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Wspaniałej świątecznej
atmosfery i wzajemnej
serdeczności. Niech te święta
będą dla Państwa czasem
odpoczynku i wytchnienia
od codziennych trosk.
Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski
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Szanowni Państwo,
Koniec roku to czas podsumowań, a w moim przypadku minął właśnie pierwszy
rok kadencji na stanowisku Burmistrza Miasta Milanówka. Każdego dnia tego
roku miałem i nadal mam świadomość wielkiej odpowiedzialności oraz kredytu
zaufania, jakim zostałem obdarzony przez Milanowian. Cały czas staram się
realizować program wyborczy, bo to on spowodował, że jestem tu gdzie jestem.
To z tego programu biorą się realizowane przeze mnie pomysły. Ja swoje obietnice
wyborcze traktuję bardzo poważnie i będę dążył do tego, by zrealizować to,
co Państwu przed rokiem obiecałem. W tym numerze Kuriera Milanowskiego
starałem się podsumować miniony rok, który był dla mnie czasem wielu wyzwań,
nowych doświadczeń, ciekawych spotkań. Mam poczucie, że jak na pierwszy rok
urzędowania, udało się zrobić dużo dobrego. Między innymi za chwile będziemy
mieć pierwszy w okolicy publiczny żłobek, przywróciliśmy do funkcjonowania
basen, wyremontowaliśmy kładkę przy ul. Przejazd oraz już prawie 11 dróg.
Pozyskaliśmy ponad 9 mln ze środków zewnętrznych, udało się też poczynić spore
oszczędności w budżecie (szczegóły na stronie 4). Otworzyliśmy pierwszy w rejonie
szkolny gabinet stomatologiczny, ruszyliśmy też z innowacyjnym programem
Zdrowy Uczeń. W 2020 będę realizował kolejne plany i stopniowo dążył do tego,
by Milanówek stawał się coraz bardziej komfortowym miejscem do życia.
W tym roku, tak jak w roku poprzednim, organizujemy też Wigilię dla osób
potrzebujących. W ubiegłym roku frekwencja wyniosła około 300 osób,
co utwierdziło mnie tylko, w przekonaniu, że zamiast wydawać duże kwoty
na wydarzenie plenerowe, warto wspomóc tych, którzy w domach nie mogą sobie
pozwolić na prawdziwe świętowanie.
Życzę Państwu wspaniałych, rodzinnych świąt i zapraszam Państwa serdecznie
na zabawę Sylwestrową, do której już rozpoczęliśmy przygotowania, a także na
Bal Dobroczynny 1 lutego, na którym będzie można wesprzeć dzieci z Milanówka,
które potrzebują pieniędzy na leczenie (szczegóły str. 11).
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Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci

Ewelinki Słabej,

uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi
w Milanówku
Zachęcamy do słuchania Dnia
Milanówka na antenie radia
„Bogoria” na 94,5 FM w każdy
pierwszy wtorek miesiąca. Informacji
z Milanówka można wysłuchać o godz.
9.30, 10.30 i 11.30.

składają
Burmistrz Miasta Milanówka
wraz z pracownikami Urzędu Miasta Milanówka i Jednostek
Organizacyjnych Gminy
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Dlaczego nie chodzę
na sesje i komisje
Część osób jest zdziwiona tym, że w kilku ostatnich Sesjach Rady
Miasta Milanówka nie uczestniczyłem osobiście oraz że ostatnio
nie było pracowników merytorycznych. Wynika to ze sposobu
prowadzenia obrad.

S
…

Prace w żłobku
na ukończeniu

Do końca grudnia mają się zakończyć
prace w żłobku. Wnętrze jest już przygotowywane na przyjęcie dzieci. Pojawiły się kafelki w łazienkach, układane są
podłogi.

D

otychczas wszystko idzie zgodnie
z planem. Przed nami zawiła procedura związana z odbiorami, ale
wszystko powinno być w porządku. Przygotowujemy się teraz do pozyskania środków na funkcjonowanie żłobka – mówi
Sekretarz Piotr Iwicki. – To pierwszy żłobek publiczny na zachód od Warszawy,
nawet Grodzisk Maz. nie ma jeszcze żłobka, a więc będziemy liderami w okolicy –
mówi Burmistrz Piotr Remiszewski.
Termin rozpoczęcia rekrutacji nie jest jeszcze znany. Najpierw musi się zakończyć
adaptacja budynku. Na pewno będzie to
w pierwszym kwartale roku. Poszukiwana
jest już osoba na stanowisko dyrektora placówki. Żłobek przyjmie 52 dzieci w czterech grupach wiekowych, w tym najmłodsze dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy.

posób prowadzenia obrad przez radnych, którym nie zależy na rozwoju miasta, z Panią Janiną Moławą na czele, powodował, że sesje zaczęły przeradzać się w spektakle, gdzie pracownicy urzędu oraz ja jesteśmy przesłuchiwani przez radnych. Celem
tych przesłuchań nie było pozyskanie wiedzy lecz uwiarygodnienie wcześniej ustalonej
tezy, że burmistrz jest ZŁY (ponieważ realizuje obietnice wyborcze).
Kierując jednostką jaką jest urząd, muszę dbać o pracowników i bronić ich przed atakami
radnych. Niezrozumiałym dla mnie jest to, że radni, którzy chcą posiąść wiedzę w danym
temacie, kontaktując się z pracownikami urzędu w trybie roboczych maili i telefonów,
uzyskują odpowiedzi na wszystkie pytania i proces ten przebiega w atmosferze normalnej, jak człowiek z człowiekiem. Następnie ten sam radny na komisji lub sesji poniewiera
kierownikami referatów, zarzuca im brak kompetencji i robi to tylko dlatego, że transmisja z obrad jest w Internecie, a on odgrywa rolę jak w teatrze.
Nie mogę się godzić na to, aby tak traktować pracowników urzędu, dlatego zdecydowałem
o tym, że na sesje będą chodzili tylko pracownicy niezbędni do obsługi prac Rady, w tym
prawnik. I czas pokazał, że to decyzja słuszna. Wielogodzinne komisje, które przestały być
spektaklami, gdzie marni aktorzy odgrywali sceny, ustąpiły sprawnemu procedowaniu i tak:
• Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 18 XI trwała 57 minut,
• Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska 19 XI trwała 38 minut,
• Komisja Kultury 20 XI 34 trwała minuty,
• Komisja Edukacji 21 XI trwała 1,5 godziny.
Wyjątek stanowi Komisja Budżetu 26 listopada, która trwała 4,5 godziny oraz Sesja
Rady Miasta 28 listopada, która trwała prawie 6 godzin. Wynika to jednak nie z ilości
tematów, lecz sposobu nieumiejętnego prowadzenia sesji. Na sesji 28 listopada prawie 2
godziny procedowano punkt o nazwie „Porządek obrad”, czyli rzecz prostą, której przegłosowanie powinno zająć 10-15 minut.
Jednocześnie zapewniam, że pracownicy urzędu udzielą wszystkich odpowiedzi na merytoryczne pytania radnych mailowo lub telefonicznie. Tak było, jest i będzie. Liczę też
na to, że radni o skłonnościach teatralnych przestaną dramatyzować i zajmą się pracą dla
dobra Milanówka.
Burmistrz Miasta Piotr Remiszewski

PYTANIA OD REDAKCJI
C
 zy w tym sezonie będzie
lodowisko?
Uruchomimy lodowisko jednak nieco
później niż zwykle. Analizujemy bowiem
możliwość kupna własnego sprzętu
mrożącego taflę, zakup band okalających i urządzeń do czyszczenia lodu, tak
byśmy na następne sezony byli samowystarczalni w kwestii lodowiska. Jeśli się
nie powiedzie, to jak dotychczas wynajmiemy firmę zewnętrzną, która rozstawi
lodowisko oraz zapewni sprzęt do jego
utrzymania. Będziemy się starać ruszyć
z lodowiskiem na przełomie roku.

Wszystkim, którzy w bolesnej dla nas chwili dzielili smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości
oraz wzięli tak liczny udział we Mszy świętej i uroczystości pogrzebowej ŚP Szymona Wójcika:
Burmistrzowi Miasta Milanówka wraz z Pracownikami Urzędu Miasta i Radnymi, Zarządowi MPWiK Dyrekcji
i pracownikom MCK, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, byłym i aktualnym pracownikom ZGKiM, koleżankom i kolegom,
sąsiadom i znajomym. Podziękowania składa rodzina Szymona Wójcika.
KURIER MILANOWSKI 10/2019
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WYWIAD

Przez rok zrobiliśmy więcej
niż przez całą ubiegłą kadencję
W listopadzie minął rok urzędowania Burmistrza
Piotra Remiszewskiego. Z tej okazji, a także z okazji
mijającego roku kalendarzowego, poprosiliśmy Burmistrza
o podsumowanie tego czasu pracy na rzecz miasta.
Czy to był udany rok dla Burmistrza?
Udany, bo przez ten zaledwie rok zrobiliśmy więcej niż zrobiono przez całą ubiegłą
kadencję. Przede wszystkim zgromadziliśmy sporo pieniędzy. W tym krótkim czasie pozyskaliśmy 9 999 738, 22 zł ze środków zewnętrznych, czyli więcej niż przez
cztery lata rządów mojej poprzedniczki.
Wyremontowaliśmy 9 dróg (a 2 są w trakcie) i kładkę przy ul.Przejazd. Oddaliśmy
mieszkańcom zrewitalizowany basen, który ponoć nie nadawał się już do użytku. Za
chwilę otwieramy pierwszy publiczny żłobek w okolicy. Będziemy liderami, bo żadne z sąsiednich miast nie posiada publicznego żłobka. Sukcesywnie poprawiamy
też estetykę miasta poprzez nowe nasadzenia, co szczególnie będzie widoczne na
wiosnę, kiedy zakwitną tysiące tulipanów
i krokusów.
Co jest dla Pana priorytetowe w działaniach na rzecz miasta?
Wszystko jest ważne, bo musimy wyprowadzić miasto z wieloletnich zaniedbań.
Jest to szczególnie trudne, kiedy mamy
ponad 24 mln długu, a przez wprowadzenie przez rząd ustawy zwalniającej z PIT
osoby do 26 roku życia, obniżenie o 1%
pierwszego progu podatkowego i zwiększenie płacy minimalnej, będziemy mieli dodatkowo roczny deficyt na poziomie
5,5 mln zł (około 50% budżetu gminy Milanówek generowane jest z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych). Mądre zarządzanie finansami gminy to w tym
momencie priorytet, a przede wszystkim
szukanie szeroko pojętych oszczędności.
Dlatego właśnie zadania, takie jak utrzymanie zieleni, dróg, a od przyszłego roku
także sprzątanie i odśnieżanie, dotychczas wykonywane przez firmy zewnętrzne, wprowadziłem do jednostek miejskich. To da nam w skali roku ok 4,5 mln
oszczędności. W czerwcu podjąłem decyzję o wstrzymaniu procesu wylewania zanieczyszczonej bakteriologicznie wody do
kanalizacji ze stacji uzdatniania wody przy
ul. Na skraju. W skali roku zaoszczędzimy
dzięki temu kolejne 1,2 mln zł. Powstaną
tam nowe odwierty, a ponadto zmodernizujemy SUW przy ul. Zachodniej, poprawiając jej wydajność o 100 proc. Tym
samym skończą się w połowie 2020 r co-
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roczne problemy z brakiem wody podczas
upałów w Milanówku.
Co czeka Milanówek w przyszłym
roku?
W przyszłym roku planujemy rozpocząć
proces modernizacji naszego targowiska.
Jeśli uda się w 2020 r. wygospodarować
środki z budżetu, to zajmiemy się także
stworzeniem skweru w centrum miasta
przy ul. Warszawskiej. Chcemy zintensyfikować działania inwestycyjne w obszarze
wodno-kanalizacyjnym i drogowym. Będziemy dalej walczyć o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Szukamy
kompleksowych rozwiązań dla tematów
blokujących inwestycje w mieście, takich
jak niejasny stan własności działek pod
drogami. Planujemy wymienić oświetlenie
uliczne w całym mieście na oświetlenie
LED i inwestować w odnawialne źródła
energii. Do lata chcemy zrobić na basenie
brodzik i atrakcje dla dzieci. To, czy uda
nam się zrealizować wszystkie te plany,
zależeć jednak będzie w dużej mierze od
Rady Miasta. Jeśli Radni nie zaczną z nami
współpracować, tylko będą blokować nasze pomysły dla zasady, to będziemy dryfować zamiast płynąć do przodu.
A czego nie udało się zrealizować?
Nie udało nam się wprowadzić pomysłu
komunikacji publicznej zarządzanej przez
miasto, mimo że koszty obsługi własnego
transportu dla Milanówka byłyby porównywalne z kosztami, które obecnie płacimy firmie zewnętrznej. Dałoby to dodatkowo możliwość swobodnego kształtowania rozkładu jazdy i częstotliwości
kursowania autobusów według potrzeb
mieszkańców, nie ponosząc z tym związanych dodatkowych kosztów. Nie udało się
zrealizować pomysłu budowy dwóch rond
po jednej i drugiej stronie wiaduktu, które
zdecydowanie udrożniłyby komunikację
w coraz gorzej zakorkowanym Milanówku. Odrzucono także plan adaptacji nieruchomości na ul. Łąkowej na tak potrzebne
miastu centrum kultury, mimo że obiekt
nadaje się do tego idealnie. Wszystkie te
pomysły zostały zablokowane przez radnych, którzy konsekwentnie, od kilku miesięcy, torpedują wszelkie moje propozycje
w myśl zasady „nie bo nie”.

Co Pana zaskoczyło w pierwszym
roku urzędowania?
Poza zupełnym brakiem wsparcia wśród
Radnych, to to, że dwa razy grożono mi
śmiercią. Obie sprawy zgłosiłem do prokuratury, w pierwszej wydano prawomocny
wyrok skazujący oskarżonego na 6 miesięcy w zawieszeniu, a druga sprawa się toczy.
Na szczęście spotykam też się z wielkim
wsparciem mieszkańców, za co serdecznie
Państwu dziękuję. Drzwi mojego gabinetu
są dla mieszkańców zawsze otwarte. Od
początku kadencji odbyłem już ponad 400
spotkań, w czasie których omawiane były
ważne dla mieszkańców kwestie takie jak
m.in. wykup nieruchomości, budowa kanalizacji, prace związane z pielęgnacją zieleni,
czy komunikacja miejska.
Jacy są mieszkańcy Milanówka?
Wyjątkowo mądrzy i serdeczni, posiadający dużo empatii, co widać po frekwencji na wszelkiego rodzaju akcjach dobroczynnych. W większości zaangażowani
społecznie, świadomi tego, co się dzieje w mieście, chętni do działania i pełni pomysłów, których słucham z uwagą
i chętnie z nich czerpię. Mamy wspaniałych seniorów, bardzo aktywnych, dających wielkie wsparcie, dzielących się doświadczeniem. Jest też oczywiście garstka mieszkańców roszczeniowych. Są to
głównie osoby, które zostały odcięte od
systemu, który przez wiele lat pozwalał
im bardzo wygodnie żyć i funkcjonować
kosztem mieszkańców.
Czego Pan życzy mieszkańcom na
nadchodzące święta?
Wspaniałej świątecznej atmosfery i wzajemnej serdeczności. Tego, by te święta były dla Państwa czasem odpoczynku
i wytchnienia od codziennych trosk. Nowy
Rok niech przyniesie nowe możliwości,
nowe wyzwania, które będzie można z powodzeniem realizować.
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PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

Ile wydamy na inwestycje?
Projekt budżetu na 2020 rok jest już gotowy. Dochody miasta mają wynieść
95,8 mln zł, natomiast wydatki 104,3 mln zł. Różnica między dochodami i wydatkami
to planowany deficyt budżetu na kwotę 8,5 mln zł.

N

a inwestycje zaplanowano w tym
roku 13 mln z czego 3,7 mln zł przeznaczono na przebudowę ul. Herberta. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pochłonie z budżetu miasta ok. 1,1 mln zł. Prawie 1 mln
zł przeznaczono zaś na dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który będzie od nowego roku
odpowiedzialny za sprzątanie i odśnieżanie miasta, dotychczas wykonywane przez
firmy zewnętrzne. Część inwestycji będzie współfinansowana ze środków unij-

nych, ale na nie trzeba wyłożyć tzw. wkład
własny. I tak na budowę parkingów Parkuj i Jedź”, które pochłoną prawie 4 mln zł
miasto wyda jedynie 200 tys. zł.
Na budowę ścieżek rowerowych, będących realizacją II etapu projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych, wartej ponad 1,1 mln
zł, Milanówek wyda 422 tys. zł.
Sporo środków zarezerwowano dla szkół
i przedszkoli. W tym roku na przebudowę

budynku Szkoły Podstawowej nr 2, która trwać ma do 2021 roku, przeznaczono z budżetu miasta 200 tys. zł. Dla Szkoły Podstawowej nr 1 m.in. - 30 tys. zł na
adaptację pomieszczenia na salę integracji
sensorycznej, 64 tys. zł na zakup i montaż
klimatyzacji, 25 tys. zł na projekt dachu
na budynku. Dla Szkoły Podstawowej Nr
3 - 49 tys. zł na modernizację nawierzchni
parkingu i przejścia na boisko szkolne, 100
tys. zł na wymianę instalacji elektrycznej.
Urząd planuje także na ten rok budowę
i modernizację oświetlenia gminnych ulic,
skwerów, parków i kładek na kwotę 1,5
mln zł oraz budowę placu zabaw na ul.
Przyszłości róg ul. Gospodarskiej za 155
tys. zł. Jest też szansa, że w końcu zrealizowana zostanie budowa torów do dirt jumpu i pumptracka ponieważ zarezerwowano w budżecie na ten cel 400 tys. zł. Pełny
zakres wydatków na inwestycje znajdziecie Państwo na stronie www.milanowek.pl
Redakcja

Poradnia
Stomatologiczna
już otwarta

Umowa na
parkingi „Parkuj
i Jedź” podpisana

6 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie Poradni Stomatologicznej w Centrum
Sportu i Rekreacji Grudów.
Wszyscy obecni mieli możliwość obejrzenia wnętrza oraz aparatury, poznania
kadry medycznej oraz oferty usług, które będą świadczone w Poradni. Uczniami
z trzech naszych szkół podstawowych będzie się opiekować firma Corten Medic.
Koszty tej opieki poniesie Narodowy Fundusz Zdrowia.

18 listopada w Urzędzie Marszałkowskim
podpisałem umowę na dotację dla Milanówka na budowę parkingów w ramach
programu Park & Ride.

N

Ruszamy z Elektronicznym
Systemem Medycyny Szkolnej
Gmina Milanówek jako pierwsza w województwie mazowieckim może pochwalić
się Elektronicznym Systemem Medycyny
Szkolnej (ESMS) w swoich szkołach.
Panie pielęgniarki otrzymają od gminy profesjonalne i nowoczesne narzędzie do badania bilansowego dzieci. Dzięki temu rodzice będą mieli łatwiejszą do odczytania
oraz szerszą diagnozę stanu zdrowia swojego dziecka, a gmina będzie miała dostęp
do danych statystycznych o stanie zdrowia
uczniów milanowskich szkół, by móc podejmować działania, odpowiadające na potrzeby naszej społeczności. Specjalny system informatyczny zbiera dane ucznia, analizuje parametry wpisane przez pielęgniarkę
szkolną i daje jasną odpowiedź, czy wynik
znajduje się na czerwonym czy na zielonym
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tle, a tym samym czy jest prawidłowy, czy
też wymaga dalszej konsultacji lub diagnostyki. Pierwsze badania dzieci w naszych
szkołach z wykorzystaniem systemu ESMS
zaplanowane są na grudzień. Przeprowadzone zostaną analiza składu ciała, testy
wydolnościowe oraz badania płaskostopia. Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział
dzieci w badaniach.
– Wczesna profesjonalna diagnostyka, oraz
profilaktyka jest tym co najlepszego możemy zrobić w trosce o zdrowie naszych
dzieci. Dlatego właśnie gdy rok temu zostałem burmistrzem podjąłem działania
zmierzające do zwiększenia dostępności
takich badań dla dzieci, bardzo mnie cieszy, że to się udało – mówi Burmistrz Piotr
Remiszewski.

asze miasto otrzyma ponad 3 mln dotacji na budowę dwóch parkingów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej.
Pierwszy pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Brzozową i Smoleńskiego, drugi pomiędzy sklepem ogrodniczym a rejonem
skrzyżowania z ulicą Zbigniewa Herberta. Łącznie powstanie 183 miejsc parkingowych, dwie zadaszone wiaty na rowery,
zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne, wyremontowana jezdnia ulic
oraz posadzona zieleń izolacyjna.
Dzięki wsparciu wybudowanych zostanie
w sumie 12 parkingów typu „Parkuj i Jedź”
na terenie Błonia, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Piastowa,
Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.
Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr Remiszewski
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XII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
Nr 133/
XII/19
Uchwała
Nr 134/
XII/19

w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
w sprawie sprostowania omyłki w Uchwale Nr 124/XI/19
Rady Miasta Milanówka z dnia 17 października 2019 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;

Uchwała
Nr 136/
XII/19

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieokreślony części nieruchomości stanowiącej działkę ew.
nr 102 z obrębu 06-16, zlokalizowanej przy ul. Jasnej w
Milanówku oraz na odstąpienie od trybu przetargowego;

Uchwała
Nr 137/
XII/19

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/II/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku
wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia
stawek procentowych oraz zasad ich ustalania;;

Uchwała
Nr 138/
XII/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki
ewidencyjne nr 2/15, 2/25 i 2/26 z obrębu 06-10 przy ul.
Rososzańskiej w Milanówku;

Uchwała
Nr 139/
XII/19

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na
okres 5 lat części nieruchomości o pow. 20 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od
trybu przetargowego;

Uchwała
Nr 140/
XII/19

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na
okres 5 lat części nieruchomości o pow. 25 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od
trybu przetargowego;

Uchwała
Nr 141/
XII/19

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na
okres 5 lat części nieruchomości o pow. 12 m2, stanowiącej Targowisko Miejskie w Milanówku oraz odstąpienie od
trybu przetargowego;

Uchwała
Nr 142/
XII/19

w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w
Milanówku;

Uchwała
Nr 143/
XII/19

w sprawie programu współpracy Miasta Milanówka z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok
2020;
w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Milanówku i
nadania mu Statutu;
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w gminie
Milanówek;

Uchwała
Nr 146/
XII/19

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych mieszkańców Miasta Milanówka;

Uchwała
Nr 147/
XII/19

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2020 r.;

Uchwała
Nr 148/
XII/19

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Milanówka;

Uchwała
Nr 149/
XII/19

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
Milanówka.

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Milanówka na lata 2019–2026;

Uchwała
Nr 135/
XII/19

Uchwała
Nr 144/
XII/19
Uchwała
Nr 145/
XII/19

Kamil Bialik

UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z IX SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Uchwała zatwierdzona

W dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) odbyła się XII Sesja Rady Miasta Milanówka.
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15. Na sesji podjęto następujące uchwały:

BUDŻET OBYWATELSKI

Aż 7 projektów do realizacji
Aż siedem pomysłów mieszkańców zostanie
zrealizowanych w ramach tegorocznego głosowania nad
budżetem obywatelskim.

Uchwała
Nr 150/
XII/19

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Na Rzecz
Miast-Ogrodów z dnia 05.09.2019 r. (data wpływu
do Urzędu Miasta dnia 05.09.2019 r. zarejestrowana pod
numerem 09716.2019) w sprawie wycinki drzew w ul.
Staszica w Milanówku;

Uchwała
Nr 151/
XII/19

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Olszowej w Milanówku w związku z
planami budowy drogi;

Uchwała
Nr 152/
XII/19

w sprawie: rozpatrzenia wniosku o zmianę Stanowiska
Rady Miasta Milanówka Nr 2/VIII/19 z dnia 1 kwietnia
2019 r.

Uchwała
Nr 153/
XII/19

w sprawie petycji o zajęcie stanowiska m.in.. Muzeum
jedwabnictwa, milanowskich archiwaliów, Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokaklnych, dzieł Jana Szczepkowskiego;

Uchwała
Nr 154/
XII/19

w sprawie petycji o zajęcie stanowiska w sprawie
egzekwowania przepisów prawa w zakresie gospodarki
ściekami

Uchwała
Nr 155/
XII/19

w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej umieszczenia w
planie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej odcinka ulicy
Grudowskiej w Milanówku.

żej ilości głosów. Powstanie więc wiata rowerowa przy przejściu podziemnym przy
ul. Krakowskiej, będzie poprawione bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Okólnej,
Krzywej i Piłsudskiego (m.in. wygrodzenie chodników, namalowanie „zebry”), ponadto w Parku Zielonych Dołek pojawią
się leżaki i hamaki, a na użytku ekologicznym „Łęgi na skraju” stanie tzw. kaczkomat. Wybranie jednego większego projektu, by wyczerpać środki, było już niemożliwe, ponieważ wszystkie pozostałe większe
projekty przekraczały budżet. Dziękujemy
Mieszkańcom za zgłoszone projekty oraz
udział w głosowaniu.

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Mateusz Konopka

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Jaromir Chojecki

Karolina Białecka

UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z IX SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Kamil Bialik

żaków – zakup wyposażenia dla OSP: pralnico-suszarki, kamery termowizyjnej, kompresora, latarki, hełmów, umundurowania
specjalnego, drabiny nasadkowej i parawanu. Oddano na niego 958 głosów, a realizacja kosztować będzie także 160 tys. zł. Projektem, na który zagłosowało 506 mieszkańców i tym samym plasującym się na
trzecim miejscu, okazał się projekt na zakup
szafek na książki dla uczniów szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Żabie Oczko 1. Wartość tego projektu to ok. 80 tys. zł. Ponieważ trzy zwycięskie projekty nie wyczerpały jeszcze puli dostępnych środków, do
realizacji zakwalifikowały się także mniejsze pomysły, mimo że nie zyskały one du-

Uchwała zatwierdzona
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listopada zakończyło się głosowanie
nad projektami, które zostaną zrealizowane w mieście dzięki środkom
z budżetu obywatelskiego. W tym roku na
realizację projektów zostało przeznaczone 480 tys. zł z czego jeden projekt mógł
kosztować najwięcej 160 tys. zł. Z 20 zgłoszonych pomysłów 13 przeszło wstępną,
formalną weryfikację. Na te 13 zakwalifikowanych mogli potem oddawać głosy
mieszkańcy. Najwięcej głosów, bo ponad
1100 zdobył projekt nr 7 – zakup lekkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla
OSP w Milanówku. Jego realizacja została
wyceniona na 160 tys. zł. Drugą największą ilość głosów zdobył także projekt Stra-

XIII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
W dniu 5 grudnia 2019 roku (czwartek) odbyła się XIII Sesja Rady Miasta Milanówka.
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15. Na sesji podjęto następujące uchwały:
Uchwała
Nr 156/
XIII/19
Uchwała
Nr 157/
XIII/19

Za

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku;
w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego;

Przeciw

Wstrzymał się

KURIER MILANOWSKI 10/2019

Nieobecny
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W Milanówku
stacjonuje
nowa karetka
pogotowia

W

ubiegłym miesiącu, dzięki ogólnopolskiemu „Programowi wymiany ambulansów” do Milanówka trafiła nowa karetka. Z Ministerstwa Zdrowia do Milanówka popłynęła
kwota czterystu tysięcy złotych, będąca
dofinansowaniem do zakupu. Karetka, będąca w strukturach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, stacjonuje
w Milanówku od kilkunastu lat. Przez ten
czas dwukrotnie zmieniały się podmioty
świadczące usługi dla systemu. Obecnie
w naszym mieście stacjonuje karetka, której właścicielem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa
Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.
Tak nowocześnie wyposażonego pojazdu
nasi ratownicy nie mieli jeszcze jednak do
dyspozycji.
Rozmawiamy z Krzysztofem
Ciborowskim, ratownikiem medycznym
jeżdżącym w milanowskiej karetce.
Jakie są korzyści dla miasta z posiadania
nowej karetki?
Bez wątpienia nowa karetka z nowym wyposażeniem, to większe bezpieczeństwo

zarówno dla osoby ratowanej jak i ratownika. Dla tego drugiego, to również poprawa
warunków pracy.
Czy działania ratunkowe odbywają się teraz szybciej?
Do ratowania jest wysyłana najbliżej stacjonująca karetka. Która to będzie dla Milanówka? Czasem ta z Milanówka, czasem
ta z Grodziska, czasem ta z Błonia, czasem
ta z Żyrardowa, a czasem ta stacjonująca
jeszcze dalej. Czasem dojazd do pacjenta
to ponad trzydzieści kilometrów.
Dlaczego?
Bo w chwili dysponowania ta dana karetka
jest tą najbliższą miejsca zdarzenia. A te teoretycznie bliżej stacjonujące karetki realizują inne zdarzenia. Nierzadko mniej pilne.
Bo nie wszyscy chcą wiedzieć, że karetka
systemowa nie jest do leczenia, nie jest do
przewozu do szpitala, przychodni, domu,
nie przyspiesza oczekiwania w szpitalu, nie
jest apteką i nie wypisuje recept, tylko jest
do ratowania zdrowia i życia w sytuacji na-

głego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli zdarzy się wypadek, w którym pomocy potrzebują cztery osoby, to zjadą się wszystkie karetki powiatu Grodziskiego oraz karetki z ościennych powiatów. Jeżeli w tym
czasie zdarzy się jeszcze coś na dokładkę,
to może nie być karetki nawet w ościennym powiecie.
Ile jest karetek do dyspozycji w okolicy?
Obecnie jeździ czternaście karetek na cztery
powiaty (Grodziski, Żyrardowski, Warszawski Zachodni, Pruszkowski), i czterysta czterdzieści tysięcy mieszkańców, nie licząc tych
właśnie nie mieszkających, a tylko czasowo
przebywających lub przemieszczających się
gdzieś po autostradach, drogach krajowych,
wojewódzkich, kolejowych, przyjeżdżających do pracy. Sam powiat Grodziski to prawie sto tysięcy mieszkańców i dwie systemowe karetki, w tym jedna w Milanówku
(ale nie tylko dla Milanówka).
Dziękujemy za rozmowę
Redakcja

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Milanówku nagrodzony!
21 listopada jest Dniem Pracownika
Socjalnego. Z tej okazji w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak
co roku, przyznawano nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.
W tym gronie znalazł się też nasz, milanowski Ośrodek Pomocy Społecznej. Nagrodę odebrała m.in. szefowa naszego
OPS’u, Pani Krystyna Kott wraz z Burmistrzem Piotrem Remiszewskim. Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Pani Kierownik
otrzymali nagrodę za wielowymiarowe
i dostosowane do oczekiwań środowiska
lokalnego działania, nakierowane między
innymi na potrzeby starszych mieszkańców Milanówka. Nasz OPS, realizując pomoc społeczną, ma na względzie faktyczne
wsparcie w przezwyciężaniu przez mieszkańców trudności życiowych, których nie
są w stanie samodzielnie pokonać. Stosu-
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je przy tym nie tylko narzędzia i środki naznaczone przez ustawodawcę w ustawie
pragmatycznej, ale również wprowadza
nowatorskie metody pracy, dzięki pozyskiwanym w ogromnym rozmiarze środkom
unijnym. Działania Ośrodka nie ograniczają się jedynie do wspierania osób korzystających z pomocy społecznej, ale również
wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom całej społeczności lokalnej. Zespół pracowników Ośrodka, podejmując
się trudnych wyzwań oraz wdrażając innowacyjne rozwiązania (takie jak wdrożenie usprawnień organizacyjnych) wykazuje profesjonalizm i racjonalizm w osiąganiu
efektów swoich działań, chociażby takich
jak: realizacja (innowacyjnych na skalę
powiatu) usług usprawniających i usług
sąsiedzkich, teleopieki czy prowadzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Kilkuletnie już prowadzenie projektu so-

cjalnego pod nazwą „Milanowska Szkoła
Aktywnego Seniora” oraz realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży
i rodzin wpisały się na trwałe do sprawnie
działającego lokalnego systemu wsparcia.
Nowe oblicze Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymywane nagrody i wyróżnienia
zobowiązują pracowników do podnoszenia jakości usług społecznych oraz poszukiwania nowych form wsparcia dla mieszkańców Milanówka.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej

ŚWIĘTA CORAZ
BLIŻEJ...

SPOŁECZEŃSTWO

Zadłużenie
Miasta
Milanówka

Z Dziennika Miejskiego Strażnika
PIES TO NIE RZECZ!

Ś

…

Pies i kot to zwierzęta, które najczęściej stają się żywym prezentem dla
dziecka. Radość, szczęście i zapewnienia o dozgonnej opiece, to pierwsze co
słyszymy. Niestety, ten entuzjazm zazwyczaj mija bardzo szybko. Wtedy to
opieka nad psem staje się uciążliwa dla
rodziców, bo trzeba wychodzić na spacer i sprzątać po pupilu. Zmęczeni codziennymi obowiązkami nie mają już siły
i czasu, próba nauki odpowiedzialności
i systematyczności spadła z dziecka i trafiła w ręce rodziców. Tak wygląda większość historii psiaków, które trafiają tuż
po świętach do schronisk lub zostają bez
skrupułów wyrzucone na ulicę.
Pamiętajmy, że pies będzie żył wiele lat
i jak każde stworzenie ma swoje potrzeby. Podobnie jak my odczuwa cierpienie, ból, radość oraz smutek. Podejmijmy
świadomą decyzję, która zobowiązuje
nas do opieki nad żywym stworzeniem
przez wiele lat, zamiast kierować się
chwilą uniesienia.

Szampańska zabawa,
ale nie dla każdego…

… W wielu

miastach odchodzi się od
celebrowania Nowego Roku poprzez
wystrzały petard i fajerwerków, właśnie w trosce o dobrostan psów. Pokazy sztucznych ogni zastępuje się pokazami laserów lub innymi atrakcjami. A co
robić, gdy wiemy, że w naszej okolicy
nie ochronimy psa od stresu związane-

go z fajerwerkami? Jeśli wiesz, że Twój
pies będzie pobudzony w noc sylwestrową z powodu głośnych huków odwiedź
lecznicę weterynaryjną. Dostępne w niej
tabletki ziołowe wyciszą pupila, dając mu
tym samym poczucie bezpieczeństwa.
Postaraj się nie przenosić tego dnia psiaka poza stałe legowisko, w takie miejsca
jak piwnica czy garaż myśląc, że mu tym
pomożesz. Przenosiny mogą wywołać
jeszcze większy stres. Nie pozostawiaj
psa samego w domu, jeśli wychodzisz na
zabawę sylwestrową. Postaraj się, aby
w domu była osoba, którą pies zna i lubi.
Jeśli podczas imprezy sylwestrowej Twój
pupil zacznie panikować czy piszczeć,
najlepiej nie pokazywać mu swojego
nadmiernego zainteresowania. Pies widząc spokojnego właściciela może sam
uniknąć ataku paniki i tym samym zachować spokój.
Warto wyprowadzić psa na spacer odpowiednio wcześnie, bo huki fajerwerków
mogą go spłoszyć. Spanikowane zwierzę
ucieknie w nieznanym kierunku i możemy zgubić naszego pupila. Jeśli już nasz
pies ucieknie powinniśmy na początku
sprawdzić miejsca często odwiedzane
w trakcie spaceru, a także własną piwnicę lub garaż. Nasz pupil może wybrać
dobrze znane mu lokalizacje, w których
czuje się komfortowo. Zawczasu warto
również pomyśleć o zaczipowaniu psa,
co ułatwi ustalenie właściciela zagubionych zwierząt, które trafiają do Straży
Miejskiej, schroniska czy lecznic weterynaryjnych po sylwestrowej nocy.
Straż Miejska w Milanówku
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Na początek 2019 roku zadłużenie Miasta Milanówka wynosiło 23 787 177,35 zł. Powstało ono
w wyniku zaciągania w poprzednich
latach kredytów, pożyczek, z tytułu
czego, dług wynosił 11 787 177,35
oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 12 000 000 zł.
rodki te były potrzebne Miastu na
pokrycie deficytu budżetu występujacego w poprzednich latach czyli
różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami oraz na spłatę wcześniej pobranych kredytów i pożyczek. W bieżącym roku również planowane wydatki
na realizację zadań gminnych są wyższe niż planowane dochody co spowodowało potrzebę pobrania kredytów i pożyczek. Po przeprowadzonym
przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego gmina w dniu 14 listopada br. podpisała
z Bankiem Spółdzielczym w Legionowie
umowę na pozyskanie kredytu w kwocie 3 700 000 zł. Koszt kredytu to Wibor 3m + marża banku 0,39% co w dniu
podpisania umowy stanowiło oprocentowanie w wysokości 2,11%, nie naliczono i nie płacono prowizji od kredytu.
Gmina również w bieżącym roku planuje pobrać dwie pożyczki z WFOŚ i GW
w Warszawie w kwocie 3 985 179,70 zł.
Oprocentowanie pożyczek jest zmienne
i wynosi 0,6 i odpowiednio 0,9 stopy redyskonta weksli ustalanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz
nie może być niższa niż 1% i odpowiednio 1,5% w stosunku rocznym. Pożyczki podlegają częściowemu umorzeniu
w wysokości do 20% lub odpowiednio
30% wykorzystanej kwoty pożyczki, po
spełnieniu określonych warunków.
W ciągu roku 2019 z budżetu miasta są
spłacane wcześniej zaciągnięte kredyty, pożyczki, obligacje w łącznej kwocie
4 587 277,50 zł. Dług na koniec 2019
roku wyniesie zatem 26 885 079,55 zł.
Bożena Sehn
Skarbnik Miasta Milanówka

STRAŻ MIEJSKA
Numer
alarmowy: 986
ul. Warszawska 32
05-822 Milanówek
tel. 22 724 80 45
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Album „100-lat Gminy Milanówek
1919-2019”

W

artykule tym odpowiemy na
pytania, zadawane na spotkaniach z mieszkańcami:
skąd w naszej rodzinie takie zainteresowanie historią Milanówka
oraz co skłoniło nas do napisania tej tak
obszernej kroniki dziejów Gminy?
Milanówek to dla nas najważniejsze
miejsce na ziemi.
Tu jest nasz dom, w którym mieszkamy.To dom pełen wielopokoleniowych
wspomnień rodzinnych, dom, w którym
dziś mieszkająca najmłodsza wnuczka,
jest już 6 pokoleniem naszej rodziny. Historia naszego miasta, to też nasza historia.Wiele lat temu, w latach 70-tych
ub. wieku, pod wpływem opowieści mojego Dziadka Stefana Tomanowskiego,
zainteresowaliśmy się historią Rodziny
Lasockich i Ich siedziby – dworu, znajdującego się na terenie dzisiejszego Klubu Jeździeckiego „Amber Horse”. Dwór,
po wyrzuceniu z niego w 1945 roku
ostatniej właścicielki, Heleny Lasockiej,
został zasiedlony przypadkowymi lokatorami. Stopniowo popadał w ruinę, by
w końcu lat 70. całkowicie rozpaść się.
W tym czasie skończyliśmy studia i założyliśmy rodzinę. Podjęliśmy pracę
w oświacie, ja uczyłam historii i języka polskiego, mąż był pracownikiem
naukowym w WOSP. W latach 80. i 90.
opiekowaliśmy się Dziadkami i Rodzicami oraz wychowywaliśmy dzieci, spacerując często z nimi po terenach, kiedyś
należących do Rodziny Lasockich. Dokładniejszą wiedzę o Milanówku czerpaliśmy z książki Andrzeja Stawarza ,,Zarys Dziejów Milanówka” i z publikacji
Andrzeja Pettyna „Milanówek – miejsce
magiczne”, „Milanówek pamięć i fascynacja” czy „Milanówek mały Londyn”,
a także z książek Pań Zofii Żuławskiej
i Heleny Wesołowskiej i wspomnień Elż-

W roku 2019 obchodzimy w Milanówku aż trzy rocznice
stulecia: dwie z nich: 100 lat Gimnazjum i Liceum oraz 100
lat milanowskich drużyn harcerskich, wpisują się częściowo
w całość obchodów trzeciej rocznicy „100 lat Gminy Milanówek”.
biety Wielowiejskiej, wnuczki Antoniego Lasockiego – brata Michała.
Od 2003 r. staramy się w różny sposób
przekazywać wiedzę o naszym mieście
i rodzinach tu kiedyś żyjących i współtworzących Milanówek, prowadząc działalność edukacyjną w szkołach i wśród
dorosłych mieszkańców. Kiedy dochowaliśmy się już wnuków, a sami staliśmy się seniorami, zaczęliśmy pracować
społecznie na rzecz Milanówka. W 2014
roku założyliśmy Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej, w ramach którego organizujemy wydarzenia upowszechniające wiedzę o rodzinach i bohaterach lokalnych. Mając w domu niewielkie muzeum rodzinne, propagujemy tworzenie
małych muzeów pamięci lokalnej, tzw.
Zakątków Pamięci.Tworzymy też stałe
wystawy i miniatury architektoniczne
willi i obiektów, które uległy degradacji lub całkowitemu zniszczeniu. Na elewacji naszego domu znajduje się galeria
zdjęć i obrazów, poświęcona architektu-

Mamy galerię na kładce
Galeria na kładce to niecodzienny projekt MCK! Prace milanowskich
artystów będą pojawiać się w tym miejscu w formie opracowanych
plansz, przygotowanych wspólnie z autorem. Na zaproszenie do udziału
w projekcie odpowiedziało 16 artystów - daje nam to długą kolejkę
chętnych do ożywienia tej przestrzeni. Wyjdziemy na przeciw artystom
i w Milanówku powstaną jeszcze dwie plenerowe galerie. Gdzie? To
kolejna niespodzianka dla mieszkańców. Galeria na kładce spotkała się
z bardzo pozytywnym odbiorem. Kultura w miejscach publicznych, tak
nieoczywistych, to coraz częstsze zjawisko. Chcemy, by w naszym mieście
powstała sieć pozytywnych działań w przestrzeni miejskiej. Szykujemy
się do nowych projektów! (Aneta Majak, Dyrektor MCK)
10

rze i historii Milanówka. Piszemy też artykuły, książki o bohaterach lokalnych
i sposobach ich upamiętniania.
Co skłoniło nas do napisania tej kroniki dziejów Gminy ze 100-letnią podróżą w tle?
W końcu 2017 roku, wobec zbliżającej się
wielkim krokami 100. rocznicy ustanowienia Gminy Milanówek, podjęliśmy zobowiązanie o napisaniu albumu „100-lat
GminyMilanówek 1919-2019”. Mieliśmy
wówczas jeszcze czas na rzetelne przygotowania materiałów niezbędnych do
zrealizowania tego zadania. Rozpoczęliśmy trudną i żmudną pracę. Ponieważ
w Milanówku nie ma Muzeum, nie mieliśmy też dostępu do zbiorów CATL, a nasze prywatne zbiory okazały się niewystarczające, aby spisać i udokumentować
tak długi okres czasu. Zwróciliśmy się do
Mieszkańców z prośbą o udostępnienie
nam swoich archiwów rodzinnych. Celem, jaki od początku nam przyświecał,
było przekazanie zwłaszcza młodemu

KULTURA
pokoleniu milanowian jak najwięcej wiedzy o naszej małej Ojczyźnie, w jak najbardziej przystępny sposób.
Na początku z pomocą przyszli państwo
Hanna i Andrzej Pettynowie, udostępniając nam wiele zdjęć i dokumentów, czasopism, publikacji prasowych, wykorzystanych przez Nich kiedyś w swoich publikacjach. Równocześnie pan Andrzej Pettyn
wraz z dyr. LO, panem Z. Relugą namówili Annę do napisania Albumu 100-lecia
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku. Stopniowo coraz więcej Mieszkańców udostępniało nam swoje
archiwalia rodzinne. Otrzymaliśmy bardzo dużo skanów zdjęć i dokumentów
m.in. od pań: M. Smoleń, E. Kubek, D. Kalinin-Trząskiej, B. Kaszyckiej, E. Przeździeckiej, D. Wojciechowskiej, I. Dornarowicz oraz panów: Ryszarda Witkowskiego, J. Żdżarskiego, P. Zielińskiego, W. Starościaka, M. Inkielmana, D. Biernackiego
i M. Koszuty oraz wielu innych osób. Korzystaliśmy też z archiwów i kronik szkół
podstawowych i LO w Milanówku, Domu
Reh.-Op. i MCK.
Gromadzenie, wstępna „obróbka” i opisywanie zdjęć i dokumentów, sprawdzanie danych historycznych, redagowanie składu, to wszystko zajęło nam
mnóstwo czasu i nieprzespanych nocy.
Dodatkowym utrudnieniem, które sami
sobie narzuciliśmy, było umieszczanie odatowanych zdjęć zawsze zgodnie
z konkretnym rokiem.Tak więc opisy historyczne w albumie poprzedzają części
fotograficzne, w których każda strona
zawiera zdjęcia związane z wydarzeniami danego roku. Jeśli zdjęć, ważnych
dla historii danego roku, było więcej, to
umieszczaliśmy je, jako tzw. wspomnienie, w roku „rocznicowym”.
Tak powstawał album „100 lat Gminy
Milanówek 1919-2019”, który na półkach
milanowskich księgarni pojawił się w listopadzie br.
Zadedykowaliśmy go wszystkim, którzy mieszkają lub kiedyś mieszkali
w naszym mieście i zostawili tu swoje
serce.
Album obejmuje lata 1919-2019, a więc
okres od ustanowienia Gminy Milanówek po dzień dzisiejszy i składa się z 5
części. Cztery z nich odpowiadają kolejnym okresom historycznym i są poprzedzone opisami czasów, o jakich jest
mowa.Ostatnia część, już skrótowo, odnosi się do architektury wybranych milanowskich willi. Warto dodać, że album
„100 lat Gminy Milanówek 1919-2019”
jest wydany na kredowym i błyszczącym
papierze. Strony ozdobione są zdjęciami
przyrodniczymi, charakterystycznymi
dla Milanówka, gałązkami sosny, morwy,
zdjęciami truskawek, a nawet wiewiórek
czy jeżyków. Wydawcą albumu jest firma
Kulbud, natomiast promocją zajmuje się
Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej.
KURIER MILANOWSKI 10/2019

10 listopada 2019 roku w ZS nr 1
przy ul. Piasta 14 w Milanówku miała miejsce uroczysta promocja albumu „100 lat Gminy Milanówek
1919-2019”.
Trzeba przyznać, że publiczność dopisała. Na wstępie Pani Maria Ołpińska
odczytała napisany przez siebie piękny
wiersz pt. „Dla Milanówka”, w którym
w zakończeniu znalazło się sympatyczne odniesienie do nas, jako autorów albumu. Wydarzenie składało się zasadniczo z trzech części: wywiadu z nami,
jako autorami, prowadzonego przez dyr.
MCK, p. Anetę Majak oraz red. Piotra Sz.
Łosia z „Radia dla Ciebie”, obdarowywania albumami osób, które przyczyniły
się do jego powstania i zbiorowym zdjęciem wszystkich obdarowanych. Ostatnim punktem programu był koncert
przebojów Anny German w wykonaniu
znakomitej piosenkarki, pani Katarzyny Zawady. Serdeczna atmosfera, dużo

pięknych słów i gratulacji, skierowanych do nas ze strony przemawiających:
Pana Piotra Remiszewskiego, Burmistrza Milanówka, Pana Marka Wieżbickiego, Starosty Grodziskiego oraz Pana
Zbigniewa Relugi, dyr. ZS nr 1 potwierdziło nasze myślenie, że warto pracować
dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie publiczności z panią Katarzyną przebojów Anny German.
Mamy nadzieję, że albumem uda nam
się zaciekawić nie tylko starszych mieszkańców, ale zachęcimy też młodych ludzi
do poznania życia kilku pokoleń milanowian, którzy tworzyli historię naszego miasta. Przecież to Im zawdzięczamy
Milanówek, miasto pamięci narodowej
i rodzinnej, miasto dębowych pomników
przyrody, pachnące szczęściem dzieciństwa i młodości…
Pierwszą recenzją albumu, która do nas
dotarła, była ocena na „Szóstkę z minusem”, wystawiona przez Pana Ryszarda Witkowskiego, naszego Honorowego Obywatela, wybitnego milanowianina, bohatera i weterana II Wojny Światowej i autora wielu książek i publikacji
również na temat historii Milanówka.
I mimo, że praktycznie codziennie otrzymujemy podziękowania i gratulacje,
to najbardziej dumni jesteśmy właśnie
z oceny tak wybitnego Milanowianina,
patrioty, pisarza, historyka, jakim jest
Pan Ryszard Witkowski. Panie Ryszardzie-bardzo dziękujemy!
Anna i Tadeusz Kuldanek

Drugi Bal Dobroczynny już 1 lutego
Burmistrz Miasta Milanówka serdecznie zaprasza!

P

rzed nami kolejna okazja do wejścia w nowy rok radośnie i tanecznie. Okres karnawału to czas balów, maskarad, pochodów. Warto wybrać się z najbliższymi na naszą
lokalną zabawę, w trakcie której będzie można wesprzeć dzieci z Milanówka, które potrzebują pieniędzy na leczenie. Bal Dobroczynny w Milanówku odbędzie się po raz drugi. Tym razem zapraszamy do sali SZKLARNIA na granicy Milanówka i Grodziska, która
przygotowała przepyszne menu i pięknie urządzaną salę. W programie oprócz wspaniałego towarzystwa, mogą Państwo spodziewać się muzyki na żywo w wykonaniu zespołu
Milky Way, niespodzianki artystycznej, DJ-a, licytacji pięknych przedmiotów. Zapraszamy także lokalnych artystów, rzemieślników do przekazywania do MCK, ul. Kościelna 3
przedmiotów przeznaczonych na licytację.
Cena biletu na bal wynosi 250 zł za osobę. Zapisy przyjmowane są w Milanowskim
Centrum Kultury, przy ul. Kościelnej 3 lub pod numerem tel. 22 758 32 34.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Zespół MCK

11

BIBLIOTEKA
POLECA
Z okazji świat Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim naszym
Czytelnikom wielu pięknych chwil
spędzonych w gronie najbliższych
oraz wielu wzruszeń przy dobrej
książce!

Mikołajkowe
„CzytaSie” w Bibliotece

Dyrektor i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej

KSIĄŻKI DLA DZIECI
I DOROSŁYCH POD CHOINKĘ
W ten magiczny, pełen wzruszeń
czas polecamy świąteczne lektury:

Zima Toli
Anna Włodarkiewicz
Wyd.: Zielona Sowa

Cztery rodzinne opowiadania uzupełnione pięknymi
ilustracjami otulą Was swoim ciepłym klimatem
i sprawią, że będziecie wracać do tej książki
niezależnie od pory roku.

Grudniowy gość
Spont Siri, Jansson
Alexander
Wyd.: Zakamarki

Wypełniona oczekiwaniem opowieść w 24 rozdziałach do czytania w każdy grudniowy wieczór
aż do Wigilii. Kiedy do mieszkania Marty, jej rodziców i młodszego brata wprowadza się Yusuf,
Marta nie jest zachwycona. W dodatku sytuacja
staje się z dnia na dzień coraz bardziej nieznośna.

Zapach goździków
Agnieszka Lis
Wyd.: Czwarta Strona

Gdy w pewien zimny,
grudniowy dzień Arkadiusz
dostaje telefon od dawnego znajomego, nie
kryje zdziwienia. Nie rozmawiali przecież od
czterdziestu lat… Zgadza się jednak na spotkanie.

To będą piękne święta
Karolina Wilczyńska
Wyd.: Czwarta Strona

Jagodno to urokliwa miejscowość położona w Górach
Świętokrzyskich, gdzie smaki życia odmieniają
się przez wszystkie przypadki. Z jego mieszkankami doświadczamy na równi radości i smutku,
miłości i nienawiści, namiętności i samotności.
W nadchodzące święta splotą się losy wielu
kobiet, bo wszystkim nam towarzyszą podobne
uczucia i pragnienie szczęścia. Ta książka to nie
tylko poruszający literacki prezent dla ciebie lub
bliskiej osoby, zawiera także kolorowe zdjęcia
i praktyczne porady.
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„W rogu miedzy kredensem a kanapą usadowiła się zielona choinka. Mama wiesza na
choince zielone i czerwone lampki, a Tola przegląda bombki przyniesione w kartonach
z poddasza (…)
– To moja ulubiona chwila świąt – mówi
– Ubieranie choinki? – upewnia się mama. – A myślałam, że wolisz wyciągać spod niej
prezenty.
Tola podchodzi do drzewka i wiesza wybrane bombki”

T

ym fragmentem świątecznej prozy
autorstwa Anny Włodarkiewicz rozpoczęły się mikołajkowe CzytaSie.
Piątkowe spotkanie 6 grudnia w całości
zdominowały bożonarodzeniowe tematy.
Dzieci uczestniczące w zajęciach po lekturze książki „Zima Toli” ubierały świąteczne
drzewko w bibliotece. Nie zabrakło kolorowych łańcuchów, skrzących się wszystkimi barwami kolorowych ozdób, bombek,
dzwoneczków i aniołków. W oddziale dla

dzieci rozbłysły różnokolorowe, świąteczne światełka. Gdy choinka była już gotowa dzieci przeszły do Lokalnego Centrum
Kompetencji aby tam przy użyciu piór 3D
wykonać kolorowe bombki. Ozdoby każdy
wziął ze sobą i pewnie w co najmniej kilkunastu domach na świątecznych drzewkach
pojawią się bombki wykonane w technice
druku 3D.
Edyta Dziewicka
Miejska Biblioteka Publiczna

Mikołajki – zajęcia z piórami 3D
W mikołajkowe popołudnie, 6 grudnia
w Lokalnym Centrum Kompetencji
przy Bibliotece odbyły się warsztaty
z piórami 3D.

D

zieci wykonały choinkowe ozdoby.
Powstały piękne, kolorowe, przestrzenne bombki wykonane według własnych pomysłów dzieci. Było dużo zabawy ale także twórczej pracy. Pióra 3D cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są
formą ciekawego i aktywnego spędzania
czasu. Rozwijają kreatywność i uczą przestrzennego myślenia.
Chętne dzieci mogą zapisać się na styczniową edycję warsztatów z piórami 3D. Zajęcia będą odbywały się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki o godz.
16.00 w Lokalnym Centrum Kompetencji
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku, ul. Spacerowa 4. Serdecznie zapraszamy w styczniu na kolejne spotkania.
Dawid Kosecki
Koordynator Lokalnego Centrum Kompetencji
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HISTORIA

Utworzenie i kształtowanie
terytorialne gminy

Letnisko-Milanówek
W roku obchodów 100-lecia
Gminy Milanówek została
otwarta na łamach „Kuriera
Milanowskiego” rubryka
wspomnień o mieście.

S

tanowi to dobrą okazję do zaprezentowania dokumentu stanowiącego rzeczywistą podstawę
prawną utworzenia Gminy Letnisko-Milanówek, czyli dotąd nieznanego Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 14 października
1919 r. w sprawie utworzenia gminy Letnisko-Milanówek. Rozporządzenie to
zostało opublikowane 31 grudnia 1919 r.
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych (nr 50 poz. 725).
W skład nowej gminy weszły jej części
składowe o nazwach hipotecznych: Milanówek – Las (obszar I parcelacji z 1899
r.), Milanówek-Las Górny (II parcelacja
z 1910 r.) wydzielone z gminy Grodzisk
oraz Czubin A (parcelacja z 1911 r.), Grudów B (parcelacja z 1903 r.) i osada Saturnów A/B wydzielone z gminy Helenów z siedzibą w Brwinowie. Dla lepszego zrozumienia tekstu zamieszczonego
tu rozporządzenia warto wyjaśnić, że
zastosowane tam jednostki powierzchni to dawne morgi (= 0,56 ha) i pręty
(= 0,00186 ha).

***
Podkreślić należy, że przywoływana kilkakrotnie w dotychczasowych publikacjach o historii Milanówka data 5 czerwca
1919 r. nie była datą utworzenia gminy,
jedynie jednym z etapów na legislacyjnej
ścieżce do jej wyodrębnienia. Wówczas
to, na VIII posiedzeniu Wydziału Powiatowego Błońskiego w Grodzisku rozpatrywano – w wyniku skierowanego podania mieszkańców – sprawę wydzielenia
letnisk Milanówka, Czubina i Grudowa
w samodzielną jednostkę administracyjną i w protokole stwierdzono, że ze strony
Wydziału Powiatowego „nie ma zastrzeżeń”. Wydział powiatowy jako władza
wykonawcza administracji I instancji pod
przewodnictwem początkowo komisarza powiatowego, następnie starosty, nie
miała w zakresie swych kompetencji tworzenia gmin, natomiast opiniowała takie
wnioski. W przypadku nie zgłoszenia zaKURIER MILANOWSKI 10/2019

strzeżeń sprawa była procedowana dalej, jednakże były też przypadki uznania
wniosków za nieuzasadnione, jak np. podanie mieszkańców wsi Nowa Wieś o wydzielenie jej z gminy Młochów podczas
tego samego posiedzenia 5.06.1919. Prawo tworzenia, znoszenia i zmian granic
gmin wiejskich przysługiwało ministrowi spraw wewnętrznych.

Data 5 czerwca 1919 r. nie
była datą utworzenia gminy,
jedynie jednym z etapów na
legislacyjnej ścieżce do jej
wyodrębnienia
W literaturze przedmiotu pojawia się też
data 14 sierpnia 1919 r. jako wyodrębnienie Letniska-Milanówek w oddzielną
jednostkę administracyjną (np. w książce „Milanówek 1899-1939. Dokumenty
i wspomnienia”). To także jest błędna
informacja, gdyż we wskazanym publikatorze (Dz. U. 1919 nr 65 poz. 395) figuruje „ustawa tymczasowa z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji”, która weszła
w życie 14.08.1919. Akt ten m.in. określał
tymczasowy podział kraju na województwa i nie dotyczył tworzenia gmin.

***

Dbając o prawdę historyczną, w kontekście powołania gminy Letnisko-Milanówek, warto przypomnieć także inne nazwiska oprócz uznawanego za „ojca Milanówka” Michała Lasockiego. Jak wiadomo, właściciel dóbr Milanówek sprzedał
połowę praw własności swego majątku w równych częściach pięciu osobom:
warszawskiemu kupcowi Janowi Kozłowskiemu, architektowi Władysławowi Kozłowskiemu, malarzowi Franciszkowi Ejsmondowi oraz właścicielom ziemskim
Danielowi Janaszowi (właściciel majątku Płochocin) i Antoniemu Wieniawskiemu (majątek Chlewnia). W celu dalszej parcelacji zawiązano spółkę kapitałowo-parcelacyjną „Kozłowski, Lasocki
i S-ka.”. Obszar dóbr Milanówek z I i II
parcelacji pod względem powierzchni
zajmował mniej niż połowę nowej gminy
Letnisko-Milanówek.
Bezpośrednio do nich przylegały dobra
„Czubin lit. A”, będące własnością księżnej Magdaleny Radziwiłł, które zostały
wydzielone z dóbr Czubin w 1907 r. Od
niej w 1910 r. nabyli je w równych częściach Daniel Janasz i Leon Grabowski
w celu ich parcelacji na działki budowlane. Akcja sprzedaży wydzielonych działek z dóbr „Czubin lit. A” rozpoczęła się
w 1911 r. Od 1913 roku Leon Grabowski,
po spłacie udziału Daniela Janasza, stał
13
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1919

się jedynym właścicielem tych parceli, które jeszcze nie znalazły swoich nowych nabywców. Tereny te zamykały się
w obrębie ulic: Wspólnej, Dębowej i Granicznej, a więc stanowiły środkową część
późniejszego letniska Milanówek.

Koncert jesienny

– jubileusz gminy Milanówek

***
Trzecia z części składowych utworzonej
w 1919 r. gminy to dobra „Grudów lit. B”.
W 1898 r. firma „Bracia Bachrach” zakupiła część dóbr ziemskich Grudów
od ich ówczesnego właściciela Artura
Banachiewicza. Rok później Banachiewicz sprzedał dobra Grudów Majerowi
Wolanowskiemu, a część w posiadaniu
„Braci Bachrach” została wydzielona
do odrębnej księgi hipotecznej pod nazwą „Grudów lit. B”. W 1902 r. 17 parceli
z dóbr „Grudów B” zakupił Julian Zahorski, nadając im nazwę „Willa Saturnów”,
a w 1903 r. zostały nabyte i odłączone
tereny, którym nowi nabywcy nadali
nazwy „Osada Turczynek A” i „Kolonia
Ursus”. Potem nastąpiła dalsza sprzedaż
działek.
Nowo utworzona w 1919 r. gmina Letnisko-Milanówek nie obejmowała jeszcze obszaru III parcelacji dóbr Milanówek, która nastąpiła w 1923 r. i dotyczyła terenu na zachód od ul. Dworskiej
(ob. Kościuszki), między zachodnim
odcinkiem ul. Krasińskiego, Żukowską
(ob. Grodeckiego) i Północną. 1 lipca
1924 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca
1924 r. (Dz. U. nr 60 poz. 605) wyłączono ten obszar części miejscowości Milanówek-Las Górny z gminy Grodzisk
i włączono do gminy Letnisko-Milanówek. W tym samym 1924 r. gmina powiększyła się jeszcze terytorialnie o dobra ziemskie „Kierz lit. B Zborów” oraz
nieruchomość ziemską „Willa Własna”
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 lipca 1924 r. o zmianie granic gminy
miejskiej Grodzisk w powiecie błońskim
– Dz. U. nr 67 poz. 651).

***
Na planie Letniska Milanówek z 1933 r.,
opracowanego przez Stowarzyszenie
Właścicieli Nieruchomości, przy skrzyżowaniu Drogi Królewskiej i ul. Dworskiej widnieje trójkątny obszar oznaczony jako „Las wsi Grudów”, bokami dochodzący do ulic Granicznej i Krótkiej. Teren
ten o powierzchni 2,8 ha został wyłączony z gromady Grudów gminy Helenów
i włączony do gminy Letnisko-Milanówek dopiero w 1939 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z 28 lutego 1939 r. (Dz. U. nr 18 poz. 121).
W świetle dokumentów obecnie znanych
piszącej te słowa była to ostatnia przed II
wojną światową terytorialna zmiana dotycząca gminy Letnisko-Milanówek.
Maria Smoleń
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„Ach, jak przyjemnie kołysać się …” w takt melodii rozśpiewanego
zespołu „Arfik” i solistów, delektować się słowami poezji
w wykonaniu „Jedynkowych” recytatorów i podziwiać młodych
tancerzy oraz rozkoszować dźwiękami muzyki.

W

piątkowy wieczór 25 października 2019 r., zaprezentowaliśmy kolejną odsłonę
„Koncertu Jesiennego” poświęconego setnej rocznicy istnienia naszego miasta – Milanówka. Wszystkich
przybyłych na to spotkanie przywitała
Pani Dyrektor Anna Sawwidis.
Poezją, obrazem i dźwiękami muzyki
Chopina, Debussy’ego, Czajkowskiego
wprowadziliśmy szacowne grono widzów
w jesienny, sentymentalny nastrój. Wiersze B. Starościak, J. Zajączkowskiego, M.
Słomczyńskiego i B. Osiadacz pięknie recytowali: Izabella Sobieszczuk, Aleksandra Andraszewska, Helena Wałachowska,
Aleksandra Prus, Dominika Kamińska,
Tomasz Rowiński.

Swoim kunsztem aktorskim w zabawnych scenkach „Jesień u fryzjera i „Makówka z Milanówka” zachwycili nas: Julia Suchłabowicz, Maja Wróblewska, Witold Reszka, Wojciech Jedliński i Szymon
Kilczewski, a wszystko dzięki opiece literackiej pani Marii Sobczak.
Piękną ilustrację taneczną – „Walc kwiatów” zaprezentowały przeurocze dzieci z klasy Ic pod kierunkiem pani Iwony
Błeszyńskiej.
Kilka ważnych wydarzeń z historii Milanówka przedstawił nam Antoni Skoneczny, snując opowieść do projekcji multimedialnej, w której pojawiły się fotografie ilustrujące przeszłość naszego miasta
oraz barwy milanowskiej jesieni ukrytej
w koronach drzew. Usłyszeliśmy „Bal-

Ponad 300 dzieci
odwiedziło
Chatkę Mikołaja

T

rzy dni tworzenia chatki, jeden zepsuty samochód, 18 godzin w roli Mikołaja i Elfów,
327 dzieci, które otrzymały upominek i prawie
300 uśmiechniętych opiekunów, którym udzieliła się świąteczna atmosfera. 327 bliskich spotkań twarzą w twarz, takich które jako animatorzy lubimy najbardziej! Dziękujemy, że przyszliście! Dziękujemy za pozytywny odbiór!
Milanowskie Centrum Kultury

EDUKACJA
ladę okupacyjną” w wykonaniu Mikołaja Rutkowskiego i Aleksandra Rutkowskiego odnoszącą się do czasów II wojny
światowej, która mocno wpisuje się w historię naszego miasta. Zgrabnie udało się wpleść wątek twórczości Stanisława Moniuszki, któremu poświęcony jest
2019 rok. Patrycja Pruszyńska zaśpiewała pieśń pt. „Prząśniczka”, pochodzącą
z „III Śpiewnika domowego” z ilustracją
taneczną, którą wykonały: Helena i Julia
Boryś, Ewa Bożek, Kalina Gągała, Olga
Lesiakowska, Marlena Pawlak, Antonina
i Wiktoria Soroka, Hanna Wiśniewska.
„Truskawki w Milanówku” – piosenka
Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla świetnie wpisuje się w krajobraz miasta – ogrodu, a subtelny głos Alicji Rutkowskiej (absolwentki) smacznie i uroczo wkomponował się w treść opowieści
o naszym mieście.
Oczarowani jesiennymi recytacjami mogliśmy także delektować się piosenkami
w wykonaniu zespołu wokalnego „Arfik”: „Jesienny walczyk”, „Radosna samba” i „Delikatnie, jak wiatr” z solistkami
Dominiką Kamińską i Kamilą Rutkowską.
Zjawiskowo zaprezentował się Tymoteusz Janczak wykonując Walca a – moll nr

19 op. posth F. Chopina, utworu znanego
także w wersji wokalnej E. Geppert „Na
Krakowskim czy w Nohant”. Historia Milanówka jest mocno związana z kompozytorem, gdyż urna z Jego sercem przechowywana była na plebanii kościoła św.
Jadwigi Śląskiej i prywatnych domach
mieszkańców na przełomie 1944/45 roku.
Przecudną atmosferę i więź międzypokoleniową stworzyły absolwentki z zespołu
„Arfik”: Martyna i Ewelina Brzezińskie,
Hanna Kaflik, Milena Makulec, Ewa Biegańska, Anna Haltebrut, Marianna Kowalczyk, Magdalena Komosa, wykonując piosenkę finałową „Chodź, pomaluj
mój świat”, w połączeniu z obecną grupą
wokalną.
Nad sprawnym przebiegiem spektaklu
czuwali konferansjerzy: Martyna Kowalczyk, Gabriela Pawłowska i Damian Madany – uczniowie klas ósmych.
Oprawą muzyczną Koncertu kierował niezastąpiony Bartłomiej Zieliński,
a projekcją multimedialną dowodziła Julia Galewska. Autorką jesiennej dekoracji
przedstawienia była Marika Wojsław.
Brawa? Nie zabrakło ich w czasie spektaklu, a na koniec oklaskiwano artystów
najmocniej. Na licznie zgromadzonej widowni gościliśmy rodziców, grono pedagogiczne, absolwentów, przyjaciół i sympatyków naszej szkoły. Miło było nam
gościć w progach naszej poczciwej staruszki panią Bożenę Starościak, państwa
Annę i Tadeusza Kuldanek ze Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej, pana Dariusza Biernackiego prezesa Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego oraz pana Burmistrza Piotra Remiszewskiego, który
nie szczędził słów sympatii i uznania dla
młodych artystów oraz ich opiekunów,
nagradzając wszystkich lokalnym smakołykiem – Krówką z Milanówka.
Wszystkim, którzy choć w najdrobniejszym geście przyczynili się do uświetnienia tego szkolnego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy. Zdjęcia z Koncertu
dzięki uprzejmości pani Moniki Kamińskiej – mamy Dominiki.
Beata Osiadacz
nauczycielka muzyki SP nr 1
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SP
Obchody
nr3
101 rocznicy
odzyskania
niepodległości
W piątek 8 listopada w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku odbyły się uroczyste obchody 101
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia wszyscy uczniowie
i naczucytelie przybyli do szkoly w strojach galowych. Uczniowie klasy II przygotowlai w tym dniu przedstawiwenie dla
klas I-III „Jesień w Milanówku”.
Nasza Szkoła włączyła się w akcję „Szkoła do Hymnu”. O symbolicznej godzinie
11:11 wszyscy uczniowie wraz z gronem
pedagogicznym udali się na halę sportową
w celu odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu Polski. Było to niesamowiete wydarzenie, dzieci były pod ogromnym wrażeniem.
Uczniowie klas IV-VIII przygotowali akademię z okazji 101 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Była to wzruszająca uroczystość podczas
której wybrzmiały piękne polskie wiersze
oraz pieśni patriotyczne. Uczniowie mogli
dowiedzieć się, jak wyglądała trudna, bo
aż 123-letnia walka naszych raodaków,
aby obecnie możliwe było uczęsczanie do
szkoły i życie w wolnej ojczyźnie.
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Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka
w Trójce
Nasza szkoła przyłączyła się do
obchodów 30. rocznicy uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka
organizowanych przez UNICEF.

M

iędzynarodowy Dzień Praw Dziecka, przypadający 20 listopada to
wspaniała okazja do uczczenia powstania tego najważniejszego dokumentu
stanowiącego o prawach najmłodszych.
Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było „Dla każdego dziecka, dzieciństwo”. Dzieciństwo jest kluczowym etapem
dla rozwoju człowieka i każde dziecko na
świecie powinno mieć zagwarantowane jak
najlepsze warunki do rozwoju.
Szkoła Podstawowa nr 3 w sposób wyjątkowy uczciła ten dzień. 20 listopada wszyscy uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani
na niebiesko, kolor UNICEF symbolizujący
jedność z dziećmi na całym świecie. Wykonane zostały też plakaty informacyjne
i gazetka ścienna o prawach dziecka. Na
godzinach wychowawczych odbyły się
pogadanki z uczniami o przysługujących
im prawach.

Tego dnia odbyło się również spotkanie zorganizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu z s. Ewą Bońkowską – urszulanką na
temat: „Filipiny czekają na naszą pomoc”.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o życiu swoich rówieśników na Filipinach, którzy często doświadczają głodu i braku dachu nad głową. Bardzo
ubogie domy niszczone są tam przez tajfuny. S. Ewa przedstawiła różne projekty pomocy m.in.: „Rzeka mleka”, budowa domów.
A dzieci wyraziły swoją chęć pomocy przy

organizowaniu kiermaszu, aby filipińskie
dzieci żyjące na wysypiskach śmieci mogły doświadczyć radości, spokojnie żyć i się
rozwijać mając zaspokojone podstawowe
potrzeby. Ufamy, że serca dzieci poszerzyły się o tę nową rzeczywistość, a ich wrażliwość przerodzi się w konkretną pomoc
potrzebującym.
Obchody rocznicy Konwencji o prawach
dziecka upłynęły w spokojnej, ale i doniosłej atmosferze.
Dyrekcja

Nauczyliśmy się iść pod prąd
To był rok pełen wyzwań dla Milanowskiego Centrum Kultury. Między innymi mamy
za sobą wydarzenia związane ze 100-leciem Gminy, w których organizacji intensywnie
uczestniczyliśmy i pierwszy sezon na otwartym basenie, gdzie staraliśmy się zapewnić
moc atrakcji.

T

o też kolejny, 5 już rok, kiedy nie mamy
miejsca na działalność kulturalną w naszym mieście. Mieście, w którym mówi się,
że najcenniejsze, co posiada to właśnie dorobek kulturalny. Nauczyliśmy się jednak iść
pod prąd. W mijającym roku w naszym mieście odbyło się ponad 100 otwartych wydarzeń realizowanych głównie przez Milanowskie Centrum Kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola. 65 z nich (wyłączając Festiwal Otwarte Ogrody, gdyż jest to
około 30 oddolnych wydarzeń wspieranych
przez MCK) w 2019 roku zorganizowało Milanowskie Centrum Kultury, samodzielnie
bądź przy współpracy z partnerami. Możemy
pochwalić się następującymi sukcesami:
– na Turczynek powrócił Dzień Milanówka,
– zrealizowaliśmy cykl Jazz w Milanówku –
5 niezwykłych koncertów,
– zrealizowaliśmy koncert Urszuli Dudziak,
Andrzeja Poniedzielskiego,
– namalowaliśmy kolejny mural,
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– pierwszy raz zrealizowaliśmy dziecięcy
teatr na hali i strefę dmuchańców,
– wydaliśmy książkę kucharską,
– to u nas odbyła się ogólnopolska
wystawa Narodowego Centrum Kultury,
– przeprowadziliśmy projekt o Moniuszce
w szkołach i projekt edukacyjny wraz
z Mozaiką,
– pozyskaliśmy 96 000 zł na projekty
kulturalne.
Dyskusja jaka rozgorzała w tym roku w temacie naszej siedziby dała nam nadzieję na
jakieś zmiany. Niestety nadal tkwimy w małym budynku, który wymaga generalnego
remontu. Zarówno ludzie kultury, organizacje, jak i po prostu my mieszkańcy, potrzebujemy miejsca do realizacji zadań, by
ruszyć znacząco do przodu. Stworzyliśmy
projekt wirtualnego muzeum i digitalizacji zabytków, by wreszcie móc je udostępnić. Jak mamy rozwijać takie pomysły? Jak
mamy rozwijać pomysły, z którymi przycho-

dzą mieszkańcy? Czy wysłuchaliśmy ich potrzeb? Potrzebujemy odpowiedniego zaplecza, magazynów, sal ekspozycyjnych które
służyć będą zabezpieczeniu przed zniszczeniem i prezentacji naszego milanowskiego
dziedzictwa kultury. Niezbędne także jest
miejsce dla naszych sprzętów, wystaw i dekoracji. Potrzebujemy domu kultury z prawdziwego zdarzenia. Potrzebujemy kulturalnej współpracy ponad podziałami, bo dopóki wspieranie kultury będzie tematem politycznych nieporozumień nic się nie zmieni
na lepsze.
Nie zniechęcamy się jednak. Siłę do działania daje nam wsparcie, jakie otrzymujemy od
mieszkańców, frekwencja na naszych wydarzeniach, a także zaangażowanie, z którym
się spotykamy ze strony lokalnych organizacji i przedsiębiorców. Razem z Gminą jesteśmy gotowi występować o dofinansowania
zewnętrzne. Aplikowaliśmy już w Programach Ministra 2020, przygotowujemy kolejne wnioski. Mamy nadzieję, że rok 2020
przyniesie dobre zmiany. Wszystkim tego
życzymy.
Aneta Majak
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

SP
nr2

Pierwszoklasiści
w Dwójce pełni zapału
Kiedy rozpoczynał się rok szkolny z troską spoglądaliśmy
na najmłodszych z Dwójkowej braci. Przyglądaliśmy się
pełni obaw ich pierwszym, nieśmiałym jeszcze krokom
w naszej szkole.

O

kazuje się, że zupełnie niepotrzebnie. Najmłodsi szybko dali się poznać jako ci, którzy chcą wiedzieć, sprawdzać,
badać, działać, tworzyć. Już we wrześniu uczniowie klasy 1B wzięli udział
w warsztatach plastycznych prowadzonych przez malarza – Jakuba Sobolewskiego. Dzieci zapoznały się z podstawowymi pojęciami z zakresu malarstwa, nauczyły się jak zagospodarować
przestrzeń na kartce, a po krótkiej obserwacji odważnie przystąpiły do pracy.
Efekty mogłyby z pewnością onieśmielić wielu „starszaków”. Ponieważ pierwsze, najtrudniejsze próby dzieci miały
już za sobą z odwagą i swobodą przystąpiły do konkursu plastycznego „Sto lat
dla Milanówka” organizowanego przez
naszą szkołę. Wśród najmłodszych komisja oceniła 22 prace, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu,
oryginalność i pomysłowość oraz estetykę pracy.
Oto zwycięzcy:
1. Julia Jaśniowska klasa 1a,
2. Antonina Czerepińska klasa 1b,
3. Maria Rusinowska klasa 1a,
i wyróżnieni:
1. Maja Nowakowska klasa 1a,
2. Julia Wojciechowska klasa 1b,
3. Róża Podgórska klasa 1a.
Młodzi popisali się zdolnościami artystycznymi, ale nie można im odmówić
także szerokiej wiedzy na temat otaczającego świata, a w szczególności roli
przyrody w życiu człowieka. Dlatego
z entuzjazmem uczniowie klasy IA przy-

stąpili do kolejnego projektu, sadząc lipy
z panią ogrodnik Milanówka. Tym samym rozpoczęli tworzenie Alei Lipowej
przy ulicy Sienkiewicza. Młodym drzewkom nadali oryginalne imiona: Miluś,
Gałązka, Lipton.
Najwyraźniej opiekunki uznały, że wychowankowie zasłużyli na nagrodę, stąd
wizyta obu klas w zakładzie produkującym krówki. Jednak wśród tak kreatywnych dzieci, satysfakcją nie może być
tylko słynna w naszym mieście słodkość.
Dlatego prawdziwą radością była obserwacja procesu jej przygotowania, a także
projektowanie etykietek i własnoręczne
zawijanie w nie ciągutek.
Gratulujemy rodzicom i wychowawczyniom tak zaangażowanych, twórczych,
odważnych małych Dwójkowiczów. Z rosnącą dumą i nadzieją będziemy obserwować jak pięknie rozwijają się i rozkwitają nie tylko lipy…
Beata Woźniak
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Stypendia
rozdane
D

nia 11 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta przyznał stypendia dla najzdolniejszych młodych mieszkańców naszego
miasta za wybitne osiągnięcia edukacyjne
i sportowe, a także nagrody dla trenerów
i nagrody sportowe.
Stypendia edukacyjne otrzymali:
Michał Duchniewicz, Szymon Duchniewicz.
Stypendia sportowe otrzymali:
Zuzanna Haber (jeździectwo), Alicja Faderewska (łyżwiarstwo szybkie), Michał
Staszkiewicz (łyżwiarstwo szybkie), Igor
Masalski (łyżwiarstwo szybkie), Mateusz
Śliwka (łyżwiarstwo szybkie), Barbara Burlewicz (lekka atletyka), Joanna Hajduk (łyżwiarstwo szybkie), Michał Sieńko (jeździectwo), Rafał Skrzydlewski (łyżwiarstwo szybkie), Krzysztof Jankowski (łyżwiarstwo szybkie).
Nagrody dla trenerów otrzymali:
Artur Parchan (łyżwiarstwo szybkie), Joanna Staszkiewicz (łyżwiarstwo szybkie).
Nagrody sportowe otrzymali:
Natalia Napłoszek (łyżwiarstwo szybkie),
Ewelina Kozerska (łyżwiarstwo szybkie),
Michał Kopacz (łyżwiarstwo szybkie), Stanisław Włodarczyk (kajakarstwo), Zuzanna
Sudak (triathlon).

Referat Oświaty

NOWE ZAJĘCIA
DLA SENIORÓW

Taniec i pływanie
Od października br. dla naszych Seniorów
uruchomiliśmy nieodpłatne zajęcia ruchowe z elementami tańca.

M

ilanowskie Seniorki i Seniorzy doskonalą swoje umiejętności taneczne pod
okiem instruktora Pani Elżbiety Dybińskiej
w Milanowskim Klubie Seniora Józefinka przy ul. Piłsudskiego 33. Już wkrótce
nasi Seniorzy będą mogli poprawiać swoją kondycję na Pływalni Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Będą mogli również
korzystać ze strefy relaksu. Warunkiem
korzystania z tych usług jest uczestnictwo
w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” prowadzonego
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. Wszystkie zajęcia są w pełni finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z Panią Emilią Grabarek
Kierownikiem Klubu Seniora tel. 501 925
933 lub Zastępcą kierownika Klubu Seniora Panią Katarzyną Markus tel. 22 724 97
92 w. 20, 22 755 86 35 w. 20
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Krystyna Kott
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SPORT

VII Noc STO-nogi
Milanówek
W sobotni wieczór 23 listopada uroczy park wokół Muzeum im. Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku opanowali biegacze. Pomimo
dotkliwego chłodu 229 zawodników zameldowało się na starcie.

F

ormuła biegu jest unikatowa – nie ma
określonego dystansu, każdy biegnie
tyle, ile uzna za stosowne. Limitem
jest czas – trasa udostępniona jest dla zawodników przez 3 godziny. W tym czasie
palą się ogniska, przy których można się
ogrzać, serwowana jest gorąca grochówka, pieczona kiełbasa oraz różne smakołyki przyniesione przez zawodników. Noc
STO-nogi Milanówek była symbolicznym
zakończeniem sezonu biegowego oraz cyklu biegów Maraton Miast Ogrodów 2019.
Najlepsi biegacze wśród Panów:
1. Radosław Selke – przebiegł 38,5 km
2. Arkadiusz Pajdosz – przebiegł 36,7 km
3. Robert Prokopiuk – przebiegł 36,7 km
Najwytrwalsze Panie:
1. Joanna Hass-Kalita – przebiegła 35 km
2. Anna Siwirska – przebiegła 35 km
3. Anna Stankiewicz – przebiegła 33,2 km
W dekoracji zawodników uczestniczyli:
Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski oraz Burmistrz Miasta Podkowa
Leśna Artur Tusiński.

Rafał Biały
podsumowuje sezon
Rafał Biały czołowy polski zawodnik ekstremalnej dyscypliny Freestyle Motocross
kończy sezon sportowy 2019. Rafał promował kolejny już rok Milanówek, a miasto wspierało dalszy rozwój jego kariery.
Oto kilka słów od Rafała na koniec roku.

S
Kilka ciekawostek statystycznych:
• wszyscy zawodnicy przebiegli łącznie
3944,5 km!!!
• bieg ukończyło 229 osób
• zjedliśmy 40 kg kiełbasy
• zjedliśmy blisko 300 porcji grochówki
• zjedliśmy niepoliczalną masę ciast i innych smakołyków przyniesionych przez
zawodników
• temperatura o 19:00 wyniosła 0 stopni
Celsjusza.

Organizatorzy: STO-nogi Milanówek; Współpraca: Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe oraz TG Sokół; Wsparcie: Milanowskie Centrum Kultury oraz Miasto Podkowa Leśna

ezon 2019 za mną. Działo się jak zawsze
dużo i zdecydowanie nie było łatwo!
Były wzloty i upadki, były kontuzje, ale taki
właśnie jest mój sport i jak to zawsze mówię: kto nie ryzykuje szampana nie pije. Bardzo cieszy mnie fakt, że w tym roku podczas
Dni Milanówka, udało się dać solidną dawkę
FMX! „Latam” po całym kraju, Europie, a nawet świecie, ale loty „u siebie na podwórku”
to mega akcja. Mam nadzieję, że w nowym
roku również będę miał okazje zaprezentować się lokalnej publiczności, zwłaszcza,
że odzew był niesamowity! Na motocykl
powinienem wrócić już w styczniu. W planach jest wyjazd do Hiszpanii, gdzie warunki sprzyjają treningom w okresie zimowym.
Życzę Wszystkim Milanowianom zdrowych,
wesołych świąt oraz EXTREMALNIE szczęśliwego nowego roku 2020!
Rafała możecie śledzić na bieżąco:
Facebook, Instagram: @rafalbialyfmx

Milanowscy Seniorzy ćwiczą pilates
Wśród spadających, kolorowych liści, kilka razy w tygodniu w Milanówku, można
zobaczyć uśmiechniętych ludzi na rowerach bądź pieszo, z wielobarwnymi matami na bagażnikach lub pod pachą.

T

o moi cudowni Państwo Seniorzy,
wcale nie mniej sprawni od millenialsów, a czasem wręcz znacznie
bardziej! Wszyscy Oni zmierzają do Rezydencji Seniora przy ulicy Warszawskiej
1 A na gimnastykę, która leczy, odświeża, odmładza, stabilizuje i, co najważniejsze, cieszy i ogólnie usprawnia. Od ponad
roku, współpracuję z milanowskim OPS-em w ramach unijnego programu Rozwoju Usług Społecznych w naszym mieście.
Zajęć jest mnóstwo: różne formy, dziedziny i tematy. Znakomita to i mądra forma integracji naszych Państwa Seniorów, którzy
uwielbiają się spotykać, rozmawiać, ćwiczyć oraz uczyć się nowinek i dowiadywać
o ciekawostkach.
Dla moich pilatesowych zajęć we środy
o godz. 9 rano, dzięki szybkiej i dobrej de-
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cyzji naszego Burmistrza, udało się pozyskać przepiękną, przestronną salę w Rezydencji Seniora. Z widokiem na ogród i jeziorko, z ogromnymi oknami, czystą i dużą
– co zdecydowanie najważniejsze.
A sama gimnastyka pilates? Nigdy dość wymieniania jej genialnego wpływu na stawy,
kręgosłup, siłę, koncentrację, propriocepcję (zachowanie ciała w przestrzeni!), oddech i nastrój. Znakomita dla wszystkich
populacji; także dla kobiet w ciąży, po uro-

dzeniu dziecka; jako korektywa po urazach
i w ograniczeniach ruchowych. Wzmacniająca sam środek naszego ciała, w tym gorset przykręgosłupowy, rozciągająca mięśnie głębokie, o istnieniu których nawet
nie wiemy. Polecana wszystkim, bez względu na wiek i kondycję.
Zapraszam wszystkich; do zobaczenia na
macie:) Ewa Anna Drapińska, właścicielka
studia Ewa pilates; Milanówek, ul. Królewska 111; www.ewa-pilates.pl

Krzyżówka

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

Adres redakcji:
ul. Tadeusza Kościuszki 45,, 05-822 Milanówek
e-mail: kurier@milanowek.pl
www.milanowek.pl
Wydawca: Urząd Miasta Milanówka
Redakcja: Agnieszka Rzewuska
Projekt i skład: Sylwia Żelepin
Okładka: stock.adobe.com
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
stronę artykułów oraz nadesłane zdjęcia odpowiadają autorzy. Zastrzega się prawo skracania
i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów.

świąteczna

ROZRYWKA
1

3
10

2

3

4

5

6

7

4

8

9

10

11

12

14
15

16

17

11

26

8

20

2

12

25

27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13

1

19

13

24

6

18
14

9

21

22

23

5

7

Rozwiązanie utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym dolnym rogu
i uszeregowane od 1 do 14. 

Autor: Bolesław Stępniewski

Hasła do krzyżówki
POZIOMO: 1. często zbyteczne konwencjonalne grzeczności 7. ukarany wyrokiem sądu za przestępstwa 8. zły duch 9. właśnie ukończył uczelnię 14. kątowa zmiana położenia ciała niebieskiego
19. zakłady lecznictwa zamkniętego zwykle w miejscowości uzdrowiskowej 24. postawa życiowa
polegająca na trzeźwej ocenie rzeczywistości 25. cugle, wodze 26. japońska sztuka układania kwiatów 27. tkanina jedwabna z jednej strony matowa a z drugiej błyszcząca
PIONOWO: 1. czarodziej, mag 2. człowiek wrażliwy na piękno 3. modniś, elegant 4. cukier palony
5. dobytek, majątek 6. amerykański drapieżnik z rodziny kotów 10. oklaski 11. Barack – były prezydent USA 12. posąg 13. czubki butów 16. szybki obrót dookoła własnej osi 17. miasto w Rosji nad
Oką 18. dłuto do utykania poszycia statku 19. wąski pas światła wyodrębniający się z tła 20. ryba
wód arktycznych z rodziny łososiowatych 21. lasy iglaste na Syberii 22. w przysłowiu – mała a cieszy 23. dawny mieszkaniec Meksyku
Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 10 stycznia 2020 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo:
kurier@milanowek.pl lub listownie: Urząd Miasta Milanówka, Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.
Hasło krzyżówki z numeru listopadowego brzmi: „Sto lat Gminy Milanówek”. W wyniku losowania nagrodę
książkę-niespodziankę otrzymuje Beata Szulkowska. Nagrodę można odebrać w sekretariacie Urzędu
Miasta Milanówka.

DEMO-EC - kolejne spotkania
W minionym półroczu realizacji projektu pn. DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities (DEMO-EC) przedstawiciele Gminy Milanówek wzięli udział w spotkaniu grupy sterującej w Moravske Toplice. Podczas spotkania partnerzy prezentowali działania, jakie
wpływają na zmianę zachowań społeczności w zakresie wykorzystywania niskoemisyjnych form
transportu oraz propozycje działań, które chcą wdrażać w trakcie dwóch kolejnych lat. Niebawem
na stronie miasta będzie dostępna wersja elektroniczna podręcznika dobrych praktyk prezentowanych w ramach projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa.

