moich i milanowskich urzędników.
Zapewniam, że jesienna aura nie będzie
nas powstrzymywać od działania i dalej będziemy pracować na sto, a nawet
dwieście procent!
Z pozdrowieniami,
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Wyrazy głębokiego
współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pana Piotra Iwickiego
– Sekretarza Miasta
Milanówka
z powodu śmierci
Taty składają:
Burmistrz
Miasta Piotr
Remiszewski
wraz
z
pracownikami
Urzędu Miasta
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Pomimo przeciwności

Przejeżdżając ulicą Krakowską trudno przypomnieć sobie jak wyglądała ona przed remontem. Szybko przyzwyczailiśmy się do nowej nawierzchni, która zdecydowanie cieszy nie
tylko mieszkańców, ale i wszystkich jej użytkowników. Równie prędko odeszły w niepamięć
wszelkie problemy związane z realizacją tej bardzo istotnej dla miasta inwestycji. Miasto
musi się rozwijać, nadrabiać wieloletnie zaległości, poprawiając stan dróg oraz realizując
ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia.

Wiem jednak o ile szybciej przebiegałby ten rozwój i ile więcej można by
zrobić, gdyby działania w tak ważnych
kwestiach odbywały się ponad podziałami. Remont ulicy Krakowskiej był blokowany przez osoby, które sprzeciwiają
się wszelkim inwestycjom przeze mnie
realizowanym i wcale nie dlatego, że
uważają je za zbyteczne! Jedynym powodem działania na szkodę miasta jest
przekładanie prywatnych interesów
i niechęci do mojej osoby nad dobro
Milanówka i jego potrzeby.
Niestety, znaczną część czasu i energii poświęcamy dziś na przekonywanie
– nie tyle do naszych pomysłów, co do
samej potrzeby zmian. Nie idąc naprzód
cofamy się, a tego zdecydowanie nie
chcę dla naszego miasta. Inwestycji takich jak ul. Krakowska powinno i mogło-

by być znacznie więcej, gdyby nie opór
ze strony opozycyjnej części Rady Miasta, jak również nielicznej grupy popierających ich mieszkańców. To przykre,
że tak niewielu decyduje o przyszłości Milanówka i czyni to ewidentnie
wbrew woli większości. Mieszkańcy powierzając mi funkcję Burmistrza,
opowiedzieli się za proponowanym
przeze mnie programem, a tym samym
za zmianami i inwestycjami, jakie chcę
realizować w naszej małej Ojczyźnie.
Samorząd jest jednak tak skonstruowany, że władza wykonawcza, którą
jest Burmistrz nie decyduje o budżecie,
dlatego też mimo ogromnych starań
i mimo pozyskiwania gigantycznych
dotacji na rozwój Milanówka, nie nastąpi on, jeżeli Radni nie wyrażą zgody na przeprowadzenie inwestycji.

Jeżeli będą nadal blokować każdą moją
inicjatywę, miasto stanie w miejscu,
a tym samym zacznie się uwsteczniać
i coraz bardziej odstawać od sąsiadów,
którzy uznali rozwój za swój priorytet.

Podzielając zatem radość mieszkańców z powodu zrealizowanej inwestycji
odczuwam jednak pewien niedosyt. Jestem przekonany, że gdyby tylko Radni
dostrzegli rzeczywiste potrzeby mieszkańców i gdyby wysłuchali ich oczekiwań oraz część energii jaką zużywają na
walkę ze mną poświęcili na działania dla
dobra miasta, wówczas rozwój nabrałby
odpowiedniego tempa, a tak jak dziś
ulica Krakowska wyglądałaby już większość głównych ulic Milanówka.
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
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Milionowe dotacje dla Milanówka!
Rozwój infrastruktury sportowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach czy kompleksowa
termomodernizacja dwóch szkół podstawowych to tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki pozyskanym przez Urząd Miasta dotacjom. Od początku obecnej
kadencji samorządu Milanówek pozyskał już ponad 58 milionów złotych środków zewnętrznych. W ostatnich miesiącach ogromne wsparcie zdobyliśmy na następujące inwestycje:

3 114 336,82 zł to kwota, którą Gmina Milanówek otrzyma na termomodernizację dwóch szkół podstawowych
– nr 1 i nr 3. To inwestycja, dzięki której szkoły w końcu będą wyglądały i funkcjonowały jak obiekty na miarę XXI wieku. Dzięki wykorzystaniu proekologicznych rozwiązań, znacząco zmniejszą się koszty ogrzewania, ale również poprawi
się stan powietrza. To nowa lepsza jakość dla naszego miasta!

325 726,58 zł to środki, jakie pozyskaliśmy w ramach złożonego wniosku partnerskiego w projekcie E–usługi dla szkół. Posłużą one wsparciu
nowoczesnych form nauki poprzez
zakup sprzętu i oprogramowania dla
milanowskich szkół. Wobec przedłużającej się pandemii i realnego ryzyka
konieczności powrotu do nauki zdalnej
nowoczesny sprzęt znacząco ułatwi
edukację w tym trybie.

49 920,00 zł pozyskaliśmy od
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego z programu Maluch+
na wsparcie funkcjonowania naszego żłobka „Akademia Jerzyków”.
Dzięki temu dofinansowaniu inwestycja, na którą miasto czekało latami może nadal funkcjonować na
najwyższym poziomie.

4 kurier Milanowski
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560 000,00 zł to kolejna dotacja, którą zdobyliśmy. Pochodzi ona z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg i dzięki niej poprawimy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zmodernizowanych zostanie 5 przejść
dla pieszych zlokalizowanych w okolicy milanowskich szkół, a więc w miejscach najczęściej uczęszczanych przez dzieci. Będą
to przejścia na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej i Żabiego Oczka oraz Warszawskiej
i Brzozowej. Dotacja cieszy nas tym bardziej, gdyż stanowi aż 80% całkowitej wartości inwestycji.

538 528,00 zł wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
otrzyma zadanie pt. „Przebudowa skateparku
w Milanówku”. W ramach projektu powstanie
mini rampa z kompleksem atrakcji tj. quater,
bank ramp czy piramida z grindboxem. Rewitalizacji poddany zostanie również przyległy teren, dzięki czemu zyska nowe chodniki, trawniki i nasadzenia oraz obiekty małej architektury
jak ławki czy stojaki rowerowe. Dzięki realizacji
zadania pojawi się w Milanówku wyjątkowe
miejsce aktywności dla dzieci i młodzieży.

162 360,00 zł

to dotacja, dzięki
której powstanie zaplecze sanitarne
dla milanowskich kortów tenisowych!
Środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego i zostały przyznane
w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Dzięki dofinansowaniu
to wyjątkowe dla nas miejsce ze wspaniałą ponad 110-letnią historią, nareszcie będzie miało godne warunki!

20 000,00 zł to kolejna dotacja, którą w ostatnim czasie Ochotnicza
Straż Pożarna otrzymała
od Samorządu Województwa Mazowieckiego
na zakup sprzętu i ubrań.
To ważne, bo każde
wsparcie naszej jednostki, przyczynia się do poprawy
bezpieczeństwa
wszystkich mieszkańców.
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9 647 500 zł

to gigantyczna dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, dzięki której nareszcie możliwa
będzie budowa nowej strażnicy dla Milanowskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecny budynek
strażnicy powstał w 1944 roku i jego stan techniczny jest fatalny, wg przeprowadzonej ekspertyzy kwalifikuje się jedynie do rozbiórki.

4 000 000 zł

dofinansowania, również na budowę strażnicy OSP, Gmina Milanówek otrzyma
z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach
„Instrumentu wsparcia zadań dla równomiernego
rozwoju województwa mazowieckiego”. Dzięki łącznej sumie pozyskanych na ten cel dotacji możliwa jest
budowa kompleksowego Centrum Bezpieczeństwa,
w którym znajdzie się miejsce nie tylko dla OSP, ale
i Straży Miejskiej. Na terenie obiektu będą również
stacjonowały pojazdy pogotowia ratunkowego.

Pozyskane środki to wielkie
oszczędności dla budżetu miasta,
a także szansa na znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców Mila-

nówka. To również ogromny wysiłek
wielu pracowników urzędu, bo dzięki
ich pracy, kompetencjom i zaangażowaniu wnioski o fundusze zewnętrz-

ne składane przez Gminę Milanówek
otrzymują najwyższe oceny.
Redakcja

Marszałek Adam Struzik wesprze

termomodernizację milanowskich szkół
Uczniowie oraz pracownicy dwóch milanowskich szkół
podstawowych już niedługo będą uczyć się i pracować
w lepszych warunkach. Placówki przejdą termomodernizację. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,1 mln zł dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowę w tej sprawie 6 października podpisali: marszałek Adam Struzik
i burmistrz Miasta Milanówka Piotr
Remiszewski oraz skarbnik Bożena
Sehn. W spotkaniu udział również wzięli: Zastępca Burmistrza Ryszard Raban
oraz Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Mazowieckiego.
Prace prowadzone będą w Szkole
Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi
oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku. Obejmą

one m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropodachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Zmodernizowana zostanie
izolacja cieplna oraz system grzewczy
w szkołach. Stara instalacja grzewcza
będzie wymieniona, a w budynkach
zamontowane będą grzejniki płytowe
z termostatem. Ponadto, w placówkach zaplanowano montaż gazowych
absorpcyjnych pomp ciepła – trzech
w Szkole Podstawowej nr 1 i czterech
w Szkole Podstawowej nr 3.

Biblioteka z dofinansowaniem
Miło nam poinformować, iż Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
otrzymała dofinansowanie w wysokości 4288 zł w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek
publicznych, Kierunek 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

6 kurier Milanowski

Otrzymane dofinansowanie pozwoli
na zakup około dwustu nowych pozycji
książkowych do naszej Biblioteki. Pozyskane środki pochodzą z Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu.
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Milanówku

Inwestycja przyniesie przede wszystkim oszczędności. dzięki m.in. mniejszemu zużyciu energii do podgrzania
ciepłej wody użytkowej czy redukcji
strat ciepła zoptymalizują się koszty
zużycia energii, a gmina będzie płaciła
niższe rachunki za ich ogrzewanie. Poza
tym, po przeprowadzonych pracach remontowych szkoły będą bezpieczniejsze, bardziej funkcjonalne i ładniejsze.
Biuro Prasowe UMWM
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Budowa Parkingu Park&Ride

Rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz odwodnienie ulic

Patrząc w przyszłość
Rozwój naszego miasta to od początku kadencji jeden z moich priorytetów. Pozyskiwane fundusze zewnętrzne w znacznym
stopniu ułatwiają realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. Dzięki 58 830 444,04 złotych dotacji, które Urząd Miasta
pozyskał na przestrzeni ostatnich lat, możemy zmieniać nasze
miasto i poprawiać komfort jego mieszkańców nie obciążając
naszego budżetu.
Przygotowując propozycję budżetową na kolejny rok również
staram się, by realizowane były istotne dla mieszkańców przedsięwzięcia, dzięki którym krok po kroku nadrobimy wieloletnie
zapóźnienia inwestycyjne.

Budowa Targowiska Miejskiego

Budowa rond

Zagospodarowanie terenów zielonych

Budowa Szkoły Podstawowej nr 2

Rewitalizacja Willi Waleria – etap II

Budowa Centrum Bezpieczeństwa
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Społeczność

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla KS Milan

Termomodernizacja SP1 i SP3

Remont i budowa dróg

Szanowni Państwo, nie zapominajmy jednak o tym jak skonstruowany jest samorząd. Burmistrz jest organem władzy wykonawczej i o tym czy przedstawione
przeze mnie propozycje zostaną zrealizowane zdecydują Radni w głosowaniu. Bez
zgody organu stanowiącego jakim jest Rada Miasta niemożliwe jest przeprowadzenie jakiejkolwiek inwestycji. Mam jednak nadzieję, że rozwój naszego miasta
nie zostanie po raz kolejny zablokowany pomimo pozyskanych dofinansowań i posiadanych środków.
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Rozpoczyna się przebudowa
dworca w Milanówku!
Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę i przekazały
plac budowy wykonawcy prac modernizacyjnych na dworcu kolejowym w Milanówku. Po zakończeniu przebudowy podróżni
będą mogli korzystać z bardziej komfortowego, bezpiecznego
i funkcjonalnego dworca.

Dzięki inwestycji PKP S.A. realizowanej
w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
obecny budynek dworca w Milanówku zyska zupełnie nowy wygląd. Nową część,
którą zaplanowano od strony frontowej,
charakteryzować będzie przeszklona ściana wykończona białą attyką z artystycznym wzorem, nawiązującym również do
wykończenia sufitów wewnątrz obiektu.
Pojawią się na niej również zegar oraz
podświetlany napis „Dworzec kolejowy”.
Reszta elewacji zostanie poddana renowacji i wykończeniu białym tynkiem. Od
strony peronów postanowiono zachować
również historyczny, geometryczny detal.
W budynku planuje się wstawienie nowych okien i drzwi. Całość uzyskanego
w ten sposób efektu wizualnego zostanie
podkreślona przez nową iluminację.
W ramach przebudowy zaplanowano
zmianę aranżacji powierzchni wewnątrz
dworca. W pobliżu holu, pełniącego funkcję przestrzeni do obsługi podróżnych,
8 kurier Milanowski

znajdą się toalety oraz pomieszczenie kasy
biletowej. Natomiast w nowej, dobudowanej części dworca o powierzchni nieco
ponad 35 m2, zaprojektowano dla podróżnych niewielką poczekalnię z przeszkloną
fasadą. Wydzielono z niej za pomocą rolety niewielką przestrzeń na wynajem. W zaaranżowanej w nowy sposób przestrzeni
obsługi podróżnych pojawią się ergonomiczne ławki, gabloty z rozkładem jazdy,
elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system
informacji głosowej. Planowany jest również montaż sieci Wi-Fi.
W ramach inwestycji dworzec w Milanówku zostanie przystosowany do obsługi
osób z niepełnosprawnościami. Z szeregu usprawnień warto wspomnieć m.in.
o ścieżkach prowadzących, mapach dotykowych, oznaczeniach w alfabecie Braille’a
dla osób niewidomych i niedowidzących
oraz toaletach dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej.
Na dworcu po przebudowie będzie
również bezpieczniej. Planowane jest
wykonanie nowych instalacji w budynku

oraz montaż nowoczesnych systemów,
takich jak monitoring, kontrola dostępu
czy system sygnalizacji włamania i napadu. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody na dworcu będzie
odpowiadał system BMS (Building Management System), sterujący pracą wszystkich instalacji i urządzeń na dworcu.
Dzięki inwestycji zmieni się również otoczenie budynku. W sąsiedztwie dworca
będzie ułożona nowa nawierzchnia, uporządkowane zostaną tereny zielone oraz
pojawią się nowe, ozdobne nasadzenia.
Poza tym przewidywana jest instalacja
nowych elementów małej architektury,
takich jak stojaki rowerowe, ławki, kosze
czy oświetlenie.
Łączny koszt inwestycji to prawie
4,7 mln złotych brutto. Planowany termin jej zakończenia to jesień 2022 roku.
Wykonawcą prac budowlanych jest
Woj-Art. Sp. z o.o. ze Skierniewic, natomiast projekt przebudowy dworca opracowała AMT Sp. z o.o. z Bydgoszczy.
Materiał informacyjny PKP S.A.

Społeczność

List otwarty Ryszarda Szadkowskiego
Rozpoczynając jakiekolwiek wystąpienie należy się przede wszystkim
przedstawić. Nazywam się Ryszard
Szadkowski i nie jest to mój pierwszy list otwarty. Dotychczasowe, podobno, przynosiły pozytywne skutki.
Co cieszy, bo były pisane prosto z serca, bez żadnych spektakularnych interesów. Mam 88 lat i z tego co mówią
znajomi to jestem najstarszym mieszkańcem Milanówka, który zachował
zdrowy rozsądek. Przypadki moje potoczyły się tak, że dwa tygodnie spędziłem w szpitalu chory na COVID-19.
Po przywiezieniu mnie, lekarz który
mnie przekazywał, powiedział zbyt
głośno zdanie „szansa jeden do jednego”. Pobyt w szpitalu znacznie osłabił moje zdrowie. Teraz, kilka miesięcy
po przebytej chorobie nadal cierpię,
lecz stan mój tym bardziej skłania
do refleksji.
Wydarzenia ostatnich dni poruszyły
mnie do tego stopnia, że postanowiłem
napisać kolejny list otwarty. Choć jestem już w takim wieku, że niewiele rzeczy robi na mnie wrażenie – zwłaszcza
negatywne – to treść ulotki, która trafiła do mnie za pośrednictwem równie
zniesmaczonych przyjaciół wzbudziła
moje oburzenie. Nakłanianie do odwołania Burmistrza przez anonimowe, bo
niepodpisane z imienia i nazwiska osoby, które według mojego przekonania
nie polegają na prawdzie i mogą kierować się wyłącznie własnym interesem
nieujawninonego autora, skłoniło mnie
do przypomnienia mieszkańcom historii naszego miasta, która choć piękna
i dumna, to zbyt często ograniczana
konfliktem i egoistycznym podejściem
nieodpowiednich osób.
Wiele osób mówi, że Milanówek jest
niepowtarzalny. Ja też jestem o tym
przekonany, dlatego przy każdej okazji przypominam o kilku ważnych dla
miasta sprawach. Statystyki przedwojenne podają, że w Milanówku mieszkało najwięcej inteligencji w stosunku
do ilości mieszkańców ogółem. Publikacje traktujące o okresie okupacji
zgodnie informują, że to w naszym
mieście największa ilość mieszkańców
brała udział w ruchu oporu. Ta pamięć
nas zobowiązuje! Musimy zwalczać
bylejakość, która zaczęła nas otaczać.
Leżąc, jestem oderwany od wielu
kontaktów, ale mnóstwo znajomych
i przyjaciół łączy się ze mną telefonicznie. Wszyscy cieszą się, że wreszcie w Milanówku zaczęło się coś dziać
i że zaczęliśmy pozyskiwać środki

unijne, dzięki którym możemy zadbać
o nasze zabytki oraz o naszych seniorów i osoby z niepełnosprawnościami.
Mieszkańcy dostrzegają i doceniają
działania prowadzone przez obecnego Burmistrza, a z efektów pracy
Urzędu Miasta wszyscy korzystamy na
co dzień, m.in. jadąc wyremontowaną
ulicą Krakowską, korzystając z zajęć
i diagnostyki dla seniorów czy wysyłając wnuki na basen.
Z całą odpowiedzialnością oświadczam, że moim zdaniem Milanówek
ma wielkie szczęście, że na jego czele pojawił się Piotr Remiszewski. Dla
przypomnienia dodam, że sam byłem
pierwszym Burmistrzem Milanówka
i wbrew tendencyjnie powielanym
kłamstwom, nie widząc dalszej możliwości współpracy, to ja złożyłem rezygnację, a nie zostałem zwolniony przez
Radę Miasta. Cieszę się, że wreszcie
mamy takiego Burmistrza, który jest
aktywny i nie siedzi w gabinecie, ale
spotyka się z wieloma decydentami po
to, by zrobić jak najwięcej dla Milanówka. Cały urok Pana Remiszewskiego
polega na tym, że jest sobą, czyli jest
autentyczny. Dzięki wyobraźni i fantazji jest odpowiednim człowiekiem na
tym stanowisku. Ja również mógłbym
pochwalić się wieloma osiągnięciami z okresu swojej kadencji, ale ważniejsze wydaje mi się przypomnienie
Państwu jakie straty poniosło nasze
miasto w efekcie działalności ówczesnej Rady Miasta, gdyż tamta sytuacja
do złudzenia przypomina mi obecny stosunek Radnych do Burmistrza.

Wówczas również mieliśmy opozycję
totalną, pod wodzą przewodniczącego Andrzeja Moesa, który wielokrotnie pokazywał, że jej celem jest
działanie przeciw Burmistrzowi, a nie
w interesie miasta. W tamtym czasie
bardzo zależało mi na ratowaniu willi
Turczynek. Gdy pomimo wielu starań,
z przyczyn formalnych nie udało się
pozyskać środków na ten cel, Radę
Miasta cieszyła moja porażka, a interes miasta zszedł na dalszy plan.
Obecna opozycja funkcjonuje w ten
sam sposób – nadal sterowana jest
przez te same osoby i realizuje działania nieleżące w interesie naszego
miasta. Z chęcią dowiedziałbym się co
obecni Radni zrobili dla miasta i z każdym stanąłbym do konkursu o zasługach dla Milanówka. Póki co, widzę
jedynie ich negatywne działania uniemożliwiające realizację nawet najlepszych i najpotrzebniejszych inwestycji.
Przez lata udowodniliśmy, że jesteśmy bardzo dobrzy w krytyce ludzi
z inicjatywą i ich pomysłów. Prywatnie nie znam nikogo należącego do
milanowskiej opozycji, ale słyszałem
wypowiedź jednego z nich. Radny
oznajmił, że dla nich jest tym lepiej
im w Milanówku jest gorzej. W tym
wypadku musi być jakaś ofiara i tą
ofiarą są mieszkańcy. Radni szkodzą
naszemu miastu, a działania, które realizują powinny być karalne. Nie dajmy
się oszukiwać i manipulować. Nie pozwólmy, by opozycja dzieliła i skłócała
mieszkańców. Jest szansa na pozbycie
się trutni. Leżąc bezwładnie w łóżku,
patrząc w ten sam sufit, wyraźnie widzę jakby więcej niż zdrowy, sprawny
człowiek, więcej mam również czasu
na refleksję. Ze stu procentową pewnością wiem, że powinniśmy być Panu
Bogu i losowi wdzięczni, za takiego
Burmistrza. Pana Piotra Remiszewskiego, zanim Go wybrano (ogromną
przewagą głosów), nie widziałem i nie
znałem, ale losy nas jakoś zbliżyły.
Proszę mi przedstawić innego kandydata, który mógłby Go zastąpić. Być
może będzie to znakomity prawnik
bądź finansista, ale zawsze będzie to
„urzędas”. Burmistrz musi mieć te cechy, które ma nasz gospodarz, czyli
fantazję, wyobraźnię i umiejętność
wykorzystywania wszystkich możliwych okazji dla dobra mieszkańców.
Trafił nam się skarb i tylko od nas
zależy czy Go ochronimy.
Ryszard Szadkowski
Pierwszy Burmistrz Miasta Milanówka
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Rada Miasta
XLV SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 388/XLV/21

Uchwała
Nr 391/XLV/21

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 64/4 i 105 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Sowiej oraz nr 63/1, 64/1 oraz 135 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej;
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
działki ewidencyjnej nr 70 z obrębu 05-15 oraz budynku,
położonej w Milanówku, przy ul. Wspólnej, na okres 10 lat,
w trybie bezprzetargowym;
w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

Uchwała
Nr 392/XLV/21

w sprawie: przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku;

Uchwała
Nr 389/XLV/21

Uchwała
Nr 390/XLV/21

Uchwała
Nr 393/XLV/21
Uchwała
Nr 394/XLV/21
Uchwała
Nr 395/XLV/21
Uchwała
Nr 396/XLV/21
Uchwała
Nr 397/XLV/21
Uchwała
Nr 398/XLV/21
Uchwała
Nr 399/XLV/21

Uchwała
Nr 400/XLV/21
Uchwała
Nr 401/XLV/21

w sprawie: przyjęcia statutu Milanowskiego Centrum Usług
Społecznych;

w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie
Milanówek ;
w sprawie: przyjęcia Stanowiska Rady Miasta Milanówka
w sprawie udzielenia wsparcia Gminie Milanówek mającego
na celu ochronę mieszkańców przed rosnącą populacją dzików, powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne
straty materialne;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Milanówku sp. z o.o. w zakresie wniosku o budowę
sieci kanalizacyjnej w ul. Kraszewskiego w Milanówku;
w sprawie: rozpatrzenia skargi z 3 maja 2021 r. na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w przedmiocie braku
odpowiedzi na zapytanie radnej;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Miasta Milanówka w zakresie braku prac utrzymaniowych
na drogach gruntowych w Milanówku;
w sprawie: rozpatrzenia skargi w związku z prowadzonym
postępowaniem o wydanie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz obsługą klienta;
w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego instalacji spowalniaczy w ciągu ulicy Brwinowskiej oraz instalacji lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy
Konopnickiej;
w sprawie: wyboru członka Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka oraz zmiany
w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji
Rady Miasta Milanówka;

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Krzysztof Ołpiński

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Hanna Młynarska

Hubert Jarek

a
a
a
a
a
a
a
a

Ewa Galińska

w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;

Jaromir Chojecki

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Karolina Białecka

XLV Sesja Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

W dniu 28 czerwca 2021 roku
odbyła się

Uchwała
zatwierdzona

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15.

a
a
a
a
a
a

XLVI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 402/XLVI/21
Uchwała
Nr 403/XLVI/21

w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza
Miasta Milanówka;
w sprawie: nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020;

10 kurier Milanowski

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Krzysztof Ołpiński

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Hanna Młynarska

Hubert Jarek

Ewa Galińska

a
a

Jaromir Chojecki

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Karolina Białecka

XLVI Sesja Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

W dniu 13 lipca 2021 roku
odbyła się

Uchwała
zatwierdzona

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 8.

Rada Miasta
XLVII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 407/XLVII/21
Uchwała
Nr 408/XLVII/21
Uchwała
Nr 409/XLVII/21
Uchwała
Nr 410/XLVII/21
Uchwała
Nr 411/XLVII/21
Uchwała
Nr 412/XLVII/21

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Hanna Młynarska

Hubert Jarek

Bożena Osiadacz

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
działki ewidencyjnej nr 70 z obrębu 05-15 oraz budynku,
położonej w Milanówku, przy ul. Wspólnej, na okres 10 lat,
w trybie bezprzetargowym;

Krzysztof Ołpiński

Uchwała
Nr 406/XLVII/21

Uchwała
Nr 405/XLVII/21

Jolanta Nowakowska

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok;

Ewa Galińska

a
a
a

Uchwała
Nr 404/XLVII/21

Jaromir Chojecki

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Karolina Białecka

XLVII Sesja Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

W dniu 27 lipca 2021 roku
odbyła się

Uchwała
zatwierdzona

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 13.

w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2021/2022;

w sprawie: skierowania wniosku Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Rady Miasta Milanówka do Wojewody Mazowieckiego, w celu objęcia nadzorem działalności Burmistrza Miasta Milanówka, w zakresie uniemożliwiania Komisji
Rewizyjnej wykonywania jej statutowych obowiązków;
w sprawie: zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Warszawie;

a
a
a
a
a
a

w sprawie: zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku w zakresie niepodjęcia interwencji służb
na zgłoszenie mieszkańca Milanówka;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Milanówka przy planowaniu inwestycji i przeprowadzaniu
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie
przebudowy targowiska miejskiego w Milanówku;
w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku
w sprawie pozyskania funduszy na budowę nowej szkoły
w Milanówku;

XLVIII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Waldemar Parol

Jakub Piotrowski

Krzysztof Wiśniewski

Waldemar Parol

Jakub Piotrowski

Krzysztof Wiśniewski

Bożena Osiadacz

Krzysztof Ołpiński

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Hanna Młynarska

a

Hubert Jarek

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała
Nr 413/XLVIII/21

Ewa Galińska

XLVIII Sesja Rady Miasta Milanówka

Jaromir Chojecki

Kamil Bialik

Uchwała
zatwierdzona

W dniu 13 sierpnia 2021 roku
odbyła się

Karolina Białecka

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 11.

w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza
Miasta Milanówka;

XLIX SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Bożena Osiadacz

Krzysztof Ołpiński

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Hanna Młynarska

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Jaromir Chojecki

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Karolina Białecka

XLIX Sesja Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik

W dniu 8 i 13 września 2021roku
odbyła się

Uchwała
zatwierdzona

Stan rady 8 września 20121 r. – 15 radnych, obecnych – 14.
Stan rady 13 września 20121 r. – 15 radnych, obecnych – 13.

Uchwały podjęte w dniu 8 września 2021 r.

Uchwała
Nr 414/XLIX/21
Uchwała
Nr 415/XLIX/21

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 393/XLV/21 Rady
Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia statutu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych w trybie
bezprzetargowym;

w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek;

a
a
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Rada Miasta
Uchwała
Nr 416/XLIX/21
Uchwała
Nr 417/XLIX/21
Uchwała
Nr 418/XLIX/21
Uchwała
Nr 419/XLIX/21
Uchwała
Nr 420/XLIX/21
Uchwała
Nr 421/XLIX/21
Uchwała
Nr 422/XLIX/21
Uchwała
Nr 423/XLIX/21
Uchwała
Nr 424/XLIX/21
Uchwała
Nr 425/XLIX/21
Uchwała
Nr 426/XLIX/21
Uchwała
Nr 427/XLIX/21
Uchwała
Nr 428/XLIX/21
Uchwała
Nr 429/XLIX/21

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 83/49 z obrębu 05-03 położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków;
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 105 i 106 z obrębu 05-03, położoną w Milanówku, w trybie bezprzetargowym;
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
w Gminie Milanówek;
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
położonej w Milanówku, przy ul. Okrzei, dz. ew. nr 69
z obrębu 06-11;
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku;
w sprawie: kontroli Komisji Rewizyjnej;

a
a
a
a
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a
a
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w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka dotyczącej braku udzielenia odpowiedzi
na złożoną petycję;
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka w zakresie braku udzielenia odpowiedzi na
zapytania radnej;

w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością wniosku dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Milanówek na wykup sieci
wodociągowej;
w sprawie: rozpatrzenia wniosku dotyczącego publikacji Kuriera Milanowskiego;
w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością petycji
mieszkańców Milanówka dotyczącej uregulowania
stanu prawnego gruntu w pasie kolektora ściekowego
położonego przy ul. Ludnej w Milanówku;
w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej funkcjonowania Rady Miasta Milanówka;

Uchwały podjęte w dniu 13 września 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok;
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2021-2036;

za

przeciw

wstrzymał się

nie głosował

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

22 758 35 15. Treści uchwał dostępne są
na stronie internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Magdalena Krakowiak

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (listopad – grudzień 2021 r.)
4

5

6

7

8

9

10

Zmieszane odpady
komunalne – pojemnik
Biodegradowalne
(*odbiór odpadów biodegrado
walnych w każdej ilości)

10.12
24.12 *

Tworzywa sztuczne i metal
Papier
Szkło

7.12

17.12

Gruz, odpady budowlane
i rozbiórkowe
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Odbiór odpadów realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl,
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6. Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu
Informacyjno-Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758 20 67 od poniedziałku do piątku odgodz. 7.00 do
godz. 15.00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl.
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70 lat miasta
Milanówka!

Przyjemny spacer ulicami miasta, interesujący wykład
o historii Milanówka, pyszny jubileuszowy tort, a na koniec koncert kwartetu wokalnego LeonVoci. Tak wyglądały uroczystości z okazji 70-lecia nadania praw miejskich.

Na wszystkich biorących udział
w spacerze, poprowadzonym przez
pana Łukasza Kuleja (ABC Warszawy),
czekały przewodniki Szlaku Willowego. Przeszliśmy trasą ściśle związaną
z ponad 70-letnią historią miasta. Wycieczka rozpoczęła się przy wejściu
na stację PKP przy ul. Warszawskiej,
a zakończyła na terenie zielonym za
Pomnikiem Bohaterów, gdzie chwilę
później rozpoczęła się druga część
uroczystości jubileuszowych. Mimo
wcześniejszego zerwania chmury
pogoda podczas spaceru była wręcz
idealna!
O godz. 16.00 Burmistrz Miasta,
pan Piotr Remiszewski rozpoczął
oficjalną część obchodów. Krótkim
wstępem powitał przybyłych z tej
okazji znamienitych gości – delegację z miasta partnerskiego Lidzbarka
Warmińskiego: pana Burmistrza Jacka Wiśniowskiego, zastępcę Burmi-

strza Piotra Łazowskiego, przewodniczącą Rady Miasta Dorotę Michalak,
oraz Krzysztofa Filipiaka – wicestarostę Powiatu Grodziskiego, Sławomira
Kamińskiego – przewodniczącego
Rady Powiatu, Dariusza Dąbrowskiego – Sekretarza miasta Żabia Wola,
Zenona Reszkę – Burmistrza Błonia
oraz wójta Jaktorowa Macieja Śliwerskiego. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień i przekazaniu
pamiątkowych prezentów zgromadzeni goście mogli wysłuchać wykładu pana Włodzimierza Starościaka
przywołującego najważniejsze wydarzenia historii naszego miasta.
Następnym punktem uroczystości
był koncert kwartetu wokalnego LeonVoci, który wykonując muzyczne
szlagiery, zarówno polskie, jak i zagraniczne, porwał do tańca wszystkich zebranych!
Redakcja
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Nowe porządki w mieście
Wywiad z Wojciechem Wiśniewskim, nowym Komendantem
Straży Miejskiej w Milanówku.
Redakcja: Jakie ma Pan doświadczenie zawodowe?
Komendant SM: W tym roku minie 26 lat od kiedy zacząłem pracę
w strukturach związanych z szeroko
pojętym bezpieczeństwem i ochroną.
Swoją ścieżkę zawodową rozpocząłem
w ochronie dla Departamentu Stanu
USA w Ambasadzie Amerykańskiej
w Warszawie. Praca ta polegała głównie na ochronie dyplomatów, budynków
i zabezpieczaniu delegacji rządowych.
Następnie, 12 lat pracowałem na Lotnisku Chopina w Warszawie w Straży Ochrony Lotniska. Zaczynałem na
stanowisku wartownika, a skończyłem
będąc Koordynatorem Służb Ochrony.
Przykładowo, wszystkie bagaże, które
podróżujący chcieli wnieść na pokład
samolotu były doglądane przez moich
podwładnych. Ostatnie 5 lat spędziłem
na stanowisku Managera ds. Ochrony
Obiektów Wojskowych w prywatnej firmie. Wszystkie okoliczne jednostki wojskowe, takie jak Książenice, Sochaczew,
Bożęcin czy Grójec, były pod moją jurysdykcją. Generalnie całe moje życie zawodowe to praca w mundurze i z bronią.
Jakie są Pana związki z naszym miastem?
– Do Milanówka sprowadziłem się
5 lat temu, po tym jak poznałem na
swojej drodze piękną Milanowiankę.
I to był główny powód, ale poza tym,
Milanówek to Miasto-Ogród, a ja z wykształcenia jestem ogrodnikiem, więc
charakter tego miasta pasował mi idealnie! Urodziłem się w Pruszkowie, wychowywałem się w Piastowie, a do szkoły chodziłem w Brwinowie, tak więc „na
trasie” pozostał mi jeszcze Milanówek.
Tutaj, w porównaniu do większych miast
jak Piastów czy Pruszków jest klimatycznie, przyjemnie i zielono, a dodatkowo
na każdym kroku działa się historia, a to
również jest coś co bardzo lubię!
Czy wykonywał Pan pracę związaną
ze swoim ogrodniczym wykształceniem?
– Niestety nie, ponieważ jak tylko
skończyłem służbę w wojsku zostałem
zauważony przez Amerykanów i pokierowany do pracy w mundurze. W wojsku
odbyłem normalną służbę zasadniczą
w 2. Brygadzie Saperów w Kazuniu. Kiedy w Milanówku znajdzie się niewybuch
lub niewypał to przyjeżdżają specjalne
służby i to właśnie w nich swojego czasu
służyłem i ja. Kiedy rozpocząłem pracę
14
14 kurier
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na stołecznym lotnisku, moje uprawienia i kompetencje zostały rozszerzone.
Odbyłem tam m.in. dodatkowe kursy rozminowania i inne, niezbędne ze
względu na specyfikę pracy. Tak naprawdę, to doświadczenie sapera przydawało i przydaje mi się non stop, również w życiu prywatnym. Ludzie często
nie wiedzą jak reagować na pozostawiony bagaż, a na lotnisku to przecież
są podstawy. Oczywiście w 99% przypadków okazuje się, że zagrożenia nie
ma, ale wiadomo, wystarczy ten 1%...
Prywatnie, już dwukrotnie biegając
z psem po lesie znalazłem niewybuch
i cierpliwie przez 14 godzin czekałem
tam na przyjazd saperów. W kolejnej
pracy to także się przydawało, w końcu
w jednostkach wojskowych jest trochę
tych niebezpiecznych materiałów.
Czy możemy liczyć na to, że to doświadczenie zostanie wykorzystane
w pracy na obecnym stanowisku,
w Milanówku?
– Z pewnością! W Milanówku, ze
względu na historię miasta, często są
i będą znajdowane niewybuchy. Moje
doświadczenie na pewno pomoże w załatwieniu szybszego przyjazdu saperów
i w sprawniejszej współpracy z policją
w zabezpieczeniu terenu.
Czy praca na stanowisku Komendanta
Straży Miejskiej to kolejne wyzwanie?
– Jak najbardziej! Rezygnacja z mojej
poprzedniej pracy spowodowana była
zbyt dużą ilością biurokracji i za małej
służby społeczeństwu. Ja mam „zapędy społeczniackie” – bardzo lubię pracować z ludźmi i im pomagać. W ustawie o Strażach Gminnych ta służebna
rola Straży Miejskiej to priorytet, dla-

tego nie ignorujemy żadnych zgłoszeń
i interweniujemy nawet w przypadku
najdrobniejszych spraw.
Czyli element ryzyka i adrenaliny nadal jest obecny w Pana pracy…
– Oczywiście! Wbrew pozorom każda
interwencja, nawet w Straży Miejskiej,
może wiązać się z ryzykiem. W Polsce
były różne niebezpieczne przypadki,
przykładowo – zwykłe legitymowanie przez Straż Miejską przerodziło się
w strzelaninę. W tej pracy trzeba być
czujnym cały czas.
Czy Pana zdaniem zapewnienie bezpieczeństwa w Milanówku ma szansę
bardziej się rozwijać poprzez zwiększenie patroli i zwiększenie liczebności Straży Miejskiej czy wolałby Pan
pójść w stronę rozwoju monitoringu
i stawiać na nowe technologie?
– Tutaj nie ma rozdzielenia tych
dwóch zagadnień, bo są ze sobą ściśle związane. Zwiększenie monitoringu
równa się większej ilości interwencji,
a to przekłada się na potrzebę większej
ilości strażników. Powiększenie oraz
rozwój sieci monitoringu oczywiście
jest w planach, ale musiałoby się to
zadziać z jednoczesnym zwiększeniem
patroli. Obecny skład, czyli 21 osób,
jest w tym momencie wystarczający.
Działamy w systemie dwunastogodzinnym, czyli praktycznie non-stop. Nasi
funkcjonariusze doskonale znają to miasto i jego mieszkańców. Często też wychodzą ze swoją inicjatywą, wszystkich
tu znają i naprawdę wiedzą co, jak i kiedy robić, gradacja ważności zadań jest
głównie po ich stronie. Straż Miejska co
zimę dogląda bezdomnych, przebywających często w pustostanach. Naszym
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zadaniem jest ich wszystkich znaleźć
na czas i zaproponować przewiezienie
do schroniska lub po prostu przekazać
zwykły koc, ciepłe napoje czy jedzenie.
Czyli możemy się czuć bezpiecznie…
– Myślę, że tak. Co więcej, ja mieszkam niedaleko centrum Milanówka
i w zasadzie cały czas tutaj jestem.
Tak więc również prywatnie, poza godzinami pracy, monitoruję i doglądam
okolicy.
Jakie jest największe wyzwanie z jakim przyjdzie się Panu zmierzyć?
– Największym wyzwaniem będzie
uatrakcyjnienie pracy Straży Miejskiej
oraz zaprezentowanie mieszkańcom
jak wiele Strażnicy robią, bo tak naprawdę nikt do końca nie wie iloma
sprawami się zajmujemy. Coroczne
sprawozdania są głównie przygotowywane dla Pana Burmistrza i Rady Miasta, a z mieszkańców mało kto je czyta.
Myślę nawet, by zorganizować Dzień
Otwarty w Straży Miejskiej. Będzie
można do nas przyjść i spędzić dzień
jako pracownik Straży, np. na monitoringu czy na dyżurce. Ale jest jeden
warunek – przepracować od początku
do końca zmiany, tj. 12 godzin!
Co najchętniej robi Pan w czasie wolnym od służby, oczywiście poza patrolowaniem okolicy?
– Jak wcześniej wspominałem, bardzo interesuję się historią, ale także
szermierką historyczną. Szermierka jaką
uprawiam to nie tylko sport, ale też
prawdziwa walka, ponieważ posługuję
się szablą bojową. Poza tym, do niedawna miałem trzy psy, więc przebywanie
z nimi i „patrolowanie” miasta sprawiało
mi ogromną przyjemność. Oprócz tego
lubię postrzelać i jestem też instruktorem strzelectwa sportowego. Bardzo
cieszę się również, że w Milanówku nie
ma poczucia tego całego wielkomiastowego zgiełku, że jest natura i są miejsca,
gdzie można się w spokoju zaszyć i zrelaksować.
Jakie ma Pan marzenia zawodowe
i prywatne?
– Jeśli mam być szczery, to w zasadzie
nie mam więcej zawodowych marzeń.
Nie potrzebuję już robić większej kariery, zdecydowanie wystarczy mi stanowisko, które teraz pełnię. Pasuje mi
ta bliskość do ludzi oraz możliwość niesienia im pomocy. W biurze mamy taki
specjalny segregator, do którego chowamy podziękowania i słowa wdzięczności od mieszkańców i to w sumie jest
najlepsza dla nas nagroda, bo przecież
nie muszą ich pisać, a jednak to robią!
Za co, w imieniu moim i funkcjonariuszy
Straży, bardzo dziękuję! A prywatnie…
wystarczy żeby człowiek był zdrowy, bo
wtedy można już wszystko!
Dziękujemy za rozmowę.

Uroczyste przekazanie
sztandaru Obwodu AK
„Bażant” 10 PP

16 października odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 10 Pułku Piechoty Obwodu AK „Bażant” do Parafii św.
Jadwigi Śląskiej w Milanówku.
Sztandar zaprojektowany przez
Feliksa Dzierżanowskiego powstał
w 1989 roku. Poświęcono go 10 czerwca 1989 roku w kościele św. Jadwigi
Śląskiej w Milanówku przez ks. biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego.
Żołnierze środowiska dawnej Armii
Krajowej na swój sztandar czekali prawie 50 lat. Jest on wielkim symbolem
polskiego patriotyzmu.
W uroczystości przekazania sztandaru uczestniczyli: Prezes zarządu
Koła „Bażant” – podpułkownik Leszek WOJNO oraz członkowie zarządu: major Zygmunt LATOSZYŃSKI,
kapitan Zygmunt MIESZCZAK, Maria
KAZNOWSKA – córka żołnierza AK,
byłego prezesa „Bażanta” Wiesława
KUSKE. W wydarzeniu uczestniczyli
również żołnierze AK Obwodu „Bażant” – Helena Czyżewicz i Ryszard
Witkowski – Honorowy Obywatel
Milanówka oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy.
Sztandar 10 PP AK postanowiliśmy
pozostawić w Milanówku – siedzibie
sztabu Obwodu. Uznaliśmy, że miejscem godnym do wyeksponowania go
będzie kościół pw. Św. Jadwigi. Ksiądz
Proboszcz, Grzegorz Jaszczyk zgodził
się nas ugościć. Wspólnie ustaliliśmy
przebieg sobotniej uroczystości. Było
to dla nas wielkie przeżycie, chwila
ogromnego wzruszenia. Milanówek
nie doczekał się, jak dotąd, Izby pamięci, która gromadziłaby dokumenty,
pamiątki po harcerzach, żołnierzach,
osobach cywilnych, które podczas okupacji działały na tym terenie. Jednak
dzięki dużej aktywności milanowskich

harcerzy, Społecznego Komitetu Organizacyjnego „Pamiętamy 10 sierpnia
1944 – Milanówek”, licznych działaczy
społecznych, pamięć historyczna jest
żywa. Obecność sztandaru AK w Milanówku będzie kolejnym elementem
pozwalającym utrwalać w naszej świadomości dzieje tego miejsca, w szczególności związane z okresem II wojny
światowej i z walkami toczonymi w tamtym okresie – mówi Maria Kaznowska,
córka żołnierza AK ośrodka „Mielizna”
w Milanówku, byłego prezesa „Bażanta” i wiceprezesa Okręgu Warszawa
ŚZŻAK, śp. Wiesława Kuske.
Pamięć i patriotyzm są dla nas niezwykle ważne, cieszę się, że pomimo
upływu lat wciąż możemy poznawać
historię dzięki naocznym świadkom
tamtych wydarzeń. Sztandar, którego
obecność zawsze uświetnia wyjątkowe uroczystości nadal będzie obecny
w życiu naszej społeczności. Z najwyższym szacunkiem i podziwem odnoszę
się do bohaterów AK „Bażant” i heroicznych czynów – mówi Piotr Remiszewski, Burmistrz Miasta Milanówka.
Redakcja
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Milanowskie Punkty
diagnostyczne
wyróżnione!

Milanowskie Punkty diagnostyczne uzyskały uznanie innowacyjności wśród wdrażanych systemów telemedycznych dedykowanych społecznościom lokalnym w zakresie profilaktyki zdrowia. Przypominamy zatem, iż od wiosny tego roku
zachęcaliśmy mieszkańców Milanówka do diagnostyki swojego zdrowia w ramach realizowanych w Milanówku E-usług.
Jako drugie miasto w Polsce, Milanówek utworzył dwa punkty diagnostyczne, które mieszczą się w Milanowskim Klubie Seniora Krakowianka przy
ul. Krakowskiej 11a oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Centrum
Usług Społecznych, ul. Kościuszki 58.
Aby skorzystać z badania należy zapisać się osobiście lub telefonicznie, od
poniedziałku do piątku, w godzinach
10.00–12.00 przy ul. Krakowskiej 11a
– numer telefonu 506 797 353 lub
506 797 136 oraz przy ul. Kościuszki 58 – nr telefonu: 22 724 94 69. W naszych Punktach 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.

W poniedziałek 18 października ruszyły warsztaty E-Senior w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Milanówku.
Jest to cykl dziesięciu spotkań dedykowanych seniorom w zakresie obsługi
komputera, smartfona i sieci internetowej. Warsztaty są częścią projektu
„Rozwój usług społecznych w gminie
Milanówek – edycja 2”. Projekt realizuje Centrum Usług Społecznych a Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy
w nim prowadząc warsztaty. W ramach
spotkań seniorzy zdobędą wiedzę na
temat bezpieczeństwa w sieci, mediów
społecznościowych oraz poczty elek-

tronicznej. Ponadto podczas zajęć uczą
się korzystania z edytora tekstowego
oraz prostych aplikacji. I choć w tej turze mamy już komplet to zapraszamy
na kolejną, która zaplanowana jest na
drugą połowę stycznia 2022 r.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.naszops.pl oraz
www.milanowskabiblioteka.pl. W sprawie zapisów należy skontaktować się
z Animatorem Klubu Seniora pod numerem: 506 796 872.
Dawid Kosecki
Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku

Otrzymane wyniki badań wraz z opisem EKG są wręczane badanemu
w ciągu 10–15 minut. Cała wizyta trwa
około 15 minut! Dodatkowo, w ramach
świadczonej usługi, w ww. punktach diagnostycznych, dwa razy w roku można

E-Senior w Bibliotece
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skorzystać z wideo-porady lekarskiej,
prowadzonej na żywo. Badania przeprowadzają przeszkoleni pracownicy.
Drodzy Mieszkańcy, pamiętajmy, że
zdrowie nasze jest bardzo cenne i zasługuje na ciągłą uwagę. Aby je zachować,
należy stosować prewencję, korzystając
chociażby z profilaktyki diagnostycznej.
Zapobiegajmy chorobom poprzez ich
wczesne wykrywanie, tym bardziej że
usługa diagnostyczna dla mieszkańca
Milanówka jest nieodpłatna.
Zatem badajmy się! Zapraszamy!
Krystyna Kott, Dyrektor Centrum Usług
Społecznych w Milanówku
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Ryszard Witkowski przekazał swój aparat
Leica do Muzeum Powstania Warszawskiego
13 października 2021 r. odbyło się uroczyste przekazanie aparatu fotograficznego żołnierza Armii Krajowej do Muzeum Powstania Warszawskiego. Swój aparat przekazał pan
Ryszard Witkowski „Orliński”, który jako żołnierz NOW i AK fotografował nim przez cały
okres II wojny światowej.
Za jego pomocą uwiecznił m.in.
niemieckie transporty kolejowe, konspiracyjne wydarzenia patriotyczne,
działania żołnierzy AK w Milanówku,
uchodźców z powstańczej Warszawy
oraz zniszczoną po Powstaniu stolicę.
Po Powstaniu wykonywał mikrofilmy
dla Delegatury Rządu na Kraj; jego Leica stanowiła wówczas część zrzutowego kompletu do robienia powiększeń
i pomniejszeń. Zdjęcia pana Ryszarda
Witkowskiego, wykonane Leicą, znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Pan Ryszard Witkowski został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”.
Ryszard Witkowski „Orliński” – żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej
i Armii Krajowej. Podczas niemieckiej
okupacji służył w Milanówku, uczestnicząc m.in. w podejmowaniu alianckich
zrzutów.

Przy użyciu aparatu Leica odkupionego od niemieckiego żołnierza przez
jego matkę – fotograf Felicję Witkowską – wykonał szereg zdjęć podczas
II wojny światowej.
W 1944 roku uwiecznił exodus ludności cywilnej wypędzanej z Powstańczej
Warszawy do pobliskich miejscowości,
w tym popowstańcze szpitale przeniesione do Milanówka. Po Powstaniu
Warszawskim rozpoczął również służbę
dla ewakuowanej ze stolicy Delegatury
Rządu RP na Kraj.
W jej ramach podjął współpracę z red.
Wacławem Żdżarskim „Kozlowskim”,
który zdołał wynieść z powstańczej
Warszawy zrzutowy zestaw do mikrofilmów, ale nie uratował niezbędnego
do niego aparatu. Brakujący sprzęt fotograficzny udostępnił właśnie Ryszard
Witkowski „Orliński”, który odtąd przy
użyciu zrzutowego zestawu oraz swojego aparatu odczytywał i wykonywał
mikrofilmy.

Bardzo ważnym osiągnięciem Witkowskiego było udanie się jednym z pierwszych, po przejściu frontu zimą 1945
roku, transportów kolejowych do zrujnowanej Warszawy. Wykonał w ten sposób
unikatową serię zdjęć, dokumentujących
„na świeżo”, ogrom zniszczeń stolicy
Polski, w tym Starego Miasta.
Szczególnie porażające wrażenie robią liczne zdjęcia zniszczonych kościołów
i zabytków oraz leżącego na bruku posągu z kolumny króla Zygmunta III Wazy.
Pan Ryszard w minionych latach przekazał do MPW wspomniany zrzutowy
zestaw do wykonywania mikrofilmów,
swoje klisze oraz album fotograficzny.
Tym samym w Muzeum znalazł się kompletny sprzęt, którym podczas okupacji
wykonywano mikrofilmy: zrzutowy zestaw oraz aparat.
Źródło: Aparat Leica wzbogacił zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego.
Muzeum Powstania Warszawskiego,
www.1944.pl

Rekordowa zbiórka żołędzi dla warszawskiego ZOO
Milanówek podobnie jak w zeszłym
roku aktywnie włączył się w akcję zbierania orzechów i żołędzi dla zwierząt z warszawskiego ZOO. Celem inicjatywy była
edukacja dotycząca żywienia zwierząt
oraz propagowanie wykorzystywania zasobów natury. Efekt zbiórki przerósł najśmielsze oczekiwania, zebraliśmy łącznie
650 kg żołędzi i 60 kg orzechów włoskich. To ponad 3 razy więcej niż w zeszłorocznej edycji akcji. Wszystkie przysmaki

zasiliły zimową spiżarnię i będą w chłodniejsze dni doskonałym uzupełnieniem
diety wielu gatunków zwierząt.
Przeprowadzenie zbiórki było możliwe
dzięki ogromnemu zaangażowaniu partnerów akcji: Szkół Podstawowych, Przedszkola, Żłobka, Straży Miejskiej w Milanówku, a przede wszystkim Milanowian,
którzy jak zawsze wykazali się wielką empatią.
Redakcja
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Społeczność

Zakończenie sezonu
rowerowego STR Milanówek
9 października zakończyliśmy sezon rowerowy 2021. Ostatnie dwa lata były dość trudne
w realizacji naszych pomysłów rowerowych, ale nie staliśmy w miejscu!
Choć oba sezony zaczynaliśmy później niż zwykle oraz kończyliśmy wcześniej (ze względu na trwającą cały czas
pandemię), to jednak trochę w nogach
poczuliśmy i zaraziliśmy kolejne osoby,
nie covidem a rowerem. W tym roku
przejechaliśmy 2150 km (19 niedzielnych wycieczek, majówka nad Zalewem
Sulejowskim, jeden Zlot Ogólnopolski,
krótki wypad do Szwecji na Rowerowy
Potop i wyprawa wakacyjna, tym razem
w kraju – południowa część trasy Green
Velo). W sumie uczestniczyło w naszych
imprezach 77 osób. Z przyczyn od nas
niezależnych nie udało się niestety zrobić imprez dla dzieci, rajdu po Milanówku czy zawodów terenowych, ale postaramy się nadrobić to w przyszłym roku.

Na zakończenie, jak to już mamy
w zwyczaju, robimy krótką wycieczkę
i nagradzamy najaktywniejszych rowerzystów.
W tym roku odwiedziliśmy niedawno
powstałe Muzeum Folku w Karolinie,
siedzibie Mazowsza. Gorąco polecamy,
miejsce zrobione ze smakiem, jest na co
popatrzeć i czego posłuchać, przewodniczki rewelacyjne i nawet potańczyć
można!
Po krótkiej wycieczce przyszła pora
na podsumowanie. Na wspólnym ognisku w Milanówku, Burmistrz Piotr Remiszewski i przedstawiciele MCK Emilia
Jakubowska i Włodzimierz Filipiak wręczali puchary, medale i niecodzienne
nagrody, dla tych co już z nami kręcą

dziesięć lat. W tym roku najaktywniejszymi zostali Marzena Parol, Zofia
Korzeniewska, Michał Brytan i Krzysztof Kornacki. Najlepsza dwudziestka
otrzymała medale, a ci co już są z nami
od dziesięciu lat, pamiątkowe zdjęcia
i statuetki. Następnie przyszła pora na
wspomnienia – gdy już się ściemniało
odpaliliśmy telebim i podczas pokazu
slajdów wspominaliśmy miniony rok,
a nawet całe ostatnie 10 lat. W międzyczasie ognisko i rowerowy tort.
Do zobaczenia na wiosnę,… a może
i w tym roku, mamy w zanadrzu jeszcze
niespodziankę.
Pozdrowerek,
Adam Matusiak

Nakrętki zbierane przez mieszkańców Milanówka
wspierają rehabilitację 11-letniego Michała!

W sierpniu przed siedzibą Straży Miejskiej w Milanówku stanął pojemnik na nakrętki. Unikalny wzór milanowskiego żołędzia, specjalnie dla
mieszkańców wykonała lokalna firma Taret. Pojemnik i cała akcja cieszy
się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Dzisiaj możemy oficjalnie poinformować, że zebrane nakrętki zasilą konto
podopiecznego Fundacji „Zdążyć z pomocą”, chorego na białaczkę 11-letniego Michała.
Burmistrz Piotr Remiszewski wraz
z Komendantem Straży Miejskiej Wojciechem Wiśniewskim przekazali na
ręce Michała ponad 120 kg nakrętek.
Kwota uzyskana z ich sprzedaży zostanie przeznaczona na dodatkową re18 kurier Milanowski

habilitację chłopca, zmagającego się
z remisją choroby. W przekazaniu zbiorów uczestniczył także prezes Centrum
Rehabilitacji SORNO – pani Edyta Stankiewicz oraz koordynator pediatrii SORNO i jednocześnie rehabilitant Michała
– pani Mariola Pytlińska.
Milanowianie
chętnie
korzystają
z miejskiego pojemnika, a ich zaangażowanie to konkretna pomoc!
Redakcja
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Chopin Forever

Milanowskie Centrum Kultury bierze udział w projekcie
„Chopin Forever”, jedynej w swoim rodzaju internetowej
retrospektywie poświęconej życiu, dziedzictwu i muzyce
Fryderyka Chopina. Kolekcja powstała dzięki współpracy
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dwunastu partnerów z 6 różnych krajów oraz Google Arts & Culture.

Nie sposób wyobrazić sobie Chopina
bez fortepianu i fortepianu bez Chopina – Chopin i fortepian to jedno! Polski kompozytor to bez wątpienia jeden
z najbardziej znanych i ikonicznych pianistów na świecie. Od teraz internauci
będą mogli odkryć człowieka stojącego
za wspaniałą muzyką: poznać 50 historii,
obejrzeć ponad 20 filmów oraz ponad
1200 zdjęć w wysokiej rozdzielczości –
przedmiotów, manuskryptów, listów,
rzeczy osobistych i fotografii związanych z utalentowanym kompozytorem.
Milanowskie Centrum Kultury przygotowało dla Google Arts & Culture
wystawę poświęconą historii urny z sercem Fryderyka Chopina przechowywanej w Milanówku podczas II Wojny Światowej oraz lokalnych dzieł dotyczących
pianisty i innych ważnych elementów
dziedzictwa. To niecodzienny przykład współpracy gdzie globalna marka
Google współpracując z krajową instytucją Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, otworzyła się na niewielki
ośrodek kultury (MCK), by stworzyć
wspólnie projekt o randze światowej.
Nad projektem ze strony MCK działali Aneta Majak – koordynator organizacyjny, Tobiasz Bułynko – koordynator
kreatywny, Mariusz Koszuta – autor ilustracji, Michał Słowiński opracowanie
opisów, Karolina Polkowska – realizatorka modeli 3D. Bardzo ważnymi lokalnymi partnerami byli: Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku oraz Ksiądz
Proboszcz Grzegorz Jaszczyk. Projekt
„Chopin Forever” to początek działań
jakie umożliwia partnerom Google Art
& Culture, przed MCK kolejne światowe prezentacje.

Kolekcja „Chopin Forever” przedstawia geniusza fortepianu, człowieka pełnego emocji i super gwiazdę – celebrytę
epoki romantyzmu, który cały czas inspiruje współczesnych. Melomani na całym świecie mogą sprawdzić, jaki efekt
może mieć muzyka Chopina na ciało
i umysł, zgadnąć, którzy aktorzy wcielili się w postać Chopina w filmach lub
wybrać się na wirtualny spacer po miejscach związanych z kompozytorem, na
przykład do Żelazowej Woli. Ponadto,
dzięki współpracy z Deutsche Grammophon i Google Arts & Culture, zdigitalizowano 6 wyjątkowych skarbów kultury – nigdy wcześniej niepublikowanych
online historycznych nagrań utworów
Chopina z płyt szelakowych – niektóre
pochodzą nawet sprzed 1905 roku!
Zespół Google Arts & Culture Lab
przygotował jeszcze jedną niespodziankę dla internautów. „Chopin Everywhere” to rozszerzenie przeglądarki
Chrome, dzięki któremu możliwe jest
odkrywanie informacji o kompozytorze w bardziej intuicyjny sposób. Przy
każdorazowym otwieraniu nowej karty,
pojawi się interesujący fakt dotyczący
kompozytora i jego powiązań z innymi artystami. Rozszerzenie umożliwia
także przekształcenie dowolnej strony z Wikipedii związanej z Chopinem
w magiczny moment, sprawiając, że
litery i obrazy zaczną współgrać z melodią kompozytora.
Kolekcje można zobaczyć na platformie Google Arts & Culture na stronie
g.co/Chopin, a także dzięki bezpłatnej
aplikacji dostępnej na na systemy iOS
i Android.
Zespół MCK

Ruszyły zajęcia w Kurniku
Zajęcia w Kurniku - wylęgarni kultury ruszyły i działają z całą mocą!
W budynku przy ul. Piasta 14 aż huczy
od warsztatowo-kulturalnych wydarzeń. Najmłodsi znajdą dla siebie
m.in. zajęcia z sensoplastyki, kultowe
Krasnoludki, czy nowe w naszej ofercie Rozwijanki, gdzie dbamy o rozwój
psychoruchowy i manualny najmłod-

szych. Starsze dzieci i młodzież mogą
wybrać coś dla siebie spośród zajęć
fotograficznych, modelarstwa, malarstwa, zajęć wokalnych i oraz wielu
innych, których lista jest dostępna
na stronie www.mckmilanowek.pl.
Dla dorosłych i seniorów także mamy
przygotowaną atrakcyjną ofertę. Nad
wszystkich czuwa opiekunka miejsca

Ada Domecka, która odpowie na
każde pytanie związane z Kurnikiem
i zajęciami w nim się odbywającymi.
A pytać można w Kurniku (Piasta 14),
w siedzibie MCK (Kościelna 3) lub pod
numerem telefonu (22) 758 32 34.
Zapraszamy do kontaktu!
Zespół Milanowskiego Centrum Kultury
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Za nami XVI edycja
Festiwalu Otwarte
Ogrody!

W dniach 10-12 września zagościło u nas najważniejsze wydarzenie w milanowskim kalendarzu kulturalnym. I to już po raz szesnasty! Z całej
gamy przeszło 30 ogrodów tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody na szczególną uwagę zasługują ogród otwarcia i zamknięcia. Otworzyliśmy
mocnym rockowym brzmieniem, gdzie legendy
polskiej muzyki pod przewodnictwem Andrzeja
„E-molla” Kowalczyka dały popis, potwierdzając, że wiek to tylko liczba. Z kolei koncert zamknięcia odbył się w zupełnie innym klimacie.
Uświetnił go męski kwartet tenorów z grupy LeonVoci, którzy do Milanówka przyjechali specjalnie ze Lwowa. Warto wspomnieć, że koncert
zamknięcia odbywał się w ramach obchodów
70-lecia nadania praw miejskich Milanówkowi.
Zespół MCK
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Kultura

Wieści z ratusza
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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
Centrum Usług Społecznych
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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Noc Bibliotek 2021
w Milanówku

Ideą dorocznej akcji pod hasłem „Noc Bibliotek” jest zachęcenie w niekonwencjonalny sposób do korzystania z książnic jako
najbliższych, otwartych, instytucji, miejsc wspólnych, łączących
ludzi, z ofertą dla osób w każdym wieku. W tym roku podczas
VII edycji, udział wzięło ponad 1300 bibliotek z całego kraju.
Patronat nad akcją objęła Biblioteka Narodowa.

9 października Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku w ramach Nocy
Bibliotek zaprosiła mieszkańców w fascynującą podróż do cywilizacji Majów oraz
na afrykański ląd pełen niesamowitych
zwierząt i roślin. W podróż na „czarny
ląd” zabrali nas Pola i Michał Szustakiewiczowie oraz ich rodzice. Młodzi podróżnicy opowiedzieli o wielu niespotykanych
na naszym kontynencie zwierzętach
i roślinach, pokazali zabytki cywilizacji
Majów oraz dzięki nagranym wcześniej
filmom, uczestnicy wydarzenia mogli
odwiedzić niesamowitą fabrykę, która
przerabia stare rowery na pożyteczne
urządzenia codziennego użytku. Wraz
muzykiem Maćkiem Łukowskim zanurzyliśmy się w tajemniczy świat afrykańskich
brzmień. Dzieci i dorośli mogli obejrzeć
przebogate instrumentarium afrykańskie
czyli balafon, djembe, korę, shekere czy
zanzę. Wiedzę zdobytą podczas spotkania z młodymi podróżnikami można
było sprawdzić biorąc udział w kultowej
niegdyś grze „Inteligencja”. Biblioteka
przygotowała także dwa seanse filmowe:
„Pożegnanie z Afryką" oraz „Operacja
człowiek w czerni” z popularnej, młodzieżowej serii wydawniczej „Biuro detektywistyczne nr 2”. Uczestnicy spotka-

nia zapoznali się z literaturą podróżniczą
dzięki wystawie książek i wydawnictw popularyzujących wiedzę na temat różnych
kontynentów. Podczas wydarzenia Dyrektor Biblioteki – Elżbieta Abramczuk-Kalinowska wręczyła nagrody dzieciom
i młodzieży za udział w konkursie „Woda
to życie”. Tematyka konkursu nawiązywała do poruszanych podczas spotkania
zagadnień oszczędzania i braku wody
w Afryce oraz świadomości na temat
wody. Wydarzeniu towarzyszyła niecodzienna oprawa plastyczna, na którą złożyły się maski, łapacze snów oraz wiele
innych przedmiotów inspirowanych omawianą podczas spotkania kulturą
Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili a było nas tej nocy ponad sto
osób. Szczególne podziękowania kierujemy do Poli i Michała oraz ich rodziców za
pełną pasji i niezwykłej erudycji prelekcję
o walorach edukacyjnych. Dziękujemy
Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku
za wypożyczenie magicznego globusa
i mapy, kinu CK w Grodzisku Mazowieckim za ufundowanie zaproszeń na seanse
filmowe, sponsorowi wydarzenia – firmie
„Platon” za całą moc książek, audio
booków oraz innych, pięknych gadżetów.
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Skontrum w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008 r. (Dz.U. z 2008 r.
nr 205 poz. 1283 paragraf 31) każda
biblioteka ma obowiązek wykonania co
5 lat skontrum, czyli pełnej inwentaryzacji posiadanych zasobów bibliotecznych.
W naszej bibliotece termin ten przypada na przełom listopada i grudnia
2021 r. W dniach 23 listopada – 10 grud-

nia 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna
będzie pracowała przy skontrum w trybie pracy wewnętrznej, bez obsługi
czytelników. Przepraszamy za chwilowe
niedogodności i zapraszamy 13 grudnia
2021 r.
Informujemy również, iż w dniach 23 listopada – 10 grudnia wrzutnia biblioteczna będzie nieczynna.
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kultura

#MilanówekSięSzczepi
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?
Masz 4 możliwos ́ci zapisu na szczepienie:
ZADZWOŃ NA CAŁODOBOWĄ
I BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ – 989

ZAREJESTRUJ SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ
E-REJESTRACJĘ DOSTĘPNĄ NA
PACJENT.GOV.PL

SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM
PUNKTEM SZCZEPIEŃ

WYSĹ IJ SMS NA NUMER 664 908 556
LUB 880 333 333
́ I: SZCZEPIMYSIE
O TRESC

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

Rada Miasta

24 kurier Milanowski

