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Szanowni Milanowianie,
z początkiem września skończyły się wakacje, nasze milanowskie dzieci
poszły do szkoły.
Jest to też czas gdy zakończyliśmy tegoroczny sezon działania Basenu
Miejskiego. Warto tu powiedzieć, że Kąpielisko Retro w Milanówku
to nie tylko stylowo odnowiony basen i teren wokół niego, ale także
dwa miesiące wypełnione aktywnościami sportowymi, animacyjnymi
i cudownym odpoczynkiem w strefie relaksu. Każdego dnia czekali tam
na Państwa kreatywni i zaangażowani animatorzy realizujący przez
całe wakacje kilkadziesiąt warsztatów plastycznych, animacji dla dzieci,
konkurencji sportowych. Kilka razy w tygodniu można było spędzić
wieczorami czas aktywnie na trawie z profesjonalnymi trenerami zumby,
ladies, latino, bodyart, pilatesu czy thai chi. W weekendy odbywały się
wydarzenia specjalne w postaci teatrzyków, pokazów magii, warsztatów,
dni tematycznych. Teren Miejskiego Podwórka umożliwiał także
aranżowanie sobie czasu wolnego we własnym zakresie m.in. dzięki
boisku do siatkówki plażowej, stołom do ping-ponga, piłkarzykom, giga
klockom czy kuchni błotnej.
PKP dopuściło do użytkowania tunel pod torami kolejowymi, co
jest bardzo ważne dla mieszkańców, ponieważ ułatwiło komunikację
między północną i południową częścią miasta. PKP prowadzi dalsze
prace. Niebawem zostaną uruchomione windy, oraz wejście na peron.
Kontynuujemy inwestycje drogowe skończyliśmy budowę ulicy
Długiej, położyliśmy nowy destrukt asfaltowy na ulicy Owczarskiej,
rozpoczęliśmy budowę ulicy Jesionowej.
Jestem bardzo zadowolony z postępu prac w budynku przeznaczonym na
żłobek, już niebawem będziemy ogłaszać nabór dzieci do tego obiektu.
Trwają wiosenne nasadzenia kwiatów oraz krzewów, w marcu zakwitnie
1000 krokusów i irysów, na przełomie kwietna i maja 5000 tulipanów.
Przed nami kolejne inwestycje, szykujemy też atrakcje na wigilię miejską
dla potrzebujących oraz sylwestra. Każdy miesiąc pracy dla naszego
miasta cieszy i daje satysfakcję.
Rad jestem, że mogę się z państwem tymi informacjami podzielić,
zapraszam do lektury Kuriera.
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Burmistrz Miasta Milanówka

• Krzyżówka autorstwa Bolesława
Stępniewskiego

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w listopadzie mijają ważne
terminy podatkowe dla osób fizycznych:
Z dniem 15 listopada 2019 r. (piątek) mija termin:
• IV raty podatku od nieruchomości – pokój nr 11
• IV raty podatku rolnego i leśnego – pokój nr 11
Z dniem 30 listopada 2019 r. (sobota) mija termin:
• IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – pokój nr 10

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na indywidualny numer
konta przypisany do danego podatnika.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania.
Sylwia Kotowska, Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Milanówka

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

BURMISTRZ INFORMUJE
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Kolejne drogi gotowe

K

ontynuujemy inwestycje drogowe. Skończyliśmy budowę
ulicy Długiej wraz z odwodnieniem (inwestycja o wartości 1 094 509 zł). Miała być ona wykonana do końca listopada, ale udało
się skończyć wcześniej! 27 września
został podpisany protokół odbioru,
stwierdzający zgodność wykonanych
prac z zamówieniem – bez uwag. Na
ulicy Owczarskiej położyliśmy destrukt asfaltowy na odcinku ponad
600 m. Zakończyła się budowa ulicy Warszawskiej (od Podwiejskiej
w stronę Brwinowa). Trwa budowa
ulicy Lipowej oraz ulicy Jesionowej.

…

UL. DŁUGA

Prace w żłobku idą
zgodnie z planem
Prace związane z przebudową i adaptacją
budynku przy ul. Warszawskiej idą pełną
parą. Jestem w stałym kontakcie z wykonawcą
i osobiście doglądam prac.
Kiedy zostanie otwarty żłobek? Do końca
roku prace muszą zostać zakończone, to warunek otrzymania dotacji. Będziemy się wtedy
mogli ubiegać o kolejne środki na finansowanie
żłobka, łącznie z honorariami opiekunów. Szacujemy, że otwarcie żłobka nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Już niebawem
ogłosimy nabory. Będziemy o tym informować
na bieżąco.
UL. WARSZAWSKA

Miasto przyjazne niepełnosprawnym

P

rzy okazji remontu kładki udało się uporządkować teren wokół niej. Jednym z nowych elementów, które się tam pojawiły, są płyty perforowane przy przejściu dla pieszych na ulicy
Warszawskiej. Płyty te są znacznikiem sygnalizującym osobom niewidzącym, niedowidzącym,
że jest możliwość przejścia na drugą stronę jezdni. Będę dążył do tego, by wszystkie przejścia
dla pieszych w Milanówku miały takie płyty. Zabiegam też o środki zewnętrzne, by zainstalować
w mieście nowoczesne udogodnienia, które sprawią, że miasto będzie bardziej przyjazne dla
osób niepełnosprawnych.

PYTANIA OD REDAKCJI
C
 zy zostaną zainstalowane
zjazdy dla rowerów i wózków na schodach do tunelu?

Dopóki nie działają windy, korzystanie z tunelu pod torami jest utrudnione dla osób z rowerami i wózkami.
Na nowo wybudowanych schodach brakuje
zjazdu, do którego byliśmy przyzwyczajeni. PKP założyło w projekcie, że skoro będzie winda, zjazdy są niepotrzebne. Rower
to jeden z głównych środków lokomocji dla
wielu mieszkańców naszego miasta, rozumiem, że taki zjazd jest dla Państwa ważny.
Będziemy rozmawiać o tym z PKP. Należy
jednak pamiętać, że to Spółka PKP jest właKURIER MILANOWSKI 8/2019

ścicielem tego terenu i do niej należy decyzja o ewentualnych zmianach w projekcie.

Co dalej z Dołkiem?

Park Zielony Dołek został wykonany w poprzedniej kadencji. W związku z tym, że był
dofinansowany ze środków zewnętrznych
Gmina ma obowiązek zachowania trwałości
projektu przez okres 5 lat od jego zakończenia. Jest to czas, przez który musi utrzymać
w niezmienionej formie efekty projektu. Ponieważ naruszenie trwałości może poskutkować koniecznością zwrotu dofinansowania, dlatego do połowy 2021 r. na terenie
Parku niewiele możemy zmienić. Zdaję so-

bie sprawę, że jest to miejsce, którego potencjał nie został wykorzystany. Uzyskaliśmy zgodę na instalację dodatkowej atrakcji
dla dzieci w formie „pajączka” do wspinania,
który chciałem aby stanął w parku już w tym
roku. Niestety Rada Miasta zabrała pieniądze przeznaczone na ten cel. Obiecuję Państwu, że zrobię wszystko, by docelowo teren
ten był atrakcyjny i bezpieczny dla Waszych
dzieci. Do momentu zakończenia trwałości
projektu stopniowo będziemy poprawiać
jego jakość poprzez dodawanie nowych
i atrakcyjnych elementów. Po tym okresie
nastąpi jego znaczna modyfikacja odpowiadająca na Państwa potrzeby.
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Pozyskaliśmy już 9 milionów
dla Milanówka

C

ałkowity koszt inwestycji ze wsparciem
środków zewnętrznych w wysokości 9
mln złotych to około 12 mln złotych.
Wkład własny gminy w tym obszarze
inwestycyjnym to tylko 3 mln złotych. Otrzymaliśmy ponad 2,5 mln zł na przebudowę ul. Zbigniewa Herberta w Milanówku, prawie 1,5 mln zł
na utworzenie publicznego żłobka, ponad 3 mln
na budowę parkingów „Parkuj i Jedź”. Zrealizowane zostaną również projekty, które poprawią
warunki pracy strażaków, a zakupiony specjalistyczny sprzęt zwiększy skuteczność podejmowanych przez nich działań ratowniczych. Budowa siłowni plenerowej umożliwi mieszkańcom aktywne spędzanie czasu. Zamontowane oczyszczacze
powietrza w każdej sali przedszkolnej poprawią
najmłodszym Milanowianom warunki przebywania w placówce, a wyposażona w nowy sprzęt pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr

W ciągu zaledwie 9 miesięcy, Urząd Miasta Milanówka wraz
z jednostkami organizacyjnymi, pozyskał łącznie 9 209 572,57 zł
środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji prowadzonych
przez nasz samorząd. Tymczasem tyle samo, bo nieco ponad 9
milionów złotych zostało pozyskanych przez Urząd i jednostki
organizacyjne przez CAŁĄ ubiegłą kadencję.
2 wpłynie pozytywnie na warunki nauczania. W
ocenie są wnioski na kwotę ponad 8 milionów. Są
to projekty dotyczące remontów dróg.
Intensyfikacja działań w tym zakresie, to realizacja
mojej wyborczej deklaracji. Obiecywałem pozyskiwanie środków zewnętrznych i słowa dotrzymuję. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta,

którzy włożyli dużo wysiłku na rzecz efektywnego aplikowania i pozyskania środków. Mówi się,
że samorząd to gra zespołowa. Jak widać na tym
przykładzie, nie ma w tym za grosz przesady.
Dodam też, że jednostki organizacyjne Miasta
Milanówka również skutecznie aplikują o środ-

ki zewnętrzne. Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał prawie 800 tys. zł na realizację projektu
Rozwój-Aktywność-Praca, dzięki któremu Milanowianie będą zwiększać swoje kompetencje i
kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. MPWiK
pozyskało prawie 1 mln zł na zakup i instalację
22 zestawów paneli fotowoltaicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody „SUW Kościuszki” oraz na terenach będących własnością Prosumentów. Jak widać, czynimy wszystko, aby
sięgać po wszelkie dotacje i zapewniam, że nie
ustaniemy w tych staraniach.
Burmistrz Miasta Milanówka

Projekty Urzędu Miasta Milanówka, które uzyskały dofinansowanie
Nazwa

Opis

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT Budowa parkingów Park and Ride na teWOF poprzez budowę parkingów „Parkuj renie 6 gmin (Michałowice, Milanówek,
i Jedź”
Grodzisk Maz., Pruszków, Sulejówek,
Żyrardów)

Źródło

Dotacja

Wkład własny

RPO WM 2014-2020

3 167 795,51

791 948,87

Utworzenie publicznego żłobka
w Milanówku

Utworzenie publicznego żłobka w MilaMinisterstwo Rodzinówku wraz z wyposazeniem obiektu i za- ny, Pracy i Polityki
gospodarowaniem terenu (w tym budowa Społecznej
placu zabaw)

1 483 590,00

370 909,99

Przebudowa ul. Zbigniewa Herberta
w Milanówku

Przebudowa 984 m drogi

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

2 568 280,00

1 100 692,51

Budowa Otwartej Strefy Aktywności
w Milanówku

Montaż 6 urządzeń siłowni plenerowej, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do
gry w warcaby oraz elementów małej
architektury

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

22 447,50

22 447,50

Modernizacja pracowni informatycznej
Modernizacja pracowni informatycznej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku w SP nr 2 – zakup sprzętu i wyposażenia

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

47 500,00

24 488,00

Opracowanie strategii elektromobilnosci Opracowanie dokumentu strategicznego
dla Miasta Milanówka na lata 2019-2040 dotyczącego rozwoju elektromobilności
na terenie Milanówka na lata 2019-2040

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

47 600,00

0,00

Zakup lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego

Zakup samochodu lekkiego dla OSP
w Milanówku

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

50 000,00

150 000,00

Zakup sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dla OSP w Milanówku

Zakup wentylatora oddymiającego i 6 kpl
ubrań specjalistycznych.

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

30 000,00

6 937,77

Remont dachu budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Milanówku

Remont dachu strażnicy OSP

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego

12 400,00

53 500,00

Polepszenie jakości powietrza w publicznym przedszkolu w Milanówku poprzez
zakup profesjonalnych oczyszczaczy
powietrza

Zakup 15 szt oczyszczaczy powietrza do
sal przedszkolnych w publicznym przedszkolu nr 1 w Milanówku

Mazowiecki Urząd
Wojewódzki

15 000,00

15 000,00

Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Milanówek

Utylizacja ok. 40 ton odpadów azbestoWojewódzki Fundusz
wych z nieruchomości, których właścicie- Ochrony Środowiska
le wyrazili chęć uczestnictwa w programie i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

5 760,00

13 440,57

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – wnioski złożone w 2019 r.
SUMA Kwota projektu 9 999 738,22 zł = Dotacja 7 450 373,01 zł + Wkład własny 2 549 365,21 zł
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Ponad 1 milion na projekt
„Rozwój-Aktywność-Praca”
Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał prawie 800 tys. zł na realizację projektu
„Rozwój-Aktywność-Praca”. Projekt ma na celu aktywizować zawodowo
mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

P

rojekt będzie realizowany przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Milanówku w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Wkład własny Gminy Milanówek wynosi – 208
950,00 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji społeczno-zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat z terenu
Gminy Milanówek. Wsparcie dla uczestników
projektu obejmować będzie:
a) w wymiarze społecznym: diagnozę indywidualnych potrzeb, pracę socjalną, indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty
motywacyjne, warsztaty zarzadzania budżetem domowym;

b) w wymiarze zawodowym: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe.
Zadania te będą realizowane przez Partnera
tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie na podstawie indywidualnie ustalonej
ścieżki integracyjnej z wykorzystaniem kontrakt socjalnego lub indywidualnego programu
reintegracji. Wybór Partnera nastąpił w drodze ogłoszonego konkursu. Umowa partnerska
została zawarta w trakcie przygotowywania
wniosku o środki.

Projekty w ocenie
Nazwa/Opis

Źródło

Kwota
projektu
Dotacja

Remont ulicy Wojska
Polskiego
w Milanówku/
Remont 1,565 km
drogi

Mazowiecki
Urząd
Wojewódzki

7 335 064,34
od 50 do 80%

Remont ulicy Józefa
Kraszewskiego
w Milanówku/
Remont 488 m drogi

Mazowiecki
Urząd
Wojewódzki

824 771,04
od 50 do 80%

Promesa na
dofinansowanie
inwestycji drogowych

23 września Burmistrz Miasta Milanówka Piotr
Remiszewski odebrał od Wojewody Zdzisława
Sipiery i wiceministra Andrzeja Bittela promesę na
dofinansowanie inwestycji drogowej w naszym mieście.

KURIER MILANOWSKI 8/2019

Realizacja ww zadań pozwoli zapewnić uczestnikom projektu kompleksowe wsparcie, które
zmniejszy oddalenie od rynku pracy i zwiększy ich szansę na znalezienie zatrudnienia, co
stanowi najskuteczniejszą formę walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Rada Miasta Milanówka podczas sesji w dniu 16
września 2019 roku przyjęła uchwałą do realizacji powyższy projekt. Umowa o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych została już zawarta. Realizację
projektu rozpoczynamy 2 stycznia 2020 roku.
Kwota dofinansowania środki UE wynosi 794 190,00 zł
(w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu).
Krystyna Kott,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Prawie 1 milion
dla MPWiK

W

dniu 14.06.2019 r. Prezes
Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Elżbieta Mission podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Inwestycja w infrastrukturę do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
(OZE) przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z udziałem prosumentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.496.002,21 zł, w tym 965.009,56
zł zostanie dofinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje przejście
na gospodarkę niskoemisyjną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
poprzez zakup i instalację 22 zestawów
paneli fotowoltaicznych (na terenie Stacji Uzdatniania Wody „SUW Kościuszki”
oraz na terenach będących własnością
Prosumentów), a także 2 pomp ciepła
– na „SUW Kościuszki” i „SUW Długa”.
Produkcja ekologicznej energii elektrycznej w ilości ok. 100 MWh rocznie będzie
skutkowała znacznym ograniczeniem
emisji do atmosfery szkodliwych substancji, a także zmniejszeniem kosztów zakupu energii dla budynku Stacji Uzdatniania
Wody, a tym samym możliwością zmniejszenia kosztów uzdatniania wody. Celem
pośrednim projektu będzie promocja źródeł odnawialnej energii OZE, w ramach
której MPWiK Sp. z o.o. planuje zorga-

nizowanie „OZE Day – Milanowski Piknik Odnawialnych Źródeł Energii”. Działania promocyjne będą opierały się na
zorganizowaniu festiwalu edukacyjnego
dla Mieszkańców miasta i Gminy Milanówek, który będzie połączeniem wystawy
edukacyjnej, warsztatów w zakresie OZE
oraz zajęć w zakresie prezentacji korzyści
wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii.”
Anna Stefańczyk – Dział Techniczny
Beata Klimiuk – Biuro Zarządu
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Wyborcza trzynastka
Przed nami jeden z najważniejszych aktów wyborczych,
13 października zdecydujemy, kto przez kolejne 4 lata
reprezentować nas będzie w Sejmie i Senacie RP.

W
Nowy wóz i sprzęt
dla Milanowskich
Strażaków
Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku
otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Zakup tego pojazdu został dofinan-

sowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 20 września Burmistrz Piotr Remiszewski podpisał stosowne dokumenty. Samochód trafi do milanowskiej strażnicy jeszcze
w tym roku. Otrzymaliśmy też dofinansowanie
na remont dachu strażnicy, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środki na zakup sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych. Milanowscy strażacy otrzymają w sumie ponad
90 000 zł wsparcia. Doposażenie naszej OSP
jest niezwykle ważne ze względu na ilość podejmowanych akcji – w roku ubiegłym jednostka
została zadysponowana ponad 300 razy! Dzięki uzyskanym dotacjom zwiększy się skuteczność i jakość podejmowanych działań ratowniczych, nastąpi zwiększenie gotowości bojowej
oraz poprawa warunków pracy milanowskich
strażaków.
Aleksandra Żuraw, Kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

ybory parlamentarne do Sejmu odbywają się na terenie kraju w 41
okręgach wyborczych, a na kandydatów w okręgu 19 (Warszawa) głosują również Polacy przebywający w dniu wyborów za
granicą. W każdym okręgu wybierana jest inna
liczba posłów (od 7 do 20), a jest to uzależnione od liczby mieszkańców zamieszkujących
obszar na którym utworzono okręg. W Milanówku będziemy głosować na kandydatów
z okręgu nr 20 do Sejmu gdzie wybierzemy 12
posłów i okręgu 41 do Senatu gdzie wybierzemy jednego senatora.
W wyborach do sejmu obowiązuje system proporcjonalny, czyli po zakończeniu głosowania,
Państwowa Komisja Wyborcza sprawdza, zatwierdza wyniki i publikuje je. Liczy się liczba
głosów oddanych na poszczególne listy (ustalana jest liczba mandatów przypadająca poszczególnym komitetom), ze zwycięskich mandaty
do Sejmu zdobędą kandydaci, którzy zdobyli
największą liczbę głosów w swoim regionie. Do
Senatu obowiązują okręgi jednomandatowe.
Wygra ten kandydat, który dostanie najwięcej
głosów. W naszym okręgu do Senatu zarejestrowanych jest dwóch kandydatów.
Zasada głosowania jest w wypadku wyborów
sejmowych i senackich, identyczna. Każdy wyborca ma tylko jeden „krzyżyk” do postawienia na karcie do głosowania w wyborach do
Sejmu oraz jeden „krzyżyk” w wyborach do
Senatu. Upraszczając, możemy zagłosować
na jednego kandydata do Sejmu i jednego do
Senatu.

W naszym okręgu w wyborach do Sejmu, kandydatów
zarejestrowało 6 komitetów, z czego 5 pełne
listy – po 24 kandydatów a jeden komitet –
23. Mając to na względzie, jak łatwo policzyć,
ambicje do zasiadania w poselskich ławach
mają 143 osoby.
W wyborach zarządzonych na 13 października 2019 roku, głosujemy w tych samych miejscach, w których głosowaliśmy w wyborach
do Parlamentu Europejskiego. Możemy to
zrobić od godziny 7 rano do godziny 21 wieczorem. Przed wydaniem karty do głosowania,
obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek
sprawdzenia tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego bądź paszportu, lub
każdego innego dokumentu z fotografią, pod
warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy
na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Osoba przystępująca do głosowania powinna więc
posiadać przy sobie taki dokument oraz okazać go członkowi komisji. Dokładne informacje
w którym miejscu głosujemy, znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Milanówka (bip.milanowek.pl) w zakładce Wybory
i Referenda. W razie jakichkolwiek wątpliwości
warto też odwiedzić portal wybieramwybory.
pl. Oczywiście zachęcamy również do kontaktu
z Urzędem Miasta. Pamiętajmy również o ciszy
wyborczej. Ta obowiązywać będzie od północy
z 11 na 12 października do godz. 21 w niedzielę, 13 października.
I najważniejsze! Idźmy wszyscy do urn wyborczych. Wybierajmy, aby nie wybrali za nas.
Piotr Iwicki, Sekretarz Miasta Milanówka

Milanowscy Strażacy słynni na całą Polskę!
Jest to wyzwanie pokazujące, ile sprzętu mieści się w jednym samochodzie ratowniczym.
Wszystko układane jest na ziemi, jak klocki
w grze tetris, a zdjęcia z lotu ptaka obrazują
bogate wyposażenie wozu.
Pomysłodawcami wyzwania byli policjanci w Zurychu, którzy pokazali w ten obrazowy
sposób sprzęt w swoim patrolowym pojeździe.
Nasi strażacy, którzy lubią wyzwania, zrobili to
samo, ale wyszło jeszcze bardziej spektakularnie. Zdjęcia z milanowskiej jednostki nie umknęły uwadze stacji TVN. 24 września telewizja odwiedziła strażaków.
– Szkolimy się dla mieszkańców i dla mieszkańców to zrobiliśmy, by zobaczyli, ile na tym samochodzie tego sprzętu jest – powiedział dla Dzień
Dobry TVN Sławomir Wieleciński, naczelnik
Straży Pożarnej w Milanowku.
Gratulujemy naszym Strażakom Pożarnym
pomysłowości!
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źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku

Nasi Milanowscy Strażacy jako pierwsi
w Polsce dołączyli do #tetrischallenge!
Na czym to polega?

WIEŚCI Z RATUSZA

Podwyżki wynagrodzeń

w oświacie

Od 1 września 2019 roku, nastąpiły znaczne zmiany wynagrodzeń dla
pracowników pedagogicznych w szkołach. Nauczyciele otrzymali
podwyżki na poziomie 10 procent. Ale rolą organu prowadzącego jest,
w miarę możliwości, zadbać o wszystkich pracowników szkół, również
tych z administracji i obsługi.

P

oddaliśmy głębokiej analizie poziom
wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w naszych jednostkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem najniżej zarabiających. I mimo ograniczeń
budżetowych postanowiliśmy o przeznaczeniu
pewnych funduszy na podwyżki. Jest to krok
kosztowny dla miasta, ale bardzo potrzebny, gdyż
należy docenić ich wkład i zaangażowanie jaki
wnoszą w środowisko szkolne. Od 1 września

w milanowskich szkołach i przedszkolu obowiązują nowe zasady wynagrodzeń.
Na poziom podwyżek, jakie otrzymali pracownicy, miało wpływ kilka czynników, w szczególności, chęć podniesienia pensji najmniej zarabiającym, ujednolicenie stawek na tych samych stanowiskach w różnych jednostkach oraz dostosowanie się do przepisów, jakie ustaliło państwo, przy
uwzględnieniu płacy minimalnej obowiązującej
od 2020 roku.
Referat Oświaty

Wizyta delegacji z Welzheim
W dniach 14-16 września gościliśmy naszych przyjaciół z miasta
partnerskiego Welzheim. Plan był napięty, ale wszystko udało się
zrealizować.

P

ierwszym punktem wycieczki był Sąsiedzki Piknik organizowany z okazji
100-lecia Gminy, a po nim delegacja miała szansę zobaczyć murale znajdujące się niedaleko kortów tenisowych. Dzień zwieńczyło
przedstawienie zorganizowane przez Stowarzyszenie „T-Art”.
W sobotę było bardziej oficjalnie. Odbywały się spotkania z Radnymi oraz Burmistrzem
a także z Radą Gospodarczą. Przerywnikiem
między spotkaniami była wizyta w Ogrodzie
Rzeźb Juana Soriano w Owczarni, gdzie założyciel, Pan Marek Keller, oprowadził delegację po
terenie opowiadając historię założenia ogrodu. Spotkanie z Prezesem Klubu Sportowego
MILAN Milanówek, Panem Markiem Dziewickim, zakończyło kolejny dzień wizyty. Wszy-

KURIER MILANOWSKI 2/2019
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scy otrzymali pamiątkowe szaliki, zatem można
było zacząć kibicować drużynom rozgrywającym mecz ligowy.
Trzeciego dnia delegacja spotkała się z dyrektorami milanowskich szkół celem omówienia
wymiany uczniów pomiędzy miastami. Wszyscy wyrazili chęć organizacji wymian każdego
roku, co jest niezwykle pomocne w doskonaleniu znajomości języka i przełamywaniu barier
komunikacyjnych. Delegacja obecna była również podczas Dni Otwartych Willi Milanówek-Rezydencji Seniora. Tym samym zakończyło się
tegoroczne spotkanie i przyszedł czas pożegnania. Czekamy na kolejne wizyty naszych zagranicznych przyjaciół.
Ada Kosmalska,
Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Z Dziennika
Miejskiego Strażnika
Święto Straży
Gminnych i Miejskich
w Milanówku

…

29 sierpnia jest Dniem Straży Miejskiej. Jednak zdecydowaliśmy, że w tym
roku uroczyste obchody święta wszystkich
Strażniczek i Strażników odbędą się w dniu
12 września.
We wspólnym gronie zebraliśmy się już piąty raz, ale po raz pierwszy w mieście ogrodzie – Milanówku. Wspólnymi siłami Straży z gmin: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki,
Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Błonie, Łomianki (po raz pierwszy) i oczywiście Milanówek stworzyliśmy wydarzenie, które na
długo zagości w pamięci zebranych osób.
„Specjalne zarządzenie” Burmistrza Milanówka zagwarantowało nam przepiękną
pogodę, która wraz z niepowtarzalnym klimatem naszego Miasta stworzyły doskonałe warunki do świętowania tego dnia
w ogrodzie restauracji „Blueberry Duck”. Na
ten jeden dzień Milanówek stał się swoistą
„stolicą samorządowców”, gdyż zawitały do
nas takie osobistości jak:
•P
 rzedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego
•S
 tarostowie Powiatów
•B
 urmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin
•P
 rzedstawiciele Rad Powiatów
•P
 rzedstawiciele Rad Miejskich i Gminnych
•o
 raz Przedstawiciele Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Ochrony Kolei.
Każda z przemawiających osób zaznaczała,
jak trudna, a zarazem wysoko ceniona przez
włodarzy jest służba Straży Miejskich. Po
części oficjalnej, podczas której Burmistrzowie wraz z Komendantami wręczali awanse
i wyróżnienia, nastąpił koncert grupy jazzowej „The Warsaw Dixielanders”.
Straż Miejska w Milanówku

Życzymy naszym milanowskim
Strażnikom Miejskim wytrwałości,
determinacji oraz satysfakcji zawodowej
związanej ze służbą na rzecz naszego
miasta.
Redakcja
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X SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr
96/X/19
Uchwała
Nr
97/X/19
Uchwała
Nr
98/X/19
Uchwała
Nr
99/X/19

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Mateusz Konopka

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Jaromir Chojecki

Karolina Białecka

Kamil Bialik

UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z IX SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Uchwała zatwierdzona

W dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) odbyła się X Sesja Rady Miasta Milanówka.
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 13. Na sesji podjęto następujące uchwały:

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Milanówka
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2019–2026
w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.
w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego w 2020 roku

w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na
Uchwała
terenie Gminy Milanówek od dnia 1 października 2019
Nr
roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia
100/X/19
inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
Nr
nieruchomości, stanowiącej Targowisko Miejskie w Mila101/X/19 nówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Uchwała
przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną
Nr
– ul. Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr
102/X/19
83/40 i 83/70 z obrębu 05-03 w Milanówku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Uchwała
przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną
Nr
– ul. Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr
103/X/19
83/58 i 83/78 z obrębu 05-03 w Milanówku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Uchwała
przesyłu na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną
Nr
– ul. Myśliwiecką, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr
104/X/19
83/58 i 83/78 z obrębu 05-03 w Milanówku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części
Uchwała
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. MyśliNr
wiecką, oznaczoną jako działka ew. nr 83/78 z obrębu 05105/X/19
03 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego
w sprawie zmiany Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
Uchwała należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
Nr
przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom
106/X/19 podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych
do udzielenia tych ulg
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruNr
chomości oznaczonej jako dz. nr ew. 29/5 obr. 05-16,
107/X/19 położonej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnych
Nr
służebności gruntowych na nieruchomości przeznaczonej
108/X/19 pod drogę wewnętrzną
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Milanówka
Uchwała
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej
Nr
nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy
109/X/19
ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek
w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XII/07 Rady Miasta
Uchwała Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przystąNr
pienia Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Mazowieckie
110/X/19 Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego
Uchwała
Nr
w sprawie regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku
111/X/19

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

(Biuro Rady Miasta Milanówka, Małgorzata Kurdek)

8

LIST OTWARTY

MIESZKAŃCÓW MILANÓWKA

WIEŚCI Z RATUSZA

Szanowny
Panie Burmistrzu,

Burmistrz Piotr Remiszewski na
Forum Ekonomicznym w Krynicy

D

ziękujemy Panu, że przyjął Pan stanowisko Burmistrza
Milanówka, został Pan przecież wybrany absolutną
większością głosów mieszkańców – ponad 70%. Milanówek potrzebuje dobrego gospodarza i takim Pan jest. Widzimy ile jest już wykonanych, potrzebnych prac dla Milanówka
np. systematyczne oczyszczanie studzienek, które od lat były zaniedbywane. Wywalczył Pan dla zwykłych mieszkańców miejską
komunikację, co dla nas jest bardzo istotne i potrzebne, bowiem
po zlikwidowaniu przez poprzednią Burmistrz Ośrodka Rehabilitacyjnego dużo osób korzysta z rehabilitacji w Szpitalu w Grodzisku Mazowieckim, korzystając z komunikacji miejskiej.
Dziękujemy serdecznie za wyremontowanie basenu, który jest
wizytówką naszego miasta. Dziękujemy za Pana troskę o kulturę
w mieście oraz prawidłowe funkcjonowanie ruchu komunikacyjnego w naszym mieście.
Całkowicie deklarujemy gotowość współpracy z Panem Burmistrzem dla dobra naszego pięknego miasta Milanówka. Prosimy
o dokonanie konsultacji w sprawie Łąkowej z mieszkańcami Milanówka, gdyż niewiele osób jest w tej sprawie zorientowanych.
Jesteśmy oburzeni postawą i działaniem przewodniczącej rady
z radnymi, szkodzącymi wizerunkowi dobrej opinii o naszym
mieście.

W wąskim gronie gości ze sfery samorządu terytorialnego, zaproszonych
w tym roku na XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy był Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski.
alka z nienawiścią w internecie, efektywne zarządzanie miastem, pozyskiwanie środków zewnętrznych, to wszystko pozycjonuje Milanówek w samorządowej elicie. Burmistrz
uczestniczył m.in. w panelach odnoszących się do systemów finansowania inwestycji gminnych, debatował
o kulturze na wszelkich szczeblach władzy lokalnej, o partycypacji samorządu
w podatkach PIT i CIT, o „polityce śmieciowej”. – Mówiliśmy o tym co jutro,
za miesiąc, czy rok. I w tym wszystkim
Milanówek, obok Szczecina i Krakowa.
W takich miejscach trzeba być – mówił Burmistrz Piotr Remiszewski. Obecność Burmistrza na Forum Ekonomicznym w Krynicy była również okazją do
nawiązania kontaktów z włodarzami
okolicznych gmin. Spotkanie z panami: Grzegorzem Niezgodą (burmistrz

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Szczawnicy), Jakubem Jamrozem (wójt
Łapsze Niżne) oraz Tadeuszem Wachem (wójt Czorsztyna) ma w przyszłości procentować wymianą w ramach
„zielonych szkół”, wymiany wakacyjnej,
na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej
oraz współpracą na poziomie środowisk
seniorskich. – Wszystkie trzy gminy położone są w atrakcyjnym rejonie Pienin, na Podhalu, nad Dunajcem i Jeziorem Czorsztyńskim, stąd są interesujące z punktu widzenia nas mieszkańców
Milanówka – mówi Burmistrz.

Janina Moława

Mateusz Konopka

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Kamil Bialik

UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z IX SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Uchwała zatwierdzona

Podpisało
178 mieszkańców Milanówka

Jaromir Chojecki

PS uprzejmie prosimy o opublikowanie naszego listu w Kurierze
Milanowskim.

Karolina Białecka

W

Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjNr
112/X/19 nych na terenie Miasta Milanówka
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady
Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w spraUchwała
wie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr
zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego
113/X/19
i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem
prowadzącym
Uchwała
w sprawie: ustanowienia „Programu Stypendialnego
Nr
Miasta Milanówka”
114/X/19
Uchwała
w sprawie: przyjęcia „Diagnozy lokalnych zagrożeń spoNr
łecznych na terenie Miasta Milanówka”
115/X/19
Uchwała
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego
Nr
pn. „Rozwój-Aktywność-Praca”
116/X/19
Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego
Nr
dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania
117/X/19 polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji
Uchwała w sprawierozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Nr
Milanówka w sprawie braku działań dotyczących poprawy
118/X/19 organizacji ruchu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Uchwała
Milanówka dotyczącej niewłaściwego wykonywania
Nr
zadań w związku z budową kolektora odwodnieniowego
119/X/19
w Milanówku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Uchwała
Milanówka dotyczącej niewłaściwego wykonywania
Nr
zadań w związku z budową kolektora odwodnieniowego
120/X/19
w Milanówku

Za
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Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny
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ŚRODOWISKO I ESTETYKA

Czas zmodernizować
targowisko
Nasze targowisko miejskie to niezwykle ważny punkt na mapie
Milanówka.Miejsce z duchem przeszłości jeśli chodzi o tradycje lokalne,
ale w tej przeszłości wciąż tkwi jeśli chodzi o wygląd i estetykę.

M

yślę, że najwyższy czas zmodernizować targowisko tak, by można
było z niego swobodnie korzystać także w niepogodę, by budki
sprzedawców były spójne wizualnie i funkcjonalne. Póki co, z rzeczy priorytetowych, udało
się zrobić na targowisku toaletę dla niepełnosprawnych. Została też zatrudniona nowa osoba od sprzątania, a więc będzie czyściej.
W następnym roku, mam nadzieję, że z błogosławieństwem Rady Miasta, zajmiemy się
całkowitą modernizacją terenu. Powstała już
wizualizacja – koncepcja zadaszenia targowiska, którą możecie Państwo obejrzeć na załączonych grafikach. Podkreślam, że jest to jedynie propozycja. Jeszcze w październiku planuję spotkanie, na które zapraszam wszystkich właścicieli budek i stoisk. Przedstawię na
nim swoją wizję, zaproszę też panią architekt,
która omówi wykonaną wizualizację. Bardzo

chętnie posłucham oczekiwań osób pracujących na targowisku, bo chodzi o to byśmy wypracowali wspólną koncepcje. Chcę wykorzystać doświadczenie osób, które są na co dzień
związane z targiem, nawet od 40 lat. Wypracujemy wspólny kierunek i mam nadzieję, że
przyszłym roku będziemy mieć piękne, funkcjonalne targowisko. Środki na modernizację będziemy mieć z tytułu oszczędności jakie wprowadziłem, przekierowując zakres
obowiązków z podmiotów zewnętrznych do
Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dotychczas wydawaliśmy 3 mln zł na sprzątanie i odśnieżanie miasta, a 500 tys. zł na zieleń miejską. Po wprowadzeniu tych zadań do ZGKiM
zaoszczędzimy ok. 2,5 mln 800 tys. rocznie. Myślę, że na nowe targowisko wystarczy część tej
kwoty. Termin spotkania podamy już wkrótce.
Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

STOP kradzieży
roślin
W ostatnim miesiącu dalej, sukcesywnie dosadzane były roślinny, które upiększają nasze miasto. Na ul. Krasińskiego dosadzone
zostały paprocie, hosty, bluszcze i anemony.
W mieście sadzimy też rośliny cebulowe, na
wiosnę zakwitnie ponad 1500 tulipanów.

Burmistrz Piotr Remiszewski podpisał umowę
na działania profilaktyczne i prowadzenie gabinetu stomatologicznego w Centrum Sportu
i Rekreacji Grudów. To tam firma Corten Medic
opiekować się będzie uczniami z trzech naszych
szkół podstawowych, czyli tych, dla których organem prowadzącym jest miasto Milanówek.
– Istotnym elementem umowy jest fakt, że koszty tej opieki poniesie Narodowy Fundusz Zdrowia
– mówi Burmistrz Piotr Remiszewski. – Zrobimy
wszystko, aby rozpocząć nasze działania już w listopadzie – deklaruje przedstawiciel wykonawcy.
O wszystkich detalach całego programu, rodzice
będą poinformowani w czasie zebrań w szkołach.
Możemy już zdradzić, że gabinet będzie funkcjonował, jak zwykły gabinet dentystyczny. Rodzic
będzie umawiał dziecko na wizytę. Wcześniej jednak, w czasie pobytu w szkole, dziecko przejdzie
badania przesiewowe, a rodzic dostanie informację zwrotną czy i co wymaga leczenia. Nie będzie
limitów wizyt, dziecko odwiedzi gabinet tyle razy,
ile będzie potrzebować, by wyleczyć zęby.
Problemy z zębami to duży problem wśród
polskich dzieci. Jak zdradził nam przedstawiciel firmy Corten Medic, Pan Paweł Korneta, w Polsce około 80 proc. siedmiolatków już ma próchnice, a około 40 proc. wymaga leczenia aparatem ortodontycznym.
To są strasznie wysokie dane. Jesteśmy
w okolicach Wietnamu na liście rankingowej dotyczącej skali tego problemu i wyprzedzają nas nawet kraje afrykańskie, co
wynika głównie z kwestii żywieniowych.
Co ciekawe, bardzo często próchnica jest
utożsamiana z czekoladą, podczas gdy na
próchnicę wpływają wszelkiego rodzaju węglowodany np. bułki, a my w Polsce
jemy ich dużo.

Milanowski Liść Dębu

Niestety, świeżo zasadzone rośliny znikają
w nocy. Nie są to już pojedyncze przypadki, ale
masowe wyciąganie roślin ze skrzynek, kwietników i z rabat na trawnikach. Giną zarówno
kwiaty, jak i rośliny wielosezonowe. Na dodatek, nasadzenia uzupełniane w pustych miejscach po kradzieży roślin, ponownie z nich znikają. Apelujemy do wszystkich mieszkańców –
nie bądźmy obojętni i reagujmy, jeśli widzimy
coś niepokojącego.
– Zarówno poprzez monitoring miejski jak
i w czasie patroli, będziemy bardziej przyglądać się tej kwestii, przeanalizujemy też nocne
zapisy z kamer miejskich – zapewnia komendant Milanowskiej Straży Miejskiej, pani Izabela Koźbiał.
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Gabinet
stomatologiczny
dla uczniów
milanowskich szkół

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Zachęcamy wszystkich pełnoletnich
mieszkańców Milanówka oraz osoby
prawne (firmy), organizacje i instytucje
do składania wniosków o przyznanie nagrody „Milanowski Liść Dębu”.
Wnioski należy złożyć do
18 października br.:
1) w Urzędzie Miasta Milanówka w sekretariacie w budynku „A” przy ul.
Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku „C” przy
ul. Spacerowej 4,
2) za pomocą poczty elektronicznej
na adres: promocja@milanowek.
pl, pod warunkiem, że wniosek
będzie stanowił skan oryginalnych dokumentów.
Szczegóły na stronie
www.milanowek.pl
w zakładce Poznaj
Milanówek „Milanowski
Liść Dębu”

SPOŁECZEŃSTWO

Pierwsza rocznica

Milanowskiego Klubu Seniora
W dniu 16 września br. Milanowscy
Seniorzy świętowali Pierwszą rocznicę
działalności Milanowskiego Klubu Seniora. Uczestnicy Klubu Seniora zostali
zaproszeni do Rezydencji Seniora Willa
Milanówek przy ulicy Warszawskiej 1a
na wspólne świętowanie.

P

rojekt socjalny pn „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora” realizowany
w Osrodku Pomocy Społecznej od 2 lat cieszy się nieustającym powodzeniem. Tej jesieni zapraszamy chętnych Seniorów na warsztaty usprawniające z elementami korektywy.
Realizowane zajęcia maja zbawienny wpływ
na usprawnienie i wzmocnienie fizyczności
naszych Seniorów. Dodatkowo to świetna
okazja, by wyjść z domu, zapomnieć choć
na chwilę o obowiązkach i spędzić wspólnie
czas proponowanego treningu.

U

czestników spotkania zaszczycili swoją
obecnością m.in. Szanowni Goście z zaprzyjaźnionego miasta Weltzheim, Pan Piotr
Remiszewski Burmistrz Milanówka, Pan Marek
Wierzbicki Starosta Powiatu Grodziskiego, Pan
Krzysztof Filipiak Zastępca Starosty oraz Pani
Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu
Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Cieszy Seniorów
również fakt, że na wspólne świętowanie zawitali Radni Miasta Milanówka z Przewodniczącą
Rady Panią Janiną Moława. Wszyscy Uczestnicy obchodów oraz Goście mogli zwiedzić Rezydencję oraz skorzystać z indywidualnych konsultacji rehabilitanta, nauczycieli angielskiego
i francuskiego, instruktora hortiterapii, psychologa. W pięknym ogrodzie, na terenie Rezydencji Seniora odbyły się pokazy zajęć treningowych na zdrowy kręgosłup oraz nordic walking,
w których mógł brać udział każdy zainteresowany. Uczestnicy spotkania wysłuchali wywiadów z osobami zaangażowanymi w Projekt oraz
wspaniałego koncertu muzycznego w wykonaniu Pani Moniki Krośnickiej-Roszkowskiej.
Wspólne grillowanie i smakowanie pysznych
potraw stało się okazją do rozmów i wymiany
poglądów. Zaś na deser były lody i wata cukrowa, jako ze wszyscy jesteśmy dziećmi przez całe
nasze życie i mamy do tego prawo, aby żyć pełnią życia. Dziękujemy Gospodarzom Rezydencji
Milanówek za gościnę , a szczególnie Pani Klaudii Pyrek i całemu Zespołowi Willi Milanówek
za troskę i otwartość. Milanowski Klub Senio-

T-Art na scenach
różnych
Cieszymy się, bo w Milanówku inicjatywa rozwoju infrastruktury dla kultury została zablokowana przez Radę Miasta i czeka nas jeszcze
parę dobrych lat bez sceny, a minęły już ponad cztery. Dostaliśmy zaproszenie od: Mediateki w Grodzisku, kawiarni Pożyteczna (znakomite ciasta, rewelacyjna kawa!) na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, na Spotkania Teatralne w Domu Kultury Rakowiec w Warszawie i na Litwę do Polaków tam mieszkających
z dwa razy powtórzonym spektaklem. Wszystko to w październiku i listopadzie. Duże wyzwanie logistyczne – bardziej chyba niż artystyczne, bo o ile na scenie mamy się całkiem
nieźle, to robienie teatru „po godzinach” bez
sali na próby łatwe nie jest. Niemniej postaramy się godnie reprezentować Milanówek, który zawsze będzie bliski naszym sercom, mimo
że nie ma dla nas miejsca.
Iwona Dornarowicz – T-Art
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MILANOWSKA SZKOŁA
AKTYWNEGO SENIORA
ZAPRASZA

ra działa już dwa lata, od września 2018 roku.
Środki finansowe na jego prowadzenie mamy
zabezpieczone do czerwca 2021 roku. Klub
funkcjonuje w 4 punktach miasta przy ul. Piłsudskiego 33, ul. Królewska 61a, ul. Krakowska 11a,
oraz ul. Podgórnej 92 tj. tak, aby senior nie musiał daleko dojeżdżać. Kluby oferują wiele zajęć
i spotkań mających wymiar prozdrowotny, społeczny oraz aktywizujący. Harmonogram zajęć
jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka, na facebooku „Rozwój usług społecznych
w Gminie Milanówek” oraz jest wywieszony
w witrynach wszystkich lokalizacji klubu. Cała
oferta usług społecznych dla Seniorów jest dla
uczestników projektu bezpłatna.

Harmonogram zajęć:
Poniedziałek
Sala Grodziskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ulicy
Brzozowej 7
grupa 1
grupa 2

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

Wtorek/Czwartek
Sala Milanowskiego Klubu Seniora
przy ulicy Piłsudskiego 33
grupa 3
grupa 4

09:00 – 10:00
10:00 – 11:00

Rusza Budżet
Obywatelski
2019
Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym,
to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu współdecydują sami mieszkańcy miasta.
Mieszkańcy mogą zgłosić propozycje ważnych inwestycji w mieście, a następnie w powszechnym głosowaniu sami dokonują ostatecznego wyboru projektów do
realizacji.
Środki zaplanowane na budżet obywatelskiego można przeznaczyć na zadania, które
leżą w kompetencji gminy. Dlatego projekty mogą dotyczyć zarówno budowy dróg, jak
i polityki społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy bezpieczeństwa.
WAŻNE TERMINY:
•o
 d 4 do 18 października 2019 r. » zgłoszenia projektów
•d
 o 25 października 2019 r. » weryfikacja i ocena projektów
•o
 d 31 października do 8 listopada 2019 r. » głosowanie
•d
 o 14 llistopada 2019 r. » ogłoszenie listy projektów
Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
Milanówka dostępny jest na stronie w zakładce:

Strefa Mieszkańca → Milanówek Miasto Mieszkańców → Budżet
Obywatelski.
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Szczepienia
ochronne
przeciw grypie

Jesienno-zimowa
oferta dla dzieci
w Milanowskim
Promyku

Ś

rodowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, działający w strukturach
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
zaprasza dzieci w wieku 6-15 lat do swoich placówek przy ulicy Szkolnej 12 w godzinach 10-18 i Na Skraju 2 w godzinach
14-18 w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
W ramach swojej działalności oferuje pomoc przy odrabianiu lekcji oraz kreatywne
spędzanie wolnego czasu podczas gier stolikowych, zajęć plastycznych i warsztatów
sportowych.
Rodziców, chcących zapisać dzieci do placówki, zapraszamy do osobistego lub telefonicznego
kontaktu: ul. Szkolna 12, w godzinach: 10:00-18:00 tel. 782 280 106;
ul. Na Skraju 2, w godzinach: 14:00-18:00 tel. 22 724 72 00

Typ zajęć bezpłatnych

Terminy

Miejsce

Wysportowany „Promyk” (poprawa sprawności fizycznej,
zajęcia ogólnorozwojowe i korekcyjne, techniki samoobrony,
uczenie samodyscypliny, zwiększenie świadomości grawitacyjnej w szczególności u dzieci ze zdiagnozowanym ADHD)

Wrzesień
– listopad
2019

środa
14:30-16:30
ul. Szkolna 12

Kreatywne Środy (zajęcia plastyczne)

Wrzesień
– grudzień
2019

środa
14:00-18:00
ul. Na Skraju 2

Od 8 października ruszają szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób
w wieku 65 lat i starszych mieszkających
w Milanówku.
Zakończyło się lato, a wraz z nadejściem jesieni pojawia się sezon zachorowań na grypę,
aby uchronić się przed wirusem i związanym
z nim powikłaniami należy zaszczepić się przeciw grypie. W związku ze stałym wzrostem
zachorowalności na grypę, Burmistrz Miasta
Milanówka ogłosił konkurs ofert, na wybór realizatora do wykonania szczepień ochronnych
przeciw grypie. Do konkursu zgłosił się jeden
podmiot leczniczy – BIOVENA Sp. z o. o. Adresatami szczepień ochronnych przeciw grypie
są osoby w wieku 65 lat i starsze zamieszkałe
na terenie Milanówka i posiadające zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań na wykonanie szczepienia
wydane w dniu szczepienia. Osoby zainteresowane szczepieniem proszone są zgłaszanie
się od 8 października 2019 r. do przychodni:
BIOVENA przy ul. Mickiewicza
1 w Milanówku, tel. 22 724 90 90.
WAŻNE! Każdy mieszkaniec korzystający ze
szczepionki przeciw grypie będzie zobowiązany do podpisania upoważnienia do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych do
celów rozliczeń finansowych sporządzanych
przez przychodnie do gminy.

Można składać wnioski na

500 plus dla niepełnosprawnych
Wnioski o świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych są
rozpatrywane od 1 października 2019. Świadczenie będzie
przyznawane co miesiąc. Pierwsze decyzje w sprawie przyznania
świadczenia oraz wypłaty są planowane od listopada.

D

la kogo świadczenie uzupełniające?
500 plus dla niepełnosprawnych oficjalnie nosi nazwę świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji. Mogą je otrzymać ci
mieszkańcy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji, a stało się to na skutek choroby, urazu lub wieku. Kolejne kryteria to: ukończenie 18 lat i zamieszkiwanie w Polsce.

Ustalenie prawa do świadczenia
uzupełniającego

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie,
a w nim wymienić świadczenia pieniężne, które
otrzymuje się z budżetu państwa, a także orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w posiadaniu ZUS.
Osoby, które go nie mają muszą przedłożyć
dokumenty niezbędne do jego wydania przez
lekarza orzecznika ZUS: dokumentację me-
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dyczną oraz inne dokumenty, np. dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz
zaświadczenie o stanie zdrowia.

Wysokość świadczenia uzupełniającego

Maksymalna kwota świadczenia wynosi
500 zł, nie wszyscy jednak tyle dostaną. Łączna kwota świadczenia uzupełniającego i in-

nych świadczeń pieniężnych finansowanych
ze środków publicznych nie może przekroczyć
1600 zł miesięcznie. Jeżeli więc np. emerytura
brutto wynosi 1300 zł, to świadczenie uzupełniające wyniesie 300 zł.

Termin, od którego przysługuje
świadczenie uzupełniające

Jeśli wniosek będzie złożony do 31 października, to świadczenie będzie przyznane od 1 października. Na rozpatrzenie wniosków złożonych
do końca listopada ZUS będzie miał 60 dni. Od
grudnia termin zostanie skrócony do 30 dni.
Ze świadczenia uzupełniającego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Świadczenie
uzupełniające nie dolicza się do dochodu w pomocy społecznej ani do dochodu
w sprawie ustalenia prawa do dodatku
mieszkaniowego. Świadczenie zwolnione
jest od podatku dochodowego.
Więcej informacji można uzyskać
u pracownika socjalnego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Kościuszki 16 oraz na stronie
www.milanowek.naszops.pl

KULTURA

Jak uczciliśmy Dni Milanówka?
Rok 2019 to wyjątkowy
czas dla Milanówka, bo to
właśnie w nim obchodzimy
100 lat Gminy Milanówek.

Z

tego powodu tegoroczne Dni Milanówka uczciliśmy w tak różnorodny
sposób, by każdy mieszkaniec znalazł
coś dla siebie, a przede wszystkim, żebyśmy mogli spędzić ten czas razem, poznać się,
wspólnie doświadczyć W sobotnie popołudnie
31 sierpnia spotkaliśmy się na terenie Stadionu
Miejskiego przy ul. Turczynek, gdzie czekały na
Was m.in. warsztaty, animacje i zabawy sportowe, pokazy, koncerty, foodtrucki, dmuchańce.
Mimo gorącej aury uczestnikom dech zaparły tradycyjne już pokazy freestyle motocross,

a na wielkiej scenie zagościli nasi lokalni artyści z Milanowskiej Orkiestry Dętej im. Feliksa
Dzierżanowskiego oraz z zespołu Nope’n’dot.
Gwiazdami wieczoru byli fenomenalni Varius
Manx z Kasią Stankiewicz, którzy dostarczyli
wrażeń i wzruszeń dla ok. 4000 osób.

W niedzielę 1 września, z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej mieliśmy okazję spędzić czas bardziej refleksyjnie. Po oficjalnych
obchodach przy Pomniku Bohaterów, w kościele św. Jadwigi Śląskiej wysłuchaliśmy wyjątkowego koncertu Chopinowskiego „Fryderyk
Chopin koncertowo i kameralnie” w wykonaniu
Marka Brachy oraz Warsaw Opera Quartet. Po
południu swoim talentem pochwalili się młodzi
aktorzy z grupy T-Art pod kierunkiem Iwony
Dornarowicz, wykonując sztukę własnego autorstwa „Jutro idziemy do szkoły”.
Dziękujemy za ten szczególny czas, ogrom zaangażowania i wspólne tworzenie ducha Milanówka mieszkańcom, firmom i stowarzyszeniom.
Milanowskie Centrum Kultury

Artyści czekamy na Was!
W Milanówku powstaje nowe
miejsce na Waszą artystyczną
twórczość.
Przejście przez niedawno oddaną do
użytku kładkę w ciągu ul. Przejazd
postanowiliśmy zaaranżować na przestrzenną galerię dla milanowskich twórców. Zapraszamy wszystkich, którzy
chcą pokazać swoje prace w formie
plansz graficznych, które wspólnie
opracujemy do kontaktu
na email: sekretariat@mckmilanowek.pl.
Sprawmy, aby to miejsce ożyło!
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BIBLIOTEKA
POLECA
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
Słowa dla duszy.
Karty afirmacyjne
Agnieszka Maciąg
Idealna lektura na jesienną
nostalgię, która pozwala
zbudować pozytywną energię w domu i wokół siebie.
Gorąco polecamy.

Drzewo migdałowe
Michelle Cohen
Corasanti
Wydawnictwo SQN

Książka, która uczy, że
w życiu nie można tracić ani
chwili.. Zachwycająca historia
o rodzinie, miłości i przyjaźni,
której tłem jest trwający pół
wieku konflikt w Palestynie.

KSIĄŻKI DLA DZIECI

Gabi: a właśnie, że
jest pięknie
Magdalena Różczka
Wyd. Burda Publishing

Dwoje siedmiolatków
przeżywa mnóstwo przygód, mają sto pomysłów na minutę, ciągle wpadają
w kłopoty, ale cokolwiek by się działo, na pewno
sobie poradzą! Bo najważniejsza jest przecież rodzina,
przyjaźń i ogromna wiara w marzenia! Tytułowa bohaterka Gabi będzie bratnią duszą dla wielu wrażliwych
dziewczynek.

Jak mieszkają
zwierzęta
Barbara Taylor

„Narodowe Czytanie”
w Milanówku
W piękną, słoneczną pogodę 7 września milanowska
biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji
„Narodowe Czytanie”.

P

odczas tegorocznej odsłony Para Prezydencka zaproponowała do czytania
nowele polskie, które szczególny nacisk kładą na polskość, ucząc społeczeństwo szlachetności, solidarności, wrażliwości na ludzką krzywdę a przede wszystkim
pamięci o historii Polski.
Nasza placówka zaproponowała do czytania
„Katarynkę” Bolesława Prusa oraz „Mój ojciec
wstępuje do strażaków” ze zbioru Sanatorium
Pod Klepsydrą Bruno Schulza.
Licznie przybyła młodzież oraz zaproszeni
goście w mistrzowski sposób zaprezentowali umiejętności wyrazistego i płynnego czytania. Szczególne podziękowania kierujemy do

Pani Jolanty Itrich-Drabarek oraz Pana Janusza Lewonia, za pośrednictwem których Bruno Schulz oczarował wszystkich zgromadzonych. Wielkie wyrazy wdzięczności przekazujemy również naszej czytelniczce i jej córce za
perfekcyjne odczytanie „Katarynki” Bolesława Prusa.
Wydarzenie zwieńczyliśmy czytaniem publikacji dotyczących naszego miasta. Inicjatywa zbiegła się z obchodami 100-lecia gminy
Milanówek.
Zachęcamy do odsłuchania relacji z Akcji Narodowe Czytanie, które znajdziecie na Facebooku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Do zobaczenia za Rok!

Wydawnictwo Buchmann
Książka, z którą nie będzie
nudzić się żadne dziecko. Kreatywna, intrygująca pozycja z efektami 3D, zapewni świetną zabawę a także
zaspokoi ciekawość. Książka przedstawia fascynujące
domy zwierząt i elementy ich tworzenia. Zapierające
dech zbliżenia zwierząt sprytnie schowanych w swoim otoczeniu poparte zachwycającym opracowaniem
graficznym.
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Biblioteka na Mazowieckim Konwencie
Trzydniowe spotkanie kultury i edukacji
w tym roku odbyło się w Radomiu w dniach
26–28 września. Były warsztaty, wizyty studyjne, spacery i mnóstwo rozmów! Miejska

Biblioteka Publiczna przedstawiła swój projekt Akademii Talentów podczas ścieżki tematycznej dotyczącej budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym
poprzez kulturę i edukację. W ramach prezentacji przypomnieliśmy wspólną inicjatywę
rodziców, uczniów, wolontariuszy i stowarzyszeń oraz biblioteki, która w efekcie doprowadziła do spotkań edukacyjnych w ramach Akademii Talentów. Wszystko zaczęło
się dwa lata temu i co miesiąc zapraszaliśmy
edukatorów, grupy pokazowe oraz ciekawe
osoby ze świata nauki po to by w atrakcyjny i przystępny sposób mówić o zjawiskach
z obszaru fizyki, matematyki, chemii, biologii
czy historii. Do najciekawszych spotkań należały: „Odlotowe powietrze”, „Żyć i przeżyć ro-

KULTURA

Pierwsza Sąsiedzka Książka
Kucharska w Milanówku

W

sobotę 14 września nastąpiło rodzinne podsumowanie wyjątkowego projektu, jakim było stworzenie
wraz z mieszkańcami Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej Miast Ogrodów. Na terenie zielonym za Pomnikiem Bohaterów odbył się piknik

w trakcie którego mogliśmy spróbować potraw
z produktów lokalnych, wziąć udział w warsztatach, potańczyć przy utworach w wykonaniu
Małej Orkiestry Dancingowej, a co najważniejsze – otrzymać egzemplarz tej jedynej w swoim rodzaju książki!

W książce znalazły się przepisy mieszkańców
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO),
ciekawostki o produktach lokalnych oraz przydatne informację o obszarze PTO.
Dziękujemy wszystkim za cudowną atmosferę
i przygotowane potrawy. Było pysznie!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Gminę Milanówek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020.

Animatorów Kultury

śliny”, „Czego nie wiecie o dinozaurach” czy „Pięć barw z jednego roztworu”. Ważnym celem była
także integracja środowiska uczniów
z milanowskich szkół. Cieszymy się bardzo,
KURIER MILANOWSKI 8/2019

że projekt wzbudził zainteresowanie
i mogliśmy o nim opowiedzieć szerszej
publiczności podczas konwentu.
Trzeci Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury odbywał się pod
honorowym
patronatem
Marszałka Województwa
Mazowieckiego – Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Radomia.
W trakcie wydarzenia uroczyście otwarto program pod hasłem
„Bardzo Młoda Kultura
2019-2021 Mazowieckie”.
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
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EDUKACJA

Uroczystość pod pomnikiem F. Chopina
– patrona Szkoły Podstawowej nr 3
W poniedziałek tj. 09.09.2019 r.
minęła 75 rocznica przewiezienia
urny z sercem Fryderyka Chopina
z Warszawy do Milanówka.
Społeczność szkolna Szkoły
Podstawowej nr 3 im. F. Chopina
wspaniale uczciła to wydarzenie.

Z

e szkoły wyruszył uroczysty pochód
wszystkich nauczycieli i uczniów
w strojach galowych z pocztem sztandarowym na czele. Na miejscu zebrano się wokół popiersia wielkiego kompozytora
znajdującego się na terenie parafii p.w. św. Jadwigi. W podniosłej atmosferze odśpiewano
hymn szkoły, którego słowa nawiązują do sylwetki F. Chopina.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski
oraz proboszcz parafii św. Jadwigi ks. kanonik
Grzegorz Jaszczyk. Wszyscy zebrani z wielką
uwagą wysłuchali Ks. Proboszcza, który w przepięknych słowach opowiedział dzieje urny z sercem Chopina z wielką historią w tle. We wrze-

śniu 1944 r. w czasie Powstania Warszawskiego urna znajdująca się w kościele św. Krzyża
w Warszawie, narażona na niebezpieczeństwo
zniszczenia, 9 września została wywieziona do
Milanówka do parafii św. Jadwigi. W 96 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, 17 października
1945 r. urna powróciła do kościoła św. Krzyża

ZAPRASZAMY
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w Warszawie. Tam odbyło się ponowne, uroczyste wmurowanie jej w filar kościoła, gdzie pozostaje do dziś. Na koniec zebrani wysłuchali fragmentu utworu F. Chopina, w czasie którego pan
Burmistrz oraz uczniowie złożyli kwiaty pod
pomnikiem kompozytora i patrona „trójki”.
Samorząd Uczniowski SP nr 3 w Milanówku

SPORT

Szkoła
Podstawowa nr 3
wygrała mobilną
pracownię
komputerową
Z ogromną radością i dumą informujemy, że
nasza Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do
konkursu OSEWyzwanie, który zakończył się
dla nas WIELKĄ wygraną.

N

agrodą w konkursie jest pracownia mobilna, składająca się z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu.
1606 szkół z całej Polski zgłosiło się do konkursu OSEWyzwanie, organizowanego przez
NASK Państwowy Instytut Badawczy i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Do konkursu Szkoła została zgłoszona w sierpniu 2019 r. Konkurs był wieloetapowy: pierwszy etap to podpisanie umowy w sprawie Mlegitymacji, kolejny to zgłoszenie do OSE, dzięki
któremu pozyskamy szybki, bezpłatny Internet.
Następnie było zgłoszenie szkoły do Codeweek, zadeklarowanie uczestnictwa w OSE
Hero oraz wykonanie pracy plastycznej przez
Uczniów.
W czwartek, 26 września 2019 r. w Starostwie
Powiatowym w Radomiu odbyła się wspaniała
uroczystość wręczenia przedstawicielom szkół
z województwa mazowieckiego certyfikatów,
potwierdzających zdobycie tej cennej nagrody. Certyfikaty osobiście wręczali i gratulowali
sukcesu wspaniali Goście: Minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady
Ministrów, Minister Cyfryzacji Marek Zagórski
i Dyrektor NASK PIB Jacek Leśkow.
Dziękujmy wszystkim za współpracę, wsparcie
i zaangażowanie. Szczególne podziękowania
składamy na ręce p. Wicedyrektor Moniki Pierzyckiej, p. Elżbiety Dąbrowskiej, p. Agnieszki
Leśniewskiej i p. Rafała Mariańskiego, a także Gabrieli Maliszewskiej uczennicy klasy 7 A,
która wykonała wspaniałą pracę plastyczną pt.
„SMART SZKOŁA”. Jesteśmy przekonani, że
pracownia uatrakcyjni zajęcia i przyczyni się do
jeszcze lepszych wyników naszych Wspaniałych Uczniów.
Joanna Staszkiewicz,
Dyrektor Szkoły

Mistrzostwa z Tradycjami
Od 35 lat Włodzimierz Filipiak organizuje Otwarte Mistrzostwa
Milanówka i Powiatu Grodziskiego w tenisie ziemnym.

W

dniach 08–15 września 2019 r. na
kortach MCK odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Milanówka i Powiatu
Grodziskiego w tenisie ziemnym. W tegorocznym turnieju wzięło udział 47 zawodników
z Milanówka, Grodziska, Żyrardowa, Sochaczewa, Piastowa, Ożarowa, Warszawy oraz jeden
zawodnik ze Słupska. Rywalizacja odbyła się
w następujących kategoriach gra pojedyncza,
gra podwójna i gra pojedyncza +50. Turniej stał
na bardzo wysokim poziomie.
W finale gry pojedynczej Leszek Wrzesień pokonał Piotra Godlewskiego 6/3, 6/3 w kategorii +50 Marek Filipek pokonał Wojciecha Mika
6/1, 4/6 1,0/6 w grze podwójnej Wojciech Gałecki i Piotr Kucharski pokonali Andrzeja Borczyka i Michała Rakowieckiego 6/0, 6/4.
Debel
Wojciech Gałecki – Piotr Kucharski
Andrzej Borczyk – Michał Rakowiecki
Łukasz Pecht – Leszek Wrzesień,
Piotr Godlewski – Paweł Reit
Gra pojedyncza +50
Marek Filipek, Wojciech Mika
Karol Markiewicz, Bogdan Kazimierski
Gra pojedyncza open
Leszek Wrzesień, Piotr Godlewski
Dawid Wojciechowski, Maciej Kalisz

Puchary i narody wręczył Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski i kierownik działu sportu
MCK Włodzimierz Filipiak.
Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Milanówka datowane są na 1925 r, udokumentowanych jest
53 zwycięzców. Od 35 lat Mistrzostwa organizuje Włodzimierz Filipiak Kierownik działu
sportu Milanowskiego Centrum Kultury. Mistrzostwa to najdłuższa cykliczna impreza sportowa w Milanówku. Od 12 lat zawody mają rangę Mistrzostw Powiatu Grodziskiego.

Zakończenie sezonu rowerowego
12 października
start pod MCK godz. 10:30

TRASA
NIESPODZIANKA
KURIER MILANOWSKI 8/2019

Zapraszamy wszystkich
uczestników tegorocznych
wyjazdów na wspólnego
grilla, medale, puchary,
nagrody. Uroczystość
kończąca sezon w ogrodzie
przy ulicy Wylot 44.
17
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RELACJA Z PODRÓŻY

STR Milanówek
– po górach Armenii

C

o rok oprócz niedzielnych wycieczek
i udziału w Ogólnopolskich Zlotach
Rowerowych organizujemy wakacyjne wyprawy. Odwiedziliśmy już Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę i Estonię, Austrię,
Węgry, Czechy i Słowację, Gruzję, Rumunię,
Sardynię. Zauroczeni Kaukazem postanowiliśmy jeszcze raz odwiedzić ten region. Tym razem padł wybór na Armenię. Okazało się, że to
inny Kaukaz niż ten gruziński. Na rowery bardziej wymagający, a widokowo również znacznie się różniący. Armeńskie góry wyglądają jak
step, tylko mocno, mocno pofałdowany, bez bujnej zieleni, ale nie brakuje też miejsc skalistych.
Swą podróż zaczęliśmy w Erywaniu, dokąd udaliśmy się samolotem. Zwiedzanie stolicy Armenii zostawiliśmy sobie na deser i ruszyliśmy
przez góry nad jezioro Sevan (przez Ormian nazywane morzem). Już pierwsze podjazdy dały
nam mocno w kość, zwłaszcza, że jechaliśmy
z całym wyposażeniem biwakowym, wypchane sakwy, namioty stanowiły duże obciążenie.
Widoki na jeziorem Sevan niesamowite, pełno
wody, otoczone górami. Jest to jedno z najwyżej położonych jezior na świecie, znajduje się na
wysokości 1916 m n.p.m. Po dwóch dniach po-
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W dniach 28.08 – 10.09
grupa z Sekcji Turystyki
Rowerowej przy
Milanowskim Centrum
Kultury odbyła wyprawę
rowerową po górach
Armenii.
dróży brzegami Sevanu pociągnęło nas jeszcze
wyżej. Wspięliśmy się na przełęcz Sulema, na
wysokość 2410 m n.p.m. Tu z góry bajkowe krajobrazy, kręte drogi jak wstążeczki pofałdowane
wiatrem, gdzieniegdzie samochodziki jak z dziecinnej kolekcji i zielone wioski na zboczach żółtych gór. Jeszcze nigdy nikt z nas nie był rowerem na takiej wysokości. Były momenty, że trzeba było zejść ze swojego rumaka i ciągnąć go
pod górę, ale daliśmy radę. W sumie przez niemal całą wyprawę zmagaliśmy się z górami.
Armenia to pierwszy chrześcijański kraj na
świecie. W 301 roku król Tiridas III ustanowił chrześcijaństwo religią państwową a Grzegorz Oświeciciel został Katoliksem – Patriachą
Kościoła Ormiańskiego. Stąd na naszej drodze
głównymi punktami były starożytne świątynie, monastyry i chaczkary (kamienne ormiańskie krzyże). Zwiedziliśmy klasztor Norawank
wśród czerwonych skał, Sewananak nad jeziorem Sevan, Geghard wysoko w górach, świątynię Mitra w Garni i wiele innych. Odwiedzilśmy
również Eczmiadzyn, ormiański odpowiednik
Watykanu (chrześcijańscy ormianie mają swojego zwierzchnika kościoła Katoliksa i nie podlegają Papieżowi).

Armenia to również kraj wina, najsłynniejsze to
Areni, naprawdę doskonałe. Jadąc wśród rozległych plantacji winogron, co i raz częstowano
nas winogronami, aż do przesytu. Zajrzeliśmy
również do ormiańskiej winnicy gdzie suto nas
ugoszczono.
Na koniec zwiedzanie stolicy Armenii – Erywania. Wszystko co najważniejsze w tym mieście
zobaczyliśmy; Kaskady, Plac Republiki z przepięknym pokazem tańczących fontann, Katedrę
św. Grzegorza, Błękitny Meczet, główny deptak
– Prospekt Północny, oraz okazałą Erywańską
operę (gdzie tego dnia niestety nie było spektaklu ormiańskiego, i w ramach jakiegoś święta przyjaźni armeńsko-chińskiej wysłuchaliśmy
spektaklu chińskiego, nie polecam, to coś jak
rzeź niewiniątek).
W oddali święta góra ormian – Arrarat, niestety dzisiaj po tureckiej stronie, podziwialiśmy
ośnieżony szczyt gdzie niegdyś dopłynął na swojej Arce Noe.
W sumie przejechaliśmy nieco ponad 500 km,
ale w tym terenie to naprawdę wyczyn. Temperatura często wskazywała powyżej 30 stopni, pot
lał się strumieniami, ale w nocy w górach mocno
spadała i często w namiotach marzliśmy. Zdarzały się również burze, ale te zazwyczaj szybko
mijają. Bywało i tak, że tam gdzie chcieliśmy się
rozbić grasują niedźwiedzie i trzeba było zmykać. Polecamy odwiedzić Armenię, przepiękny
kraj, choć mocno zróżnicowany, bieda na Kaukazie i wypasiona stolica. Pozdrawiam po ormiańsku – are, are.

Do galerii zdjęć z naszej wyprawy zapraszam
na stronę str-milanowek.blogspot. com

Adam Matusiak

Krzyżówka
z patronem

Kontakt z placówkami
i Urzędem Miasta Milanówka
Urząd Miasta Budynek A
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00, wt.-czw.
8.00–16.00, kasa 9.00-15.00, pt. 8.00–15.00,
kasa 9.00–14.00, przerwa w kasie codziennie
w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt.
8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt.
8.00–15.00
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24
e-mail: sekretariat@sp1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sp3@sp3.milanowek.pl
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00, śr.
12.00–18.00, czw. 12.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34,
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92
e-mail: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SP. z o.o.
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

ROZRYWKA
Rozwiązanie
będące imieniem
i nazwiskiem
jednego z patronów
milanowskich ulic
utworzą litery z pól
ponumerowanych
w prawym dolnym
rogu i uszeregowane
od 1 do 14.

Druk:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o. o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Traugutta 40
tel. 22 724 30 21,
fax 22 724 09 66
e-mail:ado@ado.com.pl
Nakład: 6500 egz.

Druk na papierze
z certyfikatem PEFC.
Redakcja nie odsyła niezamówionych artykułów,
a także nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń, listów i podziękowań. Za merytoryczną
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Hasła do krzyżówki
POZIOMO: 3. świadectwo szkolne 7. Włodzimierz – kompozytor wielu znanych przebojów 8. silne dążenie do osiągnięcia sukcesu 9. przeznaczony do sprzedaży w sklepach 10. łukowate sklepienie na filarach
13. baśniowy właściciel cudownej lampy 15. nonsens 16. Rytmiczne ruchy wykonywane w takt muzyki
18. największa wyspa Japonii 19. potocznie para małżeńska 21. budynek straży pożarnej 24. Patrick –
amerykański aktor i tancerz znany z filmu „Dirty Dancing” 25. jeden z gatunków współczesnej muzyki
rozrywkowej 27. największa pustynia na ziemi 30. Jean Paul (1743-1793) przywódca rewolucji francuskiej 31. twarz 32. posąg 33. tytuł popularnego przeboju Ludmiły Jakubczak
PIONOWO: 1. Wywar, roztwór 2. Przeciwieństwo kłamstwa 3. Wdzięk, piękno, urok 4. Rekrutacja, zaciąg 5. Aptekarska i jubilerska jednostka wagowa 6. Roślina o długich, kolczastych liściach 10. pustelnik,
odludek, samotnik 11. skrzynia umożliwiająca prowadzenie robót na dnie zbiornika wodnego 12. w krajach muzułmańskich pobożny żebrak wędrowny 14. w tygodniu jest ich siedem 17. płaska teczka bez
rączki 20. Kazimierz – jeden z najwybitniejszych piłkarzy polskich 22. znaczna siła 23. przecinek nad
literą 26. przywódca zbójników tatrzańskich 27. gromada psów myśliwskich 28. części damskiej bielizny
29. słuszność 30. biały ptak morski o długich skrzydłach
Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 25 października 2019 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo:
kurier@milanowek.pl lub listownie: Urząd Miasta Milanówka, Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.
Hasło krzyżówki z numeru czerwcowego brzmi: „Polska Kapela Ludowa”. W wyniku losowania nagrodę
książkę-niespodziankę otrzymuje Anna Kozik. Nagrodę można odebrać w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka.

