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Szanowni Państwo,
za nami kolejny pracowity miesiąc, ale za 
to jaki piękny! Jesienne kolory naszych 
drzew i przeważnie słoneczna, ciepła po-
goda zachęcały do spacerów i do chwy-
tania tego wyjątkowego przedzimowego 
klimatu. 

Jesień to też czas intensywnie spada-
jących żołędzi. W tym roku Urząd Mia-
sta wpadł na pomysł jak poradzić sobie 
z licznie leżącymi na drogach, w ogro-
dach żołędziami. Ogrodnik Miejski wraz 
z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej 
zorganizowali zbiórkę przysmaków dla 
zwierząt z warszawskiego Zoo. Wspólnie 
zebraliśmy aż 210 kg żołędzi! W ramach 
przygotowań do zimy odbyła się także 
akcja rozdawania mieszkańcom miejskich 
pelargonii do przezimowania. Wielki suk-
ces akcji zainspirował mnie do utworze-
nia wirtualnej platformy wymiany roślin, 
gdzie możecie Państwo oddawać i adop-
tować kwiaty, jak również wymieniać się 
radami dotyczącymi pielęgnacji zieleni! 
Platforma działa w formie grupy na Face-
booku pod nazwą – Milanowski Wirtu-
alny Targ Roślin. Serdecznie zapraszam! 
Miło mi też poinformować, że w ostatnim 
czasie otrzymaliśmy w sumie aż 150 drzew 
(30 grabów, 50 lip oraz robinie i dęby) od 
dwóch sponsorów. Drzewa są obecnie 
sadzone w różnych częściach miasta. Bar-
dzo dziękuję za ofiarowanie tych roślin i za 
wkład w rozwój milanowskiej zieleni! 

Od prawie dwóch miesięcy cała Polska, 
w tym Milanówek znajduje się w czerwo-
nej strefie zagrożenia koronawirusem. 
Wprowadzone zostały nowe zasady bez-
pieczeństwa, których koniecznie musimy 
przestrzegać. Nasze dzieci wróciły do 
nauki zdalnej, zawieszona została dzia-
łalność ośrodków sportowych (tj. base-
ny, aquaparki, siłownie), zamknięto pla-
cówki kultury placówki kultury (w tym 
biblioteki), a  także wprowadzony został 
zakaz organizowania spotkań i imprez, 
a w zgromadzeniach publicznych może 
uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Drodzy 
Państwo, apelowałem i apelować będę – 
przestrzegajmy wprowadzonych zasad 
bezpieczeństwa.  

Ostatni miesiąc to kolejne sukcesy 
Urzędu Miasta w pozyskiwaniu funduszy 
zewnętrznych. 2 listopada otrzymaliśmy 
3 125 000 zł, czyli stuprocentowe dofi-
nansowanie na przekształcenie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Milanowskie Cen-
trum Usług Społecznych. Natomiast 6 lis
topada dostaliśmy informację o zdobytej 
kwocie 8 041 119,02 zł na rewitalizację 
i  stworzenie miejsca edukacji kulturalnej 
w naszej perełce – Willi Waleria. 27 listo-
pada otrzymaliśmy kolejną gigantyczną 
dotację w wysokości 10 378 879,91 zł na 
realizację projektu „Poprawa jakości śro-
dowiska miejskiego poprzez zagospoda-
rowanie terenów zielonych na obszarze 
Gminy Milanówek”! Projekt ten obejmuje 
m.in. zagospodarowanie skwerów, tere-
nów zielonych i leśnych; zagospodarowa-
nie terenów wokół Willi Turczynek i Willi 
Waleria; nasadzenia zieleni przyulicznej 
oraz zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w  centrum miasta. Z radością 
także informuję, że otrzymaliśmy spore, 
wielomilionowe dofinansowanie na zakup 
nieruchomości przy ul. Łąkowej, co stwo-
rzyłoby możliwość rozszerzenia działalno-
ści kulturalnej w naszym mieście – o czym 
więcej w następnym numerze Kuriera 
Milanowskiego. Ślę serdeczne podzięko-
wania do wszystkich pracowników urzędu 
zaangażowanych w pozyskiwanie fundu-
szy zewnętrznych na rzecz rozwoju Mila-
nówka! To dzięki Wam nasze miasto może 
się rozwijać!

Kontynuujemy prace nad inwestycjami 
i podejmujemy nowe działania! Nieprze-

rwanie trwa remont dachu Willi Waleria, 
a na ostatniej prostej znajduje się budo-
wa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych i prace termoizolacyjne 
budynku przedszkola przy ul. Podgórnej. 
Rozpoczęły się prace odwodnieniowe na 
ul. Kościuszki i Krakowskiej, a także budo-
wa oświetlenia na ul. Marzeń. Na począ-
tek grudnia planowane jest rozpoczęcie 
prac budowlanych na ul. Spółdzielczej. 
Mówiąc krótko – działamy!

Szanowni Państwo, nasze miasto rozwi-
ja się z dnia na dzień. Widoczne zmiany 
pojawiają się co chwilę, w najróżniejszych 
częściach miasta. A planów jest jesz-
cze więcej! Niestety, nie wszystkie plany 
mogą być zrealizowane. Jest to spowodo-
wane stałym blokowaniem działań przez 
niektórych radnych. Podczas kilku ostat-
nich sesji Rady Miasta omawiany był te-
mat zmiany budżetu, a także Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Większość radnych 
z uporem maniaka powstrzymywało pro-
jekty nie tylko prorozwojowe, ale także 
związane bezpośrednio z naszym bezpie-
czeństwem. Oto niektóre z blokowanych 
przez radnych projektów: budowa Szkoły 
Podstawowej nr 2, budowa nowej straż-
nicy dla milanowskiej Ochotniczej Straży 
Pożarnej, budowa rond. Więcej o zablo-
kowanych planach przeczytacie Państwo 
na stronie 6. Zachęcam do lektury i do 
refleksji. 

Szanowni Państwo, życząc zdrowia i po-
gody ducha pozdrawiam Was serdecznie! 

Piotr Remiszewski 
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieści z ratusza

Z ogromnym żalem przekazuję, że 15 listopada 2020 r. opuścił nas na zawsze,  
wspaniały człowiek sercem związany z Milanówkiem, 

Pan Tadeusz Kuldanek.
Mieszkaniec Milanówka, wielki społecznik, prezes Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej i Milanowskiego 

Towarzystwa Letniczego. Propagator wiedzy historycznej o Milanówku. Uczestnik i inicjator wielu 
wydarzeń, m.in. w ramach obchodów 100-lecia Gminy Milanówek. W 2019 roku wraz z żoną 

wydał wyjątkową książkę „100 lat Gminy Milanówek 1919-2019”. Człowiek o ogromnej kulturze 
osobistej, życzliwości i poczuciu humoru. Zawsze uśmiechnięty i gotów do działania.

W środę 11 listopada 2020 r. otrzymał honorowe, najwyższe wyróżnienie Burmistrza Miasta 
Milanówka – „Milanowski Liść Dębu” – za działalność społeczną i edukacyjną na rzecz historii

Miasta Milanówka oraz propagowanie jego dziedzictwa kulturowego.
Panie Tadeuszu, odczuwamy wielką stratę dla naszej Małej Ojczyzny.

Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim Pana Tadeusza Kuldanek.
Piotr Remiszewski, Burmistrz Miasta Milanówka
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Pożegnania

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
przyjaciela Tadeusza. Był to dobry, życzliwy światu i ludziom 
mieszkaniec naszego miasta, człowiek z pasją. Uderzająca była 
jego pogoda ducha i niezwykła wszechstronność  w działaniu 
na rzecz popularyzacji wiedzy o Milanówku

Cechował go wielki talent organizacyj-
ny, bowiem był prezesem dwóch organi-
zacji: Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej 
i  Milanowskiego Towarzystwa Letnicze-
go. Jeszcze nie tak dawno gratulowa-
liśmy mu przyznanej  przez burmistrza 
Milanówka nagrody „Milanowski Liść 
Dębu” – za działalność społeczną i edu-
kacyjną oraz propagowanie dziedzictwa 
kulturowego Milanówka. Miał jeszcze 
wiele planów na przyszłość.

Kim dla  mieszkańców Milanówka był 
śp. Tadeusz Kuldanek? W Milanówku 
zamieszkał w 1975 roku. To niewielkie 
miasteczko w lesie, jak zawsze mówił, 
pokochał na równi ze swoją żoną Anią, 
mieszkającą tu prawie od urodzenia. Po-
dwójne zauroczenie przełożyło się na ich 
życie rodzinne, bo ślub wzięli 26 czerwca 
1976 r., w rocznicę przybycia Bronisławy 
Lasockiej do Milanówka. Od począt-
ku był zafascynowany historią naszego 
miasta. Dużą rolę w przekazaniu mu tej 
miłości odegrał też Dziadek Ani, Stefan 
Tomanowski, z którym często chodzi-
li do miejsca, w którym znajdowały się 
ruiny Dworu Lasockich. Historia rodziny 
Lasockich i  Michała Lasockiego, Jego 
rola w  powstaniu Milanówka niezwykle 
często była tematem spotkań i rozmów 
rodzinnych w  ich domu. Mieszkanie 
w  domu przy ul. Lasockiego, graniczą-
cym z Parkiem Lasockiego zobowiązy-
wało do poszerzania wiedzy o tym mie-
ście. Nic więc dziwnego, że stale tę 
wiedzę pogłębiał gromadząc w swoim 
domowym archiwum liczne dokumenty, 
o czym m.in. świadczy opracowany wraz 
z małżonką Anną album „100 lat Gminy 
Milanówek 1919 – 2019”, który ukazuje 
dorobek miasta i mieszkających tu ludzi.

Pasjonował Go temat pamięci rodzin-
nej i narodowej oraz utrwalanie więzi 
międzypokoleniowych. Sam wychował 
się w  domu wielopokoleniowym, a jako 
młody Człowiek trafił do rodziny żony, 
gdzie już wówczas żyły cztery pokolenia. 
Z czasem założyli wraz z żoną muzeum 
rodzinne, w którym znalazły się ważne 
znaki czasów i historii Polski, czyli pa-
miątki po pradziadkach, dziadkach, ro-
dzicach oraz żyjących przedstawicielach 
rodzin, włącznie z wnukami. Napisał i wy-

dał tzw. „książki z duszą”, o rodzinie żony 
i swojej np. „Mój ojciec Rudolf” (była to 
książka poświęcona ojcu, uczestnikowi 
kampanii wrześniowej, a następnie wal-
czącemu z okupantem w szeregach AK). 
Inną ważną publikacją Tadeusza jest po-
radnik o zasadach tworzenia muzeów ro-
dzinnych i lokalnych. Nic więc dziwnego, 
że mając taką wiedzę Tadeusz założył 
Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej (SPR) 
i zaczął działać ze zdwojoną energią.

Wystawy, stałe i okresowe, trwałe 
upamiętnienia, koncerty, spotkania kul-
turalne, realizowane były na własnym 
terenie i cieszyły się wielkim zaintereso-
waniem mieszkańców. Aktywność spo-
łeczna Tadeusza i Stowarzyszenia Pamię-
ci Rodzinnej budziła podziw w miastach 
ościennych, które udostępniały SPR na 
wydarzenia kulturalne swoje siedziby 
(MCK i Willa Radogoszcz w Grodzisku 
Mazowieckim, wielokrotnie Stawisko, 
Dom Kultury w Żabiej Woli). Stale rozra-
stający się Ogród Miniatur, w tym Dwór 
Lasockich, stałe wystawy architektonicz-
ne i historyczne dotyczące Milanówka, 
zawsze były gościnnie otwarte dla wycie-
czek i grup indywidualnych.

Tadeusz od lat współpracował z Mi-
lanowskim Towarzystwem Letnicznym,  
Milanowskim Centrum Kultury, TArtem 
i Milanowskim Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku. Niezwykle ważna była dla Nie-
go współpraca z Milanowskim Centrum 
Kultury i MTL, zwłaszcza przy tworzeniu 
albumu 100lecia Gminy Milanówek. 
MCK i oba stowarzyszenia wspólnie or-
ganizowały  i prowadziły  uroczystości  
dotyczące stulecia gminy. Współpra-
cował z  Liceum, w którym jako prezes 
Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej, przy 
współpracy z żoną i synem Piotrem, 
zorganizował dwie stałe wystawy, po-
święcone pamięci wybitnego muzyka 
Feliksa Dzierżanowskiego. Nie sposób 
wymienić wszystkich Jego rozlicznych 
inicjatyw na rzecz upowszechnienia do-
robku Milanówka na polu kultury. Było 
ich zbyt wiele, by je wszystkie wymie-
nić. Wspomnijmy przynajmniej o tym, że 
działalność Jego i małżonki Ani doceniła 
międzynarodowa kapituła fundacji pol-
skoaustralijskiej Fundacja Polcul, skąd 

otrzymali nagrodę „za rozległą  działal-
ność społeczną, w szczególności doty-
czącą dziedzictwa kulturowego na tere-
nie Milanówka i okolic”.

Tadeusz był zwolennikiem współdzia-
łania z innymi organizacjami, upatrując 
w  tym większych możliwości osiągania 
zamierzonych celów. Szczególnie blisko 
współpracował z Milanowskim Towarzy-
stwem Letniczym. Nic więc dziwnego, 
że 26 czerwca 2020 roku Tadeusz został 
jednogłośnie wybrany Prezesem tego 
najstarszego Stowarzyszenia w Milanów-
ku. Był to dla Niego ogromny zaszczyt.  
Miał tyle planów! Jako prezes MTL roz-
począł już rozmowy dotyczące nowych 
wydarzeń kulturalnych, wykonał też nową 
wystawę architektoniczną. Pięknie zago-
spodarował pokój MTL, zdobiąc ściany 
obrazami starego Milanówka. Dziś trze-
ba dodać, że przy tworzeniu wszystkich 
wystaw pracował zawsze razem z Synem 
Piotrem. 11 listopada Tadeusz odebrał 
z rąk Burmistrza najważniejsze dla Niego, 
lokalne honorowe wyróżnienie: „Mila-
nowski Liść Dębu” – za działalność spo-
łeczną i edukacyjną na rzecz historii Mia-
sta oraz propagowanie jego dziedzictwa 
kulturowego.

Tragiczne oblicze pandemii przerwa-
ło rozpoczętą działalność. Nikt z nas nie 
przypuszczał, że anioł śmierci już rozpo-
ściera swoje skrzydła nad Nim i nad Jego 
synem Piotrem. 

Tadeusz, wspaniały, szlachetny i dobry 
Człowiek, Prezes SPR i MTL zmarł w nie-
dzielę 15 listopada 2020 r. nad ranem. 
Jego Syn Piotr zmarł w szpitalu kilka dni 
później. Jeszcze na dzień przed śmiercią 
Piotr umieścił na swoim blogu ostrzeże-
nie: „uważajcie na siebie i swoich bliskich”.

Drogi Tadeuszu i drogi Piotrze, spo-
czywajcie w pokoju.

Wyrazy głębokiego współczucia skła-
damy Ani, rodzinie oraz bliskim Tadeusza 
i  Piotra.

W imieniu Milanowskiego  
Towarzystwa Letniczego

Wiceprezes Andrzej Pettyn

Wspomnienie  
o Tadeuszu Kuldanek
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Wieści z ratusza

Ponad 38 milionów  
dofinansowania!
Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność poinformować Was, że od czasu przyjęcia przeze mnie 
stanowiska Burmistrza Miasta Milanówka zdobyliśmy aż 38 786 005,75 złotych dotacji zewnętrznych! 
Jak wielokrotnie deklarowałem – wraz z podległymi mi pracownikami będziemy starać się o wszystkie 
możliwe do pozyskania środki, o każdą złotówkę dotacji, w wypadku której mamy szansę do jej pozy-
skania! Tą drogą raz jeszcze dziękuję wszystkim zaangażowanym w pozyskiwanie funduszy zewnętrz-
nych na rzecz rozwoju Milanówka, bez Was nie byłoby to możliwe! Tylko determinacja i ciężka praca 
doprowadzają do tak znakomitych efektów! 
Poniżej przedstawiam zestawienie 
wszystkich otrzymanych dotacji od 
początku mojej kadencji.
u 10  378 879,91 zł – Poprawa jakości 
środowiska miejskiego poprzez zago-
spodarowanie terenów zielonych na ob-
szarze Gminy Milanówek – Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej
u 3 125 000,00 zł – Milanowskie Cen-
trum Usług Społecznych – Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej
u 8 041 119,34 zł – Rewitalizacja Willi 
Waleria w Milanówku – stworzenie inter-
dyscyplinarnego miejsca edukacji kultu-
ralnej – Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego
u 3 167 795,51 zł – Poprawa jakości po-
wietrza na terenie ZIT WOF poprzez bu-
dowę parkingów „Parkuj i Jedź” – RPO 
WM 20142020
u 2 238 600,00 zł – Przebudowa ul. Zbi-
gniewa Herberta – przebudowa 984 m 
drogi – Fundusz Dróg Samorządowych
u 2  035  382,55 zł – Wsparcie aktyw-
ności zawodowej rodziców w Gminie 
Milanówek – poprawa dostępności do 
usług świadczących opiekę nad dzieć-
mi poprzez utworzenie żłobka publicz-
nego w  Gminie Milanówek w okresie 
1.02.202028.02.2022 r. Cele szczegó-
łowe: 1. Doposażenie żłobka, 2. Bieżące 
funkcjonowanie utworzonych 57 miejsc 
opieki – RPO WM 20142020
u 1 000 000,00 zł – Przebudowa targo-
wiska miejskiego w Milanówku – PROW 
20142020
u 1 483 590,00 zł – Utworzenie publicz-
nego żłobka w Milanówku – Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, konkurs „MALUCH+” 2019
u 1  619  593,00 zł – Przeciwdziałanie 
COVID19 dla gmin i powiatów – Rządo-
wy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
u 400 000,00 zł – Remont willi Waleria, 
remont dachu i przewodów kominowych 
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Ochrona zabytków 2020
u 50 000,00 zł – Zakup nowego lekkie-
go samochodu ratowniczogaśniczego 
– OSP2019
u 169 125,00 zł – Inwentaryzacja indy-
widualnych źródeł ciepła na terenie gmi-
ny Milanówek – Mazowiecki Instrument 

Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOW-
SZE 2020
u 77  220,00 zł – Dofinansowanie wy-
datków na funkcjonowanie miejsc dla 
dzieci  w Żłobku Publicznym w Milanów-
ku MALUCH +2020 – Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, kon-
kurs „MALUCH+” 2020 moduł nr 2
u 79 993,98 zł – Zakup laptopów i do-
stępu do internetu dla uczniów i nauczy-
cieli do zdalnej nauki
u 47 500,00 zł – Modernizacja pracow-
ni informatycznej w Szkole Podstawowej  
nr 2 w Milanówku – Mazowiecki Program 
Dofinansowania Pracowni Informatycz-
nych i Językowych
u 55 000,00 zł – Zakup laptopów
u 45  510,00 zł – Opracowanie strategii 
elektromobliności dla Miasta Milanówka 
na lata 20192040 – Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
u 22 447,50 zł – Budowa Otwartej stre-
fy aktywności w Milanówku – Montaż 
6 urządzeń siłowni plenerowej, stołu do 
gry w piłkarzyki, stołu do gry w warca-
by oraz elementów małej architektury – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 
2019 – MSiT, Fundusz Rozwoju Kultury 
Fizycznej, Program Rozwoju Małej Infra-
struktury SportowoRekreacyjnej o Cha-
rakterze Wielopokoleniowym
u 10 000,00 zł – Remont instalacji elek-
trycznej  na terenie Rodzinnego Ogro-
du Działkowego „MILANÓWEK” przy 
ul. Partyzantów 2 w Milanówku – Mazo-
wiecki Instrument Aktywizacji Działkow-
ców MAZOWSZE 2020
u 30 000,00 zł – Zakup sprzętu ratow-
niczego i ubrań specjalistycznych dla 
OSP w Milanówku – Zakup wentylatora 
oddymiającego i 6 kompletów ubrań 
specjalistycznych – Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie 
u 6 782,00 zł – Usuwanie i unieszkodli-
wianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta Milanówek – Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie
u 11  768,02 zł – Polepszenie jakości 
powietrza w publicznym przedszkolu 
w  Milanówku poprzez zakup profesjo-
nalnych oczyszczaczy powietrza – Zakup 
15 sztuk oczyszczaczy powietrza do sal 

przedszkolnych w publicznym przed-
szkolu nr 1 w Milanówku – Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 
Mazowsze 2019 
u 5 755,00 zł – Unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest z terenu mia-
sta Milanówek – Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie
u 100  000,00 zł – dofinansowanie do 
zakupu wozu strażackiego – Urząd Mar-
szałkowski
u 389 865,00 zł – Projekt pn. „Wdro-
żenie zmian Organizacyjnych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej” 
u 2 854 452,51  zł – Projekt pn. „Rozwój 
usług społecznych w Gminie Milanówek”
u 344 702,43 zł – Projekt pn. „Qwspół-
PRACY”
u 794 190,00 zł – Projekt pn. „Rozwój 
,Aktywność, Praca”
u 30 000,00 zł – Dni Milanówka 2019 – 
Województwo Mazowieckie
u 8 500,00 zł – 110 lat tenisa w Milanów-
ku – Fundacja Lotto
u 14 800,00 zł – Ogólnopolski wernisaż 
wystawy „Murale Polskiej Niepodległo-
ści” – Narodowe Centrum Kultury
u 14 900,00 zł – Mam(y) Moc – Fundacja 
BGK
u 30 000,00 zł – Wirtualne Muzeum Jana 
Szczepkowskiego – Kultura Cyfrowa. Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
u 6 500,00 zł – Zakup nowości wydaw-
niczych – Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodowy Program 
Rozwoju
u 57 424,00 zł – Moja ebiblioteka lide-
rem informatyzacji na Mazowszu – Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego
u 10 710,00 zł – Zakup nowości wydaw-
niczych – Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa
u 11 300,00 zł – Zakup nowości wydaw-
niczych – Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa
u 17  600,00 zł – Czytamy w dzień 
i w nocy przy bibliotekarzy pomocy – Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Instytut Książki

Redakcja
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Pierwsza, pozyskana tym razem 
z  budżetu Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej w ramach Priorytetu 
II, dotacja w wysokości 3 125 000 zł, 
sfinansuje w stu procentach, bez an-
gażowania środków własnych, projekt 
planowany na 2021 rok – Milanow-
skie Centrum Usług Społecznych. 
Głównym celem tego projektu jest 
zwiększenie dostępu dla mieszkańców 
Milanówka do zintegrowanych przy-
stępnych cenowo, trwałych oraz wyso-
kiej jakości usług społecznych, takich 
jak: usługi rehabilitacyjne w miejscu 
zamieszkania oraz w gabinecie, usługi 
naprawcze („złota rączka”) w miejscu 
zamieszkania, usługi transportowe dla 
osób z niepełnosprawnościami i star-
szych doortodoor, usługi pralnicze, 
usługi kosmetycznofryzjerskie w miej-
scu zamieszkania, pomoc wytchnienio-
wa dla opiekunów faktycznych osób 
niepełnosprawnych,  warsztaty umie-
jętności wychowawczych dla rodziców 
i  opiekunów, badania profilaktyczne 
lub inne usługi profilaktyczne z zakre-
su zdrowia i usługi dotyczące organi-
zowania społeczności lokalnej, prowa-
dzenie Milanowskiego Klubu Seniora 
w okresie realizacji projektu, realizacja 
sąsiedzkich usług opiekuńczych, reali-
zacja eusługi (usługa polegająca na 
zakupie 20 opasek monitorujących i ich 
monitorowania), prowadzenie konsul-
tacji specjalistycznych (w zależności od 
zdiagnozowanych potrzeb, prawnych, 
medycznych, socjalnych itp.), realizacja 
usług usprawniających.

„Warto również zaznaczyć, że pro-
jekt obejmuje opieką młodzież z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu, co 
w sytuacji, kiedy właśnie tej pomocy 

potrzebują, jest niezwykle istotne, bo-
wiem nie ma dla nich systemowego 
działania. W Milanówku takie będzie! 
Część pozyskanych środków zostanie 
również przeznaczona na modernizację 
budynku przekazanego przez miasto w 
zeszłym roku milanowskiej Fundacji Ra-
dośni – Odczarujmy Autyzm, a także na 
działania związane z rehabilitacją osób 
ze spektrum autyzmu” – informuje Piotr 
Remiszewski, Burmistrz Miasta Milanó-
wek – „Przed nami nowatorskie wyzwa-
nie, które będzie zmieniać jakość życia 
naszych mieszkańców na lepsze!”.

Jak dodaje pani Krystyna Kott, Kie-
rownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Milanówku: „Realizacja projektu pn. 
‚Milanowskie Centrum Usług Społecz-
nych” przyczyni się do zwiększenia 
dostępu do zintegrowanych usług spo-
łecznych odpowiadających na potrzeby 
społeczności lokalnej naszego miasta”.

Projekt realizowany będzie od 1 stycz-
nia 2021 do 31 grudnia 2023 roku.

Drugim gigantycznym dofinanso-
waniem jest zdobyte 8  000 000 zł 
na rewitalizację i utworzenie inter-
dyscyplinarnego miejsca edukacji 
kulturalnej w Willi Waleria. Dofinan-
sowanie zostało otrzymane w ramach 
poddziałania 1.1 z  puli tzw. środków 
norweskich.

W świadomości mieszkańców Mi-
lanówka Willa Waleria jest niezwykle 
cennym dziedzictwem kulturowym 
miasta. Przez lata obserwowali jak stan 
tego historycznego domu się pogar-
szał i tracili już nadzieję, że budynek 
kiedykolwiek odżyje. Dzięki otrzyma-
nym w tym roku dofinansowaniom 
(w sumie 8 441 119.02 zł – przyp. red.) 
nadzieja na odrestaurowanie i ponow-

ne ożywienie tak symbolicznego dla 
Milanówka miejsca powróciła.

W ramach projektu „Rewitalizacja 
willi Waleria w Milanówku – stworzenie 
interdyscyplinarnego miejsca edukacji 
kulturalnej” oprócz prac konserwator-
skich i robót budowlanych rozwinięta 
zostanie oferta kulturalno-edukacyj-
na ‚Milanowskiego Centrum Kultury. 
Obejmie ona nowe formy działań, takie 
jak: konferencje oraz wycieczki, eks-
pozycje, wykłady, plenery malarskie, 
warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty 
grafiki komputerowej, targi, koncerty 
czy e-kultura. Grupami docelowymi 
będą wszyscy – od dzieci, młodzieży, 
studentów po osoby dorosłe, senio-
rów, osoby niepełnosprawne czy gru-
py wykluczone. W ramach projektu 
planowana jest również organizacja 
szkoleń zawodowych m.in. z tworze-
nia architektury historycznej, a także 
warsztatów z projektowania i tworze-
nia ceramiki użytkowej z wykorzysta-
niem istniejących pieców do wypału 
ceramiki w piwnicach willi Waleria, jak 
i warsztatów z projektowania i tworze-
nia tkanin użytkowych.

Planowana data rozpoczęcia projek-
tu to 1 stycznia 2021, a zakończenia – 
31 grudnia 2023.

Obecnie w Willi kończone są prace re-
konstrukcyjne kominów i rozpoczęła się 
wymiana pokrycia dachowego. Co waż-
ne, zostanie ono wykonane z dachówki 
karpiówki, czyli takiej jaka pokrywała 
Willę Walerię za czasów jej świetności. 
Trwający remont dofinansowywany jest 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, w ramach programu 
Ochrona Zabytków.

Redakcja

11 milionów w tydzień!
Milanowski magistrat i podległe mu jednostki każdego dnia i każdym swoim działaniem 
dążą do zwiększenia komfortu życia swoich mieszkańców. Ostatnim dowodem na to są 
otrzymane w ciągu jednego tygodnia dwa kolejne kilkumilionowe dofinansowania! 
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Inicjatywy Burmistrza,  
zablokowane przez radnych…
Nie oceniam intencji, nie szukam powodu, dla którego radni decydują się działać 
przeciw rozwojowi miasta i dobru jego mieszkańców, przedstawiam jedynie fakty 
poddając to wyłącznie Państwa ocenie. 

Blokowanie budowy Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Gdy okazało się, że kapitalny 
remont będzie de facto przysłowiowym 
kładzeniem nowego lakieru na skorodo-
waną karoserię, postanowiliśmy stworzyć 
nowy budynek na miarę XXI wieku. To nie 
są zwyczajne wydatki na oświatę, to jest 
inwestowanie w edukację przyszłych po-
koleń Milanowian. Jeśli ktoś tego nie rozu-
mie, nie rozumie również, że dzieci to nasz 
największy kapitał i  zapewnienie im możli-
wie najlepszych warunków edukacji to nasz 
obowiązek. Nie można w żaden sposób 
argumentować blokowania tak istotnej in-
westycji. Szanowni radni muszą mieć świa-
domość, że ich decyzja zaprzepaści marze-
nia wielu pokoleń mieszkańców naszego 
miasta, do których mają prawo i które przy 
odrobinie dobrej woli możemy zrealizować.  

Blokowanie budowy strażnicy Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Strażnica, to nie 
tylko siedziba tych, którzy nas ratują, któ-
rzy w trosce o nasz dobytek i nasze życie 
gotowi są pójść dosłownie w ogień, ale to 
również miejsce postojowe karetek pogo-
towia. Jeśli kwestionuje się fakt, że ratow-
nicy tych obu służb muszą mieć warunki 
zapewniające gotowość działania, to kwe-
stionuje się prawo obywateli do życia w po-
czuciu bezpieczeństwa. Takie działanie to 
działanie wbrew interesowi publiczne-
mu, działanie przeciwko Milanówkowi. 
Budowa strażnicy to jedna z tych kwestii, 
która winna być realizowana ponad podzia-
łami. Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców zasługuje na to, by odsunąć na bok 
wzajemne uprzedzenia – ta inwestycja nie 
może czekać!

Drodzy mieszkańcy, od lat słyszę, że Mi-
lanówek to miasto kultury i zgadzam się 
z tym! To właśnie kultura i dziedzictwo tego 
miejsca, czynią je szczególnym na mapie 
Polski. Ale jak widać, dla wielu naszych rad-
nych to tylko slogan, puste słowo, za któ-
rym nie kryją się żadne konkretne działania. 
Kiedy pojawia się okazja zakupu inwestycji 
idealnej i gotowej do rozpoczęcia prowa-
dzenia działalności w  szeroko pojmowanej 
sferze kultury i edukacji kulturalnej przy ul. 
Łąkowej radni uparcie blokują tę inwe-
stycję. I tu pojawia się pytanie, dlaczego 
radni  odbierają mieszkańcom marzenie 
o normalności? Dlaczego mieszkańcy na-
dal maja być skazani na korzystanie z ofer-
ty kulturalnej innych miast? Milanowianie 
mają prawo do profesjonalnych przestrzeni, 
w których realizować będą swoje pasje, do 
miejsca, na miarę ich potrzeb, które władze 
mogą i powinny im zapewnić. 

Nie możemy pozwolić, by przez kolejne 
sprzeciwy radnych, słowa „troska o kulturę” 
stały się wyłącznie frazesem zwłaszcza, że 
osoby blokujące inwestycję, a tym samym 

rozwój kultury w naszym mieście, to te same 
osoby, które dla kultury i jej propagowania 
przez ostatnie dwa lata nie zrobiły nic. 

Miasto musi mieć swoje centrum. Natu-
ralnym w Milanówku jest otoczenie dwor-
ca. Oczywiście, jest to kolejna inwestycja, 
budzącą nieuzasadniony sprzeciw radnych. 
Radni skutecznie blokują budowę cen-
tralnego skweru miejskiego przy ul. War-
szawskiej, między ulicami Piłsudskiego 
a  Przeskok. A  mogłoby być tak pięknie! 
W sąsiednich miastach takie inwestycje cie-
szą oko mieszkańców, dlaczego i Milanó-
wek nie miałby krzewić swojego centrum? 

Aby płynnie rozkładać ruch pojazdów, 
w całej Polsce gminy i miasta budują ron-
da, jako najlepsze i najbezpieczniejsze 
formy organizacji ruchu. W ten sposób 
naturalnie rozładowuje się korki, wymusza 
dostosowanie prędkości do warunków 
jak i natężenia ruchu. Wszędzie tak jest, 
tylko nie w Milanówku. Mogliśmy już te-
raz, a najpóźniej w 2021 roku  mieć cztery 
ronda, po dwa po obu stronach wiaduktu. 
Co więcej, tę inwestycję moglibyśmy zre-
alizować przy angażowaniu ok. 15% nakła-
dów własnych. W kosztach tej inwestycji 
partycypowałby także powiat grodziski 
i  otrzymalibyśmy dofinansowania w wys. 
min. 70% wszystkich kosztów z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Mogliśmy, ale 
znowu radni byli na „nie”. 

Miasto jest na tyle wydolne komunikacyj-
nie, na ile samorząd jest w stanie zorgani-
zować transport publiczny. To tylko dzięki 
niemu można ograniczyć ruch samochodów 
prywatnych dowożących dzieci do szkół czy 
przedszkoli. Można, ale transport musi mieć 
intensywną siatkę połączeń (kursów), a ja-
kość świadczonej usługi musi budzić zaufa-
nie. Autobusy muszą być bezpieczne i este-
tyczne, co w wypadku tego ostatniego ma 
związek z ogólnym wyglądem miasta.  

Trudno jest mi zrozumieć i racjonalnie 
wytłumaczyć chęć niszczenia dziedzictwa 
kulturowego Milanówka, przez osoby, któ-
re powinny stać na jego straży i dążyć do 
rozwoju. Najlepszym przykładem jest pró-
ba zniszczenia Teatru Letniego, którą ma 
szczęście udało mi się udaremnić, wpisując 
cały kompleks wraz z historycznymi korta-
mi tenisowymi do rejestru zabytków. Nie-
stety, pomimo tego sukcesu radni nadal 
próbują zniweczyć tę inwestycję, podejmu-
jąc działania mające na celu unieważnienie 
decyzji Wojewódzkiego Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków… Na szczęście 
Teatr Letni udało się uratować!

Co i rusz docierają do mnie sygnały, że 
radni nie utrzymują kompletnie żadne-
go kontaktu z mieszkańcami z okręgów 
wyborczych, z których trafili do Rady Mia-
sta Milanówka. Najbardziej kuriozalnym 

jest przykład radnej Janiny Moławy, która 
nie tylko nie udziela się, ale to co należy 
do obowiązków radnego – troska o okręg, 
inwestycje w tym terenie – to wszystko 
robią osoby prywatne, pozostające ze 
mną w kontakcie. Najlepszym przykładem 
jest remont ul. Dembowskiej, efekt mojej 
obietnicy na zebraniu z mieszkańcami, 
kwestia całkowicie zignorowana przez 
tamtejszą radną Moławę.  

Młodzi ludzie od lat proszą, aby zrobić 
coś dla nich w mieście. Mieliśmy dotację na 
pumptrack – specjalny tor przeszkód dla ro-
werzystów. Tak, mieliśmy, radni ostatecz-
nie postanowili, że nie dadzą pieniędzy 
na realizację tego zadania jako wkładu 
własnego. Przypomnę, że zadanie miało 
być w dużej mierze dofinansowane ze środ-
ków zewnętrznych. Przypomnę, że zadanie 
miało być w dużej mierze dofinansowane 
ze środków zewnętrznych. Wiem, że trudno 
w to uwierzyć, ale te pieniądze musieliśmy 
oddać. Samorządy niemal zabijają się o każ-
dą złotówkę dotacji, radni w Milanówku 
postanowili pieniądze oddać. Młodym 
ludziom pokazali przysłowiową figę. Nato-
miast widać, że hasła „zróbmy coś dla mło-
dych”, którymi wygrywali, w rzeczywistości 
nic dla nich nie znaczą.Jedyne co zrobili dla 
młodych to pozbawili ich złudzeń. 

Jak widać, blokada rozwoju Milanów-
ka, wręcz hamowanie codziennego jego 
funkcjonowania przez większość rad-
nych (J. Chojecki, K. Białecka, J. Moława, 
J. Nowakowska, K. Wiśniewski, W. Parol, 
P. Napłoszek, W. Mossakowski), to znak 
rozpoznawczy tej kadencji. Co z tego, że 
zalewane są referaty w budynku Urzędu 
przy ul. Kościuszki 45, że może dojść do za-
lania i zniszczenia dokumentów w referacie 
oświaty i zamówień publicznych? Radni nie 
chcą przeznaczyć pieniędzy na remont 
dachu! Prawda, że trudno w  to uwierzyć? 
Podobnie z zakupem beczkowozów do wy-
wożenia wody z zalanych ulic. Tu również 
doszło do blokady przez radnych i tylko 
przysłowiowe stawanie na głowie sprawiło, 
że wygospodarowaliśmy pieniądze na jeden 
pojazd. Co więcej, nie można znaleźć usłu-
godawcy, który zrealizowałby taką usługę 
dla miasta. Zostaliśmy postawieni przez 
radnych pod przysłowiową ścianą. Ale rad-
nych to nie interesuje, ich nie zalewa! Więc 
co jako Burmistrz mam powiedzieć miesz-
kańcom, gdy dzwonią zatrwożeni, bo za-
lewa im posesje? Cóż, mogę chyba tylko 
podać numery telefonów do radnych i niech 
się sami tłumaczą. Jako Burmistrz dokładam 
wszelkich starań, aby Milanówek się rozwi-
jał, ale zdecydowana większość radnych po-
stanowiła włączyć hamulec i to zablokować.  

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
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Inwestycje w Milanówku

Remont ul. Spółdzielczej 
5 listopada został ogłoszony przetarg na przebudowę 

nawierzchni ulicy Spółdzielczej poprzez ułożenie nakładki 
asfaltowej na istniejącej podbudowie. Rozpoczęcie prac bu-
dowlanych planowane jest na początek grudnia br.

Plenerowy plac zabaw
U zbiegu ulic Gospodarskiej i Przyszłości powstaje ple-

nerowy plac zabaw. Otwarcie planowane jest na początek 
grudnia.

Oświetlenie na ul. Marzeń
18 listopada ruszyła budowa oświetlenia ulicznego na 

ul. Marzeń. Prace polegają na montażu aluminiowych słu-
pów oświetleniowych, do których zamontowane zostaną 
nowoczesne, energooszczędne oprawy typu LED. Sieć 
oświetleniowa zasilająca lampy będzie poprowadzona pod 
ziemią. Przedmiotowe oświetlenie będzie wyróżniało się za-
równo pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym!

Odwodnienia ulic
Pod koniec listopada rozpoczeły się prace modernizacyj-

ne systemu odwodnienia ulicy Krakowskiej. Inwestycja ma 
na celu wyeliminowanie gromadzących się w tych miejscach 
wód opadowych. Jest to kolejna inwestycja tego typu po 
analogicznych na skrzyżowaniach – ul. Podgórna/ul. Parko-
wa, ul. Kościuszki/ul. Górnoleśna, ul.Szkolna/ul. Cicha.

Szachownica plenerowa
18 listopada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakończył pracę nad 

plenerową… szachownicą! Plansza pojawiła się koło wejścia głównego do budyn-
ku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 45. Zachęcamy do rozgrywania szachowych 
partyjek na świeżym powietrzu! W planach Burmistrza Piotra Remiszewskiego jest 
organizowanie partii szachowych online z miastami partnerskimi Milanówka! 

Ograniczenia  
w transporcie 
publicznym 

W związku z obostrzeniami 
wprowadzonymi na czas pandemii 
COVID19, przypominamy o  ogra-
niczeniach w transporcie publicz-
nym. W kursujących na terenie 
Milanówka autobusach obowiązują 
limity pasażerów. Zgodnie z obo-
strzeniami zajętych może być mak-
symalnie 50% miejsc siedzących, 
a pojazdy mogą być wypełnione 
maksymalnie w 30%.   
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Po bardzo udanej akcji rozdawania 
mieszkańcom pelargonii miejskich do 
przezimowania postanowiliśmy utwo-
rzyć dla Was wirtualny punkt wymiany 

kwiatów i w ten sposób powstała gru-
pa... Milanowski Wirtualny Targ Ro-
ślin! Jest to specjalna platforma dla 
mieszkańców Milanówka stworzona do 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku dokłada 
wszelkich starań, aby ulice w naszym mieście były czyste i atrakcyjne. 
Utrzymanie jego bogatego uroku na właściwym poziomie wymaga 
również zaangażowania i współpracy ze strony nas, mieszkańców.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią przypomina:
Jak postępować w przypadku znalezienia  
zagubionego, porzuconego  
lub bezdomnego zwierzęcia?

Bywają sytuacje, że Mieszkańcy znajdu-
ją zagubione, porzucone czy bezdomne 
zwierzę. W  takim przypadku, pierwszym 
co należy zrobić to skontaktować się ze 
Strażą Miejską w Milanówku lub Refera-
tem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Zielenią Urzędu Miasta Milanówka. Po 
zgłoszeniu, zwierzę, celem udzielenia mu 
niezbędnej pomocy, jest przewożone do 
jednej z lecznic weterynaryjnych, z  którą 
Gmina ma podpisaną umowę w zakre-
sie świadczenia usług weterynaryjnych 
dla zwierząt bezdomnych z naszego miasta 
(tj. Przychodnia Weterynaryjna „APWET” 
oraz Lecznica dla Zwierząt „MEGAWET”).

Ogłoszenie o zwierzęciu zamieszcza-
ne jest na stronie Zaginione/znalezione 
zwierzęta z  Milanówka na portalu spo-
łecznościowym Facebook. Niejednokrot-
nie po zwierzaka zgłasza się właściciel lub 
w przypadku, gdy zwierzę jest bezdomne 
– znajduje nowy dom. 

Ponadto, każdy właściciel psa czy kota, 
jak również osoba, która chce zaopie-
kować się  pieskiem lub kotkiem może 
otrzymać dofinansowanie do zabie-
gu sterylizacji lub kastracji zwierzaka. 
W tym celu należy złożyć do Urzędu Miasta 
Milanówka odpowiedni wniosek, dostępny 
na stronie internetowej www.milanowek.pl. 

Pomagamy również tzw. opiekunom 
społecznym w opiece nad kotami wolno 
żyjącymi poprzez przekazywanie karmy 
dla tych zwierząt.  

Każdy Mieszkaniec może również otrzy-
mać pakiety higieniczne i woreczki na psie 
nieczystości, służące do posprzątania po 
swoim pupilu (woreczki można otrzymać 
w  budynku C Urzędu Miasta Milanów-
ka przy ul. Spacerowej 4 oraz w budynku 
Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32).

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Środowisko 

Ustawowo właściciele nierucho-
mości zobowiązani są do uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości. Właściciele nierucho-
mości nie są obowiązani do uprzątnię-
cia chodnika, na którym dopuszczony 
jest płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych. Do obowiąz-
ków zarządu drogi należy pozbycie się 
uprzątniętych zanieczyszczeń. W okre-

sie jesiennym obowiązki te odnoszą 
się głównie do liści zalegających na 
milanowskich chodnikach.

W celu pozbycia się uprzątniętych 
z chodników liści, należy skontaktować 
się z:
n Dla dróg gminnych – Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Milanówku, telefonicznie dzwo-
niąc pod numer (22) 755 81 89 lub 
(22) 755 81 87 lub elektronicznie na ad-
res: sekretariat@zgkimmilanowek.pl
n Dla dróg powiatowych – Powia-

towym Zarządem Dróg w Grodzisku 
Mazowieckim, telefonicznie – dzwoniąc 

pod numer (22)7240570 lub elektro-
nicznie na adres: sekretariat@pzdgm.pl
n Dla dróg wojewódzkich –  

Mazowieckim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich, Rejon Grodzisk Mazowiecki, 
telefonicznie – dzwoniąc pod numer 
(22)  755 59 46 lub (22) 755 20 59 lub 
elektronicznie na adres: rd.grodzisk@
mzdw.pl

Termin oraz sposób przygotowania 
i  spakowania liści należy ustalić indy-
widualnie bezpośrednio  z każdym 
z wyżej wymienionych podmiotów.

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Dbajmy o nasze miasto, wspólnie!

wymieniania się roślinami i wiedzą do-
tyczącą ich pielęgnacji!

Macie nadmiar jakiejś roślinki i chęt-
nie oddalibyście ją do adopcji w dobre 
ręce? A może właśnie poszukujecie tej 
konkretnej rośliny i z radością byście ją 
przygarnęli? Szukacie porady odnośnie 
pielęgnacji zieleni? – śmiało pytajcie!  
Na Wasze pytania odpowiadać na gru-
pie będzie także milanowski Ogrodnik 
Miejski!
Milanowianie, #WymieńmySięRoślinami!

Dołączcie już dziś: www.facebook.
com/groups/ 

milanowskiwirtualnytargroslin/
Redakcja 
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Ustawowo właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do przyłączenia nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
a w przypadku braku takiej sieci do wypo-
sażenia nieruchomości w szczelny zbior-
nik bezodpływowy lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków, spełniającą normy 
określone  w odpowiednich przepisach. 
Każdy zbiornik bezodpływowy powinien 
być opróżniany systematycznie, w termi-
nach zapobiegających przelaniu się nie-
czystości na powierzchnię oraz przenika-
niu do gruntu, gwarantując zachowanie 
czystości i porządku na nieruchomości, 
jednak nie rzadziej niż raz w  miesiącu. 
Właściciele  nieruchomości  zobowiąza-
ni  są  do  przechowywania  przez  okres  
12 miesięcy  dowodów korzystania z usług 

przedsiębiorcy posiadającego stosowne 
zezwolenie. 

Kto nie wykonuje wyżej wymienio-
nych obowiązków podlega karze grzyw-
ny do 5 tys. zł!

Nie ryzykuj kar – oszczędzaj !
Porównanie kosztów eksploatacji 

zbiornika bezodpływowego i kosztów ka-
nalizacji sanitarnej na przykładzie 3 oso-
bowej w rodziny:
n Cena za wywóz wozem asenizacyj-

nym 1m3 ścieków waha się w granicach 
22,50 – 24,00 zł brutto (średnio 23,25 zł). 
Miesięczny koszt dla rodziny to: 3 os. 
x 3 m3 x 23,25 zł/m3 = 209,25 zł brutto.
n Koszt odprowadzenia 1m3 ście-

ków do kanalizacji sanitarnej to 11,52 zł 
brutto.  Miesięczny koszt dla rodziny to:  

3 os. x 3 m3 x 11,52 zł/m3 = 103,68 zł 
brutto. 

Nie zwlekaj, podłączając nieruchomość 
do sieci kanalizacji sanitarnej możesz 
oszczędzić miesięcznie ponad 105 zł!
Urząd Miasta Milanówka wspomaga

Informujemy, że istnieje możliwość 
rozłożenia na raty kosztów przyłączenia 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Osoby 
chętne zapraszamy do kontaktu z Mila-
nowskim  Przedsiębiorstwem Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. 
Urząd Miasta Milanówka przystąpi do 
kontroli częstotliwości opróżniania zbior-
ników bezodpływowych.

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią 

Podłącz swoją nieruchomość do 
sieci kanalizacji sanitarnej
Urząd Miasta Milanówka przypomina, że nieczystości płynne – „ścieki”, przedostające się 
do gruntu zagrażają środowisku naturalnemu, w szczególności wodom głębinowym, które 
są źródłem wody pitnej. Nieoczyszczone ścieki wypływające z nieszczelnych szamb lub, co 
gorsza, wylewane do ziemi, nieuchronnie skażają wodę, którą pijemy i stanowią zagrożenie 
dla zdrowia, a nawet dla życia człowieka.

Środowisko

MIASTO MILANÓWEK

ZÓŁTA 
KARTKA
ŹLE SEGREGUJESZ 

 ODPADY
 

NASTĘPNYM RAZEM 
ZAPŁACISZ  

WIĘCEJ 

ZÓŁTA 
KARTKA
ŹLE SEGREGUJESZ 

 ODPADY
 

NASTĘPNYM RAZEM 
ZAPŁACISZ  

WIĘCEJ 

Urząd Miasta  
Milanówka  

tel. (22) 758 30 61 
www.milanowek.pl
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14 października 2020 r., odbyła się 
w  naszej szkole uroczystość Ślubowa-
nia Uczniów Klas Pierwszych. Spotkania 
odbyły się w sali gimnastycznej dla każ-
dej klasy oddzielnie, które poprowadzi-
ły panie wychowawczynie: Natalia Pon-
cyliuszLeszczyńska i Monika Piekut.

Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę 
na  Sztandar Szkoły. Tekst ślubowania 
odczytała pani Dyrektor Anna Sawwi-
dis, a  pierwszoklasiści z  dumą powta-

rzali słowa przysięgi. Uczniowie  obie-
cali, że  będą godnie reprezentować 
imię szkoły,  pilnie uczyć się i wzorowo 
zachowywać. Następnie odbył się akt 
pasowania pierwszaków ogromnym 
ołówkiem, dokonano wręczenia legi-
tymacji szkolnych oraz upominków od 
rodziców. Pani pedagog Mira Opaliń-
ska skierowała do naszych milusińskich 
kilka ciepłych słów, a w rozmowie z pa-
nią Dyrektor dzieci chętnie opowie-

działy, co podoba im się w szkole, albo 
co można w niej zmienić. Uroczystość 
przeplatana była dziecięcymi melo-
diami: „Piosenka na dobry początek”, 
„Pierwszaczek” i „Ślubowanie”.

To  był wyjątkowy dzień, który  na   
długo pozostanie w pamięci pierwszo-
klasistów.

Beata Osiadacz
nauczycielka muzyki

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej został zorganizowa-
ny w naszej szkole projekt 
plastyczno-fotograf iczny 
zachęcający do wykonania 
portretów nauczycieli. Naj-
chętniej swoje propozycje 
plastyczne zaprezentowali 
uczniowie klas I – III, choć nie 
zabrakło też prac z klas IV – 
VIII. Oto niektóre z nich.

Marika Wojsław, 
nauczycielka plastyki

Beata Osiadacz, 
nauczycielka muzyki

Dzień edukacji Narodowej  
– Ślubowanie Klas Pierwszych

„Ta twarz 
wygląda 
znajomo”

Sukcesy naszych 
uczniów

Edukacja

Zwyciężczynią w grupie wiekowej 7-9 
lat II Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży 
pt. „Dzieła Miłości”  jest  Liliana Łu-
niewska z klasy 3a.

Liliana wzięła także udział w konkur-
sie dla dzieci i młodzieży z milanow-
skich szkół podstawowych pt.  „Za-
inspiruj się Milanówkiem jesienią”, 
w kategorii praca plastyczna z klas I – IV 
SP, zorganizowanym przez Milanowskie 
Centrum Kultury. Zajęła zaszczytne 
II miejsce.

Liliana Ł. II Ogólnopolski Konkurs  
Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. 
Dzieła Miłości

p. Anita Racka-Gozdek – pra-
ca Wiry Stupnickiej z kl. 2b

p. Beata Osiadacz – praca 
Emilii Błeszyńskiej z kl. 8c

p. Anna Sawwidis – praca 
Liliany Łuniewskiej z kl. 3a

p. Edyta Przewiedzikow-
ska – praca Oliwiera Chle-
bowskiego z kl. 4b

Życzenia 
nauczycielom 
złożył Samorząd 
Uczniowski

Wydarzenia w „jedynce”
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Edukacja

Mistrzowie recytacji
W XX edycji Konkursu Recytator-

skiego zorganizowanego w Muzeum im. 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Sta-
wisku pod patronatem Starosty Powia-
tu Grodziskiego Marka Wieżbickiego 
oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatu-
ry „Przełożone – polubione. Literatura  
światowa w polskich tłumaczeniach” 
wzięło udział 10 uczniów z naszej szkoły.

Nagrody otrzymali:
W kategorii klas 56
3 miejsce ex aequo – Bartosz Par-

chan, ucz. kl. 5A, przygotowany przez 
panią Barbarę Mazur za recytację wier-
sza „Księga straszliwej Niegrzeczności” 
Iana Wahybrow’a.

W kategorii klas 78
1 miejsce – Piotr Sadecki, ucz. kl. 8B, 

przygotowany przez panią Marię Sob-

czak, za wykonanie utworu Paula Neru-
dy „Powoli umiera ten…”.

2 miejsce ex aequo – Witold Reszka, 
ucz. kl. 7B, przygotowany przez panią 
Marię Sobczak za wykonanie fragmen-
tu „Hobbita” J.R.R. Tolkiena w prze-
kładzie Marii Skibniewskiej, Jan Sura, 
ucz.  kl.  8B przygotowany przez panią 
Marię Sobczak za utwór Rudyarda Ki-
plinga „List do syna”.

Nagrodę Burmistrza pana Piotra 
Remiszewskiego otrzymała Nina Laba-
hua, ucz. kl. 7C przygotowana przez 
panią Marię Sobczak za wykonanie frag-
mentu „Małego Księcia” Antoine’a de  
SaintExupéry’ego w przekładzie Jana 
Szwykowskiego.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
 Maria Sobczak, 

nauczyciel bibliotekarz A jesienią… 
„sadzenie 
kwiatów”

W piątek, 25 września ucznio-
wie klasy 2a wraz z nauczycielkami 
Agnieszką Grzeszyk i Moniką Buliń-
skąNodzak, przy wsparciu finanso-
wym i pomocy rodziców brali udział 
w praktycznej lekcji przyrody pod ha-
słem „Jesienne sadzenie kwiatów”. 
Uczniowie dowiedzieli się jak sadzić, 
nawozić i pielęgnować kwiaty w na-
szych przyszkolnych donicach. Sadzili 
wrzosy oraz starzec popielny inaczej 
zwany mrozem, pracowali w grupach 
świetnie się przy tym bawiąc. Klasowi 
dyżurni będą odpowiedzialni za opie-
kę nad kwiatami podczas całego roku 
szkolnego. Uczniowie pracowali bar-
dzo ciężko, a efekty tej pracy możemy 
podziwiać przed nasza szkołą.

Wychowawczyni kl. 2a  
p. Agnieszka Grzeszyk

Klasa 2a

Jesienne drzewa
Kolorami się mienią,
Brązem, pomarańczem,
Żółcią i czerwienią.
Moje drzewo
Będzie też mieć wiele,
Ich liście, jak chmurki
Wokół pnia przykleję...

Jesienne malowanie

Zdrowe śniadanie

Tak, jak w wierszu 
Agaty Dziechciarczyk, 
drzewa uczniów kla-
sy 3a przybrały barwy 
brązu i czerwieni. Po-
malowane pomarań-
czowym  i złotym kolo-
rem  rozświetliły dolny 

korytarz naszej szkoły. 
Wykonując te  prace, 
uczniowie połączyli 
materiały przyrodnicze 
z plastycznymi.

Gabriela Walczak  
Wychowawczyni kl. 3a

Zdrowe odżywianie to ważne  
zadanie dla każdego młodego  
człowieka...

Dobrze o tym wiedzą ucznio-
wie klasy 3a, którzy 5 listopada przy-

gotowali  zdrowe i  wesołe drugie 
śniadanie.

Gabriela Walczak
Wychowawczyni kl. 3a



Edukacja

Obowiązujący reżim sanitarny odmie-
nił nasze szkolne życie nie do poznania. 
Od 8.00 rano, do 17.00 po południu, od 
szatni po strych, od świetlicy po boisko, 
wszystko jest inaczej. Nauczyciele ukry-
ci za maskami i przyłbicami, uczniowie 
cały dzień w jednej sali, wieszaki na 
kurtki zamiast boksów szatni, pani woź-
na uzbrojona w spryskiwacz, książki na 
kwarantannie, długopisu nie pożyczysz, 
przy obiedzie nie pogadasz, w koryta-
rzu nie pobrykasz – dystans, dezynfek-
cja, maseczki…

A że nie samą pandemią człowiek 
żyje, sięgamy po radości, które znamy 
z dotychczasowego szkolnego życia, 
a po które bezpiecznie sięgnąć można. 
Bierzemy udział w imprezach sporto-
wych, ale tylko tych „boiskowych”, od-
bywających się w otwartej przestrzeni. 
I oczywiście osiągamy sukcesy, takie na 
miarę naszych niemałych możliwości. 

W Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych Dziewcząt nasze uczennice 
zajęły II miejsce na szczeblu między
powiatowym. Tak wspaniale reprezen-
towały nas: Weronika Tucharz, Nikol 
Niedzińska, Gabriela Popielczyk, Patry-
cja Rydzikowska, Amelia Żelazko, Julia 
Stasiak, Barbara Klonowska, Wiktoria 
Boczkiwska, Blanka Nadulna.

Meliśmy też okazję zaprezentować 
nasze talenty w Wielkim Konkursie 
Plastycznym zorganizowanym przez   
Publiczne Ognisko Plastyczne w Gro-
dzisku i organizatorów  52 Złazu Tury-
stycznego „Babie lato 2020”. Konkurs 
nosił zachęcający tytuł „Zabytkowy 
detal architektury Milanówka”. Prze-
słaliśmy prace malarskie i fotograficz-
ne, czarnobiałe i kolorowe. Nagroda-
mi uhonorowani zostali uczniowie klas 
starszych:
y I miejsce w kategorii prac malarskich 
– Kosma Gosik, kl. 5b
y I miejsce w kategorii prac fotogra-
ficznych – Maja Reszczyńska, kl. 6b
y II miejsce w kategorii prac fotogra-
ficznych – Weronika Tucharz, kl. 6a    
y III miejsce w kategorii prac fotogra-
ficznych – Michał Tucharz, kl. 6a.

Drugi konkurs plastyczny, tym ra-
zem ogólnopolski nosił tytuł „Bitwa 
Warszawska 1920 r. w świadomo-
ści młodego pokolenia Polaków”. 
Organizatorem konkursu był Sejmik 
Województwa Mazowieckiego oraz 
Muzeum Niepodległości w Warszawie. 
Dla uczniów klas 48 zaproponowano 
temat: Poczuj się jak Jerzy Kossak, któ-
ry po wydarzeniach bitwy warszawskiej 
1920 roku namalował obraz Cud nad 

Wisłą. Uczniowie klas 13 mieli zapro-
jektować order lub pomnik. Tym razem 
nasze dzieci zdobyły: 
y II miejsce – Igor Grajewski, kl. 3b za 
pracę „Order i pomnik”
y III miejsce – Faustyna Marzyńska,  
kl. 7a. 

Poszukiwania, rywalizacja, pokonywa-
nie barier, sukcesy i odkrywanie Ameryki 
na nowo dodają nam skrzydeł. Im będą 
one większe, tym wyżej pofruniemy 
w dorosłość. Dlatego przyjmujemy z za-
chwytem kolejne, fascynujące wyzwania.

A na co dzień popisujemy się wiedzą, 
zdobywamy oceny, ćwiczymy umysły 
i mięśnie, cieszymy się sobą nawzajem, 
póki możemy. Nikt nie wie kiedy i jak 
się skończy niebezpieczny czas jaki nam 
przypadł w udziale.

Czy świat się zmienił już na zawsze? 
Pewnie tak. Ale dziećmi jesteśmy tylko 
teraz i nie możemy tego przegapić.

Bogna Fastyn, 
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2

Nie dajemy się!
Wiadomości nadciągające ze świata wyglądają kiepsko i nikt 
nie umie wywróżyć co nas czeka jutro. Mimo to staramy się 
zagospodarować swoje tu i teraz najlepiej jak można.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Tadeusza Kuldanka, 

wieloletniego słuchacza i działacza  
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy słowa wsparcia.  
Łączymy się w braterskiej modlitwie z wszystkimi,  
którzy przeżywają czas próby i rozłąki z najbliższą 

osobą.

Jest to wielka strata, która jeszcze długo będzie 
napełniać smutkiem nasze serca. Dlatego 
łącząc się w żałobie składamy  Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa otuchy po stracie naszego 

kolegi.

„Ciężko wyrazić ból słowami po Kimś 
 z Kim zrobiło się tak wiele”

Zarząd Milanowskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Drodzy Mieszkańcy! Bardzo żału-
ję, że w tym roku nie spotkamy się na  
Wigilii dla samotnych i potrzebujących, 
tradycji zapoczątkowanej przez panią 
Danutę Kijewską, prezesa Fundacji Ho-
mohomini. Sytuacja nie zmienia jednak 
idei tego wydarzenia, które możemy 
zrealizować inaczej. Do wszystkich sa-
motnych i potrzebujących trafią paczki 
świąteczne prosto do domów! Zajmie 
się tym milanowski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Święta będą wspaniałe 
mimo wszystko!

Piotr Remiszewski 
Burmistrz Miasta Milanówka

Świąteczne  
paczki
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Milanowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w dobie pandemii

Społeczność

Przedstawicielki Milanowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w paździer-
niku br. uczestniczyły w cyklu trzech 
jednodniowych warsztatów prowadzo-
nych przez firmę Lokalne Badania Spo-
łeczne. Był to projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie CAL w ramach grantu 
przyznanego przez Mazowieckie Cen-
trum Polityki Społecznej, jako zadanie 
„Mazowiecka Akademia Współpra-
cy UTW”, dofinansowane z budżetu 
Województwa Mazowieckiego. Każdy 
z piętnastu UTW z województwa mazo-
wieckiego biorących udział w projekcie 

zobowiązany został do przeprowadze-
nia wydarzenia o charakterze integra-
cyjnośrodowiskowym.

MU3W z uwagi na sytuację związaną 
z obowiązującą w naszym kraju kwa-
rantanną, w listopadzie zorganizował 
warsztaty przygotowania kart świą-
tecznych. Po zakupieniu przez koor-
dynatorki projektu materiałów papier-
niczych i ozdób do wykonania kart, 
zostały one podzielone na pakiety 
i  doręczone uczestniczkom projektu.  
W projekcie udział wzięło dziewięć na-
szych koleżanek.

Przed świętami wykonane karty zo-
staną wysłane do zaprzyjaźnionych 
z Uniwersytetem podmiotów i osób. 
Mimo zakończenia i rozliczenia pro-
jektu, nasze warsztaty będą kontynu-
owane z udziałem kolejnych uczestni-
czek. Dziękujemy wszystkim członkom 
MU3W biorącym udział w warsztatach. 
Zdjęcia kilku wykonanych przez nie 
kart zamieszczamy poniżej. Więcej 
zdjęć znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej MU3W – www.mu3w.pl.

W imieniu Zarządu MU3W
Maria Barbarska

Rządowy program solidarnościowy 
„Korpus Wsparcia Seniorów” urucho-
miony został w celu zaopiekowania się 
seniorami, którzy nie mają opieki ze 
strony rodziny lub nie korzystają z po-
mocy w  formie usług opiekuńczych 
realizowanej przez ośrodek pomocy 
społecznej.

„Korpus Wsparcia Seniorów+” szero-
ko angażuje organizacje, wolontariuszy, 
harcerzy, Wojska Obrony Terytorialnej 
czy wojska operacyjne. Zgodnie z za-
powiedziami rząd uruchamia program 
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Se-
niorów, dzięki któremu pomoc senio-
rom w  okresie pandemii koronawirusa 
i działania podejmowane w tym zakre-
sie przez rząd, samorządy, ośrodki po-
mocy społecznej i wolontariuszy będą 
przebiegały sprawniej, a osoby starsze 
uzyskają niezbędną pomoc w trudnym 
czasie. Koordynatorem programu jest 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. W ramach Korpusu Wsparcia 
Seniorów uruchomiona zostanie spe-

cjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona 
dla seniorów (22 505 11 11). Za jej po-
średnictwem osoby starsze będą mo-
gły poprosić o pomoc w czynnościach, 
które wymagają wyjścia z domu, a które 
utrudnione są przez pandemię. Dane 
kontaktowe zgłaszającego się seniora 
będą przekazywane do właściwego te-
rytorialnie ośrodka pomocy społecznej, 
który będzie się kontaktować z osobą 
zainteresowaną w celu ustalenia zakre-
su pomocy. W takie wsparcie seniorów 
będą zaangażowani wolontariusze i or-
ganizacje pozarządowe, a także Ochot-
nicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Te-
rytorialnej i harcerze.
Jak zgłosić się do Korpusu Wspar-
cia Seniorów?
1. Zadzwoń na infolinię.
2.  Wypełnij ankietę dostępną na stro-

nie: wspierajseniora.pl
3.  Przyjdź lub zadzwoń do Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Gminie Milanó-
wek, ul. Kościuszki 16, telefon 22 755 
86 35, w celu nawiązania kontaktu 

z  pracownikiem socjalnym obsługu-
jącym Twój rejon zamieszkania.

Jak skorzystać ze wsparcia w ra-
mach Korpusu Wsparcia Seniorów?

1.  Należy zadzwonić na infolinię, nu-
mer telefonu 22 505 11 11.

2.   Korzystanie z infolinii, a także udzie-
lenie pomocy, np. zrobienie i do-
starczenie zakupów jest bezpłatne.

3.  Senior korzystający ze wsparcia 
w ramach Korpusu pokrywa koszty 
ewentualnych zakupów. Usługa wy-
konania zakupów dla seniora jest 
nieodpłatna.

4.  Pomoc skierowana jest do osób po-
wyżej 70tego roku życia. W szcze-
gólnych przypadkach wsparcie 
otrzymają też młodsi seniorzy.

5.  Realizacja usługi w postaci dostar-
czenia zakupów nie przysługu-
je jednak osobie, która korzysta 
z usług opiekuńczych, bądź specja-
listycznych usług opiekuńczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Milanówku

Program Rządowy: Ochrona Seniorów 
+ Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Rządowy program solidarnościowy „Korpus Wsparcia Seniorów” uruchomiony został w celu za-
opiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny lub nie korzystają z pomocy 
w formie usług opiekuńczych realizowanej przez ośrodek pomocy społecznej.



14  kurier Milanowski

Rada Miasta

W dniu 16 października 2020 roku (piątek) 
odbyła się

XXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
Nr 273/XXXIV/20

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego skargi Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie z 14 września 2020 r., ode-
branej w dniu 17 września 2020 r. Sygn. Akt PO 
VI Pa 47.2020 na Uchwałę nr 465/XLVII/18 z 10 
września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regula-
minu czystości i porządku na terenie Miasta Mi-
lanówka;

Uchwała  
Nr 274/XXXIV/20

w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyj-
nej Rady Miasta Milanówka oraz zmiany treści 
Uchwały Nr 4/I/18 Rady Miasta Milanówka z 20 
listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Re-
wizyjnej Rady Miasta Milanówka;

Uchwała  
Nr 275/XXXIV/20

w sprawie wyboru członka Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Rady Miasta Milanówka oraz zmia-
ny treści Uchwały Nr 5/I/18 Rady Miasta Mila-
nówka z 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Milanówka;

Uchwała  
Nr 276/XXXIV/20

w sprawie wyboru członka Komisji Praworząd-
ności i  Bezpieczeństwa Publicznego Rady Mia-
sta Milanówka oraz zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 
Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta 
Milanówka;

Uchwała  
Nr 277/XXXIV/20

w sprawie przekazania do rozpatrzenia wniosku  
Burmistrzowi Miasta Milanówka;

Uchwała  
Nr 278/XXXIV/20

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością 
wniosku o modyfikację planu i lokalizacji inwesty-
cji drogowej u zbiegu ulic Kościelnej, Kościuszki 
oraz Piasta;

Uchwała  
Nr 279/XXXIV/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Bur-
mistrza Miasta Milanówka dotyczacej zmiany or-
ganizacji ruchu na ul. Dworcowej i ul. Tadeusza 
Kościuszki w Milanówku;

Uchwała  
Nr 280/XXXIV/20

w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska 
Wolna od 5G dotyczącej ochrony zdrowia miesz-
kańców gminy przed coraz większą ekspozycją na 
sztuczne pola elektromagnetyczne;

XXXIV SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

Ka
m

il B
ial

ik

Uc
hw

ała
  

za
tw

ier
dz

on
a

Ka
ro

lin
a B

iał
ec

ka

Ja
ro

m
ir 

Ch
oj

ec
ki

Ew
a G

ali
ńs

ka

Hu
be

rt 
Ja

re
k

Ja
nin

a M
oł

aw
a

W
ito

ld
 M

os
sa

ko
ws

ki

Pi
ot

r N
ap

ło
sz

ek

Jo
lan

ta
 N

ow
ak

ow
sk

a

Kr
zy

sz
to

f O
łp

ińs
ki

Bo
że

na
 O

sia
da

cz

W
ald

em
ar

 P
ar

ol

Ja
ku

b 
Pi

ot
ro

ws
ki

Kr
zy

sz
to

f W
iśn

iew
sk

i

a

a

a

a

a

a

a

a

W dniu 27 października 2020 roku (wtorek) 
odbyła się

XXXV Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
Nr 281/XXXV/20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2021 rok;

Uchwała  
Nr 282/XXXV/20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierża-
wę części nieruchomości położonej w Milanówku 
przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej działkę 8/1 
obr. 0506 oraz odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy;

XXXV SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Stan rady – 14 radnych, obecnych – 12
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Rada Miasta

Wszelkie pisemne opracowa-
nia dotyczące Sesji są dostępne 
w Biurze Rady Miasta Milanówka 
przy ulicy Kościuszki 45, budy-
nek „B” – tel. 22 758 34 21,  

faks 22 758 35 15. Treści 
uchwał dostępne są na stronie 
internetowej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

za przeciw

wstrzymał się nie głosował

W dniach 5, 9 i 10 listopada 2020 roku  
odbyła się

XXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
Nr 288/XXXVI/20

 w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Uchwała  
Nr 289/XXXVI/20

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 
– 2029

XXXVI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14
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Uchwała  
Nr 283/XXXV/20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę części nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – boczną od ul. Czubińskiej, ozna-
czoną jako działki ew. nr 43/1, 46/1 i 182/3 z ob-
rębu 0511 w Milanówku oraz odstąpienie od 
obowiązku trybu przetargowego zawarcia tej 
umowy dzierżawy;

Uchwała  
Nr 284/XXXV/20

w sprawie przyjęcia Gminnego programu osło-
nowego w zakresie transportu osób niepełno-
sprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia in-
tegracyjne i terapeutyczne na rok 2021;

Uchwała  
Nr 285/XXXV/20

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia 
Dziennego – Srodowiskowego Klubu Wsparcia 
dla Dzieci i ich Rodzin, prowadzonej w formie 
opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Milanówku;

Uchwała  
Nr 286/XXXV/20

dotycząca przyjęcia stanowiska Rady Miasta 
Milanówka w sprawie zabezpieczenia antyhała-
sowego odcinka autostrady A2 przebiegające-
go przy granicy miasta Milanówka  i zminima-
lizowania uciążliwości związanych z nadmierną 
emisją hałasu;

Uchwała  
Nr 287/XXXV/20

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta Milanówka dotyczącej naruszenia pra-
wa poprzez wydanie i wykonywanie Zarządze-
nia nr 41/VIII/2020 z dnia 20.03.2020 r. w spra-
wie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu 
na targowisku miejskim przy ulicy Piłsudskiego 
14 w Milanówku; 

a

a

a

a

a

W ostatnim czasie docierają do nas 
informacje od mieszkańców Milanów-
ka o aktywności oszustów metodą 
,,bezpłatne testy na Covid19”. Osoby 
te podszywają się pod pracowników 
Stacji SanitarnoEpidemiologicznych 
(Sanepidu) z Warszawy przeprowa-

dzających bezpłatne testy na korona-
wirusa (Covid19). Dzwonią na numery 
stacjonarne i chcą się umówić na test 
w domu starszych osób.

Informujemy, że stacje sanitarnoepi-
demiologiczne nie przeprowadzają do-
browolnych testów na COVID w domu.

Drogi Seniorze – bądź czujny!
Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś 

próbuje  Cię oszukać, natychmiast 
skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod 
numer alarmowy 112.

Krystyna Kott
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ostrzeżenie przed oszustami!Ośrodek  
Pomocy 
Społecznej
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Społeczność

Scena bez Maestro

Fryderyku 
pamiętamy
17 października minęła 171. 
rocznica śmierci Fryderyka 
Chopina i 75. rocznica od-
dania urny z Jego sercem 
z Milanówka z powrotem  
do Warszawy. 

Z powodu panującej epidemii i wpro-
wadzonych obostrzeń tegoroczne uro-
czystości 102. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości musiały zostać 
ograniczone do minimum. Po godz. 
12.00 Burmistrz Piotr Remiszewski wraz 
z Przewodniczącym Rady Miasta Mila-
nówka – Kamilem Bialikiem oraz radnymi 
– Krzysztofem Ołpińskim i Hubertem Jar-

kiem złożyli w  imieniu milanowskiej spo-
łeczności wspólny wieniec przed Pom
nikiem Bohaterów. Następnie w kościele 
pw. św. Jadwigi Śląskiej odbyła się msza 
święta za Ojczyznę. Tegoroczne obcho-
dy zakończyła uroczysta Gala finałowa 
XIV edycji nagrody Milanowskiego Liścia 
Dębu, o której więcej na stronie 13.

Redakcja

„Po przyjeździe do Milanówka spo-
rządzono protokół: Dnia 9 września 
1944 (…) generał niemiecki von den 
Bach, w obecności gubernatora war-
szawskiego Fischera i wicegubernato-
ra Kellera oraz ks. dra Jerzego Modze-
lewskiego i ks. Karola Milika, wręczył 
osobiście serce F. Chopina, znajdujące 
się w szklanym naczyniu, w czarnej 
kasecie i drewnianym pudełku, Jego 
Ekscelencji ks. Antoniemu Szlagow-
skiemu, zarządzającemu archidiecezją 
warszawską. Kaseta pochodzi z ko-
ścioła św. Krzyża w Warszawie”*

„Urna z sercem wielkiego kompo-
zytora znalazła się pod dobrą opieką 
w Milanówku. Bronisław Sydow w swo-
im raporcie wspomina, że Arcybiskup 
Szlagowski jednakże nie dowierzał 
‘szlachetności’ v.d. Bacha i obawiał się 
o los urny, wieczorem więc tegoż dnia 
przeniesiono ją potajemnie do prof. 
Antoniewicza w Milanówku przy ul. 
Sosnowej (…), by następnie być prze-
niesioną z powrotem do plebanii. Tu 
pozostała w prywatnej kaplicy ks. Ar-
cybiskupa Szlagowskiego, umieszczo-
na na fortepianie aż do 17 X 1945 r.”**

„Dziennikarz Zygmunt Sztaba cytu-
je wspomnienia Bronisława Sydowa: 
Dnia 17 października 1945 o godz. 
7.00 rano delegacja złożona z prof. 
Bolesława Woytowicza, księdza Le-
opolda Petrzyka, proboszcza parafii 
św. Krzyża w Warszawie i niżej podpi-
sanego po solennym przekazaniu urny 
z Sercem Fryderyka Chopina przez ks. 
biskupa Antoniego Szlagowskiego, 
na dziedzińcu kościoła parafialnego 
w Milanówku, ruszyła samochodem 
w kierunku Żelazowej Woli, gdzie mia-
ło nastąpić, w domu urodzenia F. Cho-
pina, doręczenie Obywatelowi Prezy-
dentowi KRN Bolesławowi Bierutowi, 
tej pamiątki narodowej.”**

Redakcja

*Z. Żuławska, „Parafia św. Jadwigi  
w Milanówku”, TMM, 1988 

**A. Pettyn, „Śladami Fryderyka 
Chopina w Milanówku”, Milanówek 
2019

20 lat temu przyszedł do Domu Kultury 
w Milanówku młody elegancki mężczyzna 
w czarnym kapeluszu i pelerynie. Pytał 
ówczesną panią dyrektor o chór, z którym 
chciałby współpracować. Na tę chwilę we-
szłam, żeby uzgodnić okoliczności wystę-
powania chóru Cantabile, który wówczas 
prowadziłam. I tak zaczęła się cudowna, 
muzyczna przygoda, która zaowocowała 
licznymi spektakularnymi widowiskami. 

Niezapomniany wspaniały show „Pójdź-
my wszyscy do stajenki” z udziałem 80 
osób. Wystąpił chór Cantabile, chór mło-
dzieżowy, wszystkie przedszkolaki Sióstr 
Urszulanek, dzieci i dziadkowie. Oczywi-
ście jednym z trzech królów był Dariusz 
Biernacki, który padłszy na kolana wyko-
nał cudownie kolędę „Pokłon Jezuskowi”. 
Na sobie miał wspaniały strój i koronę, 
którą przywiózł z tournée w Japonii. 

Kolejne wielkie widowisko odbyło się 
3 maja, pt. „Witaj majowa Jutrzenko”. 
Występowały zainspirowane przez pana 
Dariusza chóry Cantabile i Lacrimosa. 
Oczywiście najjaśniejszą gwiazdą był nie-
powtarzalny Maestro, recytujący i śpiewa-
jący baryton. Kolejne wspólne działania 
to 25lecie chóru Cantabile w Milanówku, 

uroczystości papieskie po śmierci papie-
ża św. Jana Pawła II, Festiwal Sztuki im. 
Stanisława Gruszczyńskiego, Europejskie 
Spotkania Muzyczne i wiele innych. 

Darek podejmował kolejne wyzwania, 
a w ostatnich latach występował w gro-
dziskim Centrum Kultury na okoliczno-
ściowych uroczystościach z chórem UTW 
Fermata, jednocześnie promując swój 
młody narybek śpiewaczy oraz Capellę 
Milanoviensis. Lubił tę wielką scenę i ser-
deczną widownię, która zawsze witała 
Go entuzjastycznie, dodając skrzydeł. 
6 stycznia 2019 r. podczas Koncertu No-
worocznego chóru UTW Fermata w Me-
diatece wystąpił gościnnie z Marysią 
Wdowiak, bawiąc widownię, uroczo i fry-
wolnie wykonując znane operetkowe pio-
senki, m.in. „Usta milczą, dusza śpiewa”, 
„Wielka sława to żart” i inne. 

Często uświetniał różne uroczystości 
z  chórem UTW Fermata zachwycając 
swym pięknym głosem i kunsztem aktor-
skim. Był niezwykle ciepłym, serdecznym 
człowiekiem, na którego wsparcie za-
wsze można było liczyć.

Pamiętam, jak wystąpił 14 listopada 
z okazji Dnia Seniora w Centrum Kultu-
ry z  czterema młodymi gwiazdeczkami. 
Owacjom i bisom nie było końca. 

Widzę wciąż jego szczęśliwą, rozjaśnio-
ną twarz, gdy wchodzi na scenę zaanon-
sowany: „przed nami wystąpi baryton, 
artysta śpiewak Dariusz Biernacki”.

Już nie wystąpi.
10 stycznia 2020 r. odszedł – mam na-

dzieję – że do lepszego świata.
Alicja Paciorek

#MilanówekPamięta
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Społeczność

Pomysłodawcami tej nagrody była 
pani prof. Mirosława Opałło i pan An-
drzej Pettyn. Autorem statuetki nato-
miast jest pan Mariusz Koszuta. Laure-
atami wcześniejszych edycji byli m.in. 
pani Iwona Dornarowicz, Ryszard Wit-
kowski, śp. Dariusz Biernacki.

Tegoroczna gala odbyła się w 102. 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości (11 listopada) i z powodu 
panującej pandemii była to wyjątkowo 
skromna uroczystość. Udział w niej wzię-
li jedynie laureaci, prowadzący wydarze-
nie – Burmistrz Miasta Milanówka, Piotr 
Remiszewski i zapewniający część arty-
styczną – akordeonista Mateusz Chmie-
lewski. Gala była transmitowana na żywo 
za pośrednictwem serwisu YouTube.

W tym roku to honorowe wyróżnienie 
otrzymali – pani doktor Ewa Kolecka 
– za wieloletnią działalność społeczną 
i troskliwą opiekę medyczną okaza-
ną  mieszkańcom Milanówka, a także 
pan Tadeusz Kuldanek – za działalność 
społeczną i edukacyjną na rzecz historii 
Miasta Milanówka oraz propagowanie 
jego dziedzictwa kulturowego.

Wzruszeni laureaci dziękowali za 
tę wyjątkową nagrodę Burmistrzowi 

Piotrowi Remiszewskiemu, Kapitule 
i  wszystkim mieszkańcom Milanówka. 
Galę zakończył minikoncert akordeono-
wy pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Mateusza Chmielewskiego.

Zaledwie 4 dni po uroczystości doszła 
do nas ogromnie smutna wiadomość. 
W  nocy 15 listopada zmarł nagle pan 
Tadeusz Kuldanek. Pogrążeni w smutku 
przypominamy część jego wystąpienia 
po odebraniu nagrody Milanowskiego 
Liścia Dębu – „Chciałbym bardzo ser-
decznie podziękować za przyznanie mi 
tej statuetki – Panu Burmistrzowi, Ka-
pitule i moim najbliższym, bez których 
byłoby mi trudno działać społecznie.(…) 
dla mnie osobiście najwyższym hono-
rem jest właśnie wyróżnienie honoro-
we, bo to świadczy o uznaniu dla pracy 
społecznej, którą na rzecz tego miasta 
staram się czynić.”.

Mieszkańcy, zasmuceni informacją 
o  nagłej śmierci pana Tadeusza, w ko-
mentarzach na portalach społeczno-
ściowych Urzędu Miasta Milanówka 
oraz na oficjalnym profilu Burmistrza 
Miasta raz jeszcze dawali wyraz tego jak 
szanowaną i lubianą wśród milanowskiej 
społeczności osobą był pan Kuldanek, 

a także wyrażali swoje duże uznanie dla 
jego pracy na rzecz Miasta.

Całość finałowej gali XIV edycji na-
grody Milanowskiego Liścia Dębu do-
stępna jest na oficjalnym kanale Urzędu 
Miasta Milanówka w serwisie YouTube. 

Redakcja

Milanowskie Liście Dębu przyznane!
Nagroda „Milanowski Liść Dębu” to najwyższe wyróżnie-
nie Burmistrza Miasta Milanówka przyznawane osobom 
szczególnie zasłużonym dla miasta i lokalnej społeczności.

Doktor Ewie ten obszar nie wystarczył. 
Poszła dalej poza wytyczne dla lekarzy, 
wpisane  w przysięgę Hipokratesa: su-
miennie spełniać obowiązki, służyć zdro-
wiu i życiu ludzkiemu, przeciwdziałać 
cierpieniu i zapobiegać chorobom… Hipo-
krates w żadnym momencie nie wspomniał 
o sercu. Bo serca nie trzeba oddawać pa-
cjentom, wystarczy sumiennie spełniać 
obowiązki. Ale można je włączyć. Doktor 
Ewa chyba nie wyobraża sobie inaczej. Dla 
niej to misja, której zakres jest inny jako-
ściowo i daleko szerszy niż profesjonalizm. 
Misja wykracza poza obowiązek – można 
się jej podjąć bądź nie, jest kwestią indy-
widualnego wyboru. Misja to – jak określił 
Tomasz Kołdrowski, konsultant zawodowy 
– „rodzaj tkaniny wyplatanej z kilku róż-
nych nitek: pasji, wartości i talentów”. Nie 
każdy ma talent i pasję. Nie każdy w swo-
jej hierarchii wartości na górnym szczeblu 
wpisuje bezinteresowną miłość do ludzi. 

Zanim zaczęła pracować w Biovenie, 
współpracowała z ośrodkiem śp. księdza 

Jurczuka. Udzielała się medycznie na Pa-
rafiadach. Teraz, gdy podjęła pracę w Ba-
bicach, dla milanowian, dla swoich pacjen-
tów, przeznaczyła dwa dni w Biovenie. Że 
kosztem własnego zdrowia i wypoczynku? 
Dla tych, którzy mają misję – to nieważne. 
Tak jak dotychczas nieważne były godzi-
ny pracy, zapisane w kontrakcie. Ważne 
było to, ile czasu potrzebuje pacjent. Że 
to jej prywatny czas? Dla tych, którzy mają 
misję – to nieważne. To są „jej pacjenci”, 
z którymi kontakt wykracza poza relacje 
lekarz – pacjent, a przyjmuje postać: czło-
wiek – człowiek, gdzie ten pierwszy po 
prostu posiada wiedzę pomocną dla tego 
drugiego. Dla swoich pacjentów Doktor 
Ewa jest internistką, psychologiem, przy-
jaciółką. Chciałoby się dodać – aniołem. 
Nie trzeba być specjalistą nauk medycz-
nych, żeby wiedzieć, iż takie podejście 
ma dodatkowe moce uzdrawiające. Nie 
składamy się bowiem tylko z ciała i z jed-
nostek chorobowych je atakujących, ale 
też z duszy – jeśli ktoś w nią wierzy, a jeśli 

nie, to nazwijmy tę sferę obszarem uczuć 
i emocji. Już sam głos Doktor Ewy działa 
uzdrawiająco…

Jest tam, gdzie prawość i dobro. Znaj-
duje czas na działania społeczne i wyko-
nuje je z przekonaniem, że prowadzą ku 
jasnej stronie. Ma niesamowitą intuicję 
w demaskowaniu sytuacji „nieczystych”, 
niejednoznacznych moralnie. Wychwy-
tuje je z zagmatwanego otoczenia z ta-
lentem godnym detektywa i wyjaśnia, 
nie przechodzi obojętnie. Jeżeli spirale 
zła są nie do pokonania – wycofuje się, to 
nie jej świat. Jej świat – to piękna rodzi-
na, piękna postawa zawodowa, piękny 
umysł i piękna dusza. 

Doktor Ewa jest trochę jak z bajki – przy 
niej wierzy się, że wszystko skończy się 
dobrze mimo smoków i czarownic spo-
tkanych po drodze. A przecież wiara czyni 
cuda. I nie jest to bynajmniej puste stwier-
dzenie. Wystarczy poznać Doktor Ewę. 

Laudacja autorstwa 
 pani Iwony Dornarowicz

Doktor Ewa 
Wybrała ten zawód, bo…? Bo pewnie nie ma na świecie lepszego, żeby pomagać ludziom. A lekarz 
jest właśnie po to, by pomagać. Profesjonalnie, merytorycznie – po prostu leczyć ciało. I na tym 
można skończyć i będzie dobrze – profesjonalnie i merytorycznie. 
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W trakcie patrolu ul. Królewskiej w re-
jonie stacji paliw, milanowscy strażnicy 
miejscy zostali zatrzymani przez męż-
czyznę zaniepokojonego „dziwnym” 
zachowaniem na drodze innego kie-
rowcy. Poprosił o interwencję, wskazu-
jąc mężczyznę według niego jadącego 
za nim „wężykiem”. Podejrzany kierow-
ca na widok funkcjonariuszy idących 
w jego kierunku próbował oddalić się 
z miejsca na tyły parkingu stacji paliw. 
W czasie kontroli wyczuwalna była silna 

woń alkoholu. W związku z faktem, że 
41-letni mężczyzna – obywatel Ukrainy 
nie miał przy sobie dokumentów oraz 
w dalszym ciągu próbował się odda-
lić z miejsca, użyto środków przymusu 
bezpośredniego. Na miejsce wezwano 
policję w celu prowadzenia dalszych  
czynności w tej sprawie. Wydział Ru-
chu Drogowego z Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Mazowieckim 
przejął zatrzymanego nietrzeźwego 
niedzielnego kierowcę.

Dzięki czujności mieszkańca i zaufania 
jakim cieszą się milanowscy strażnicy, 
doszło do szybkiej i efektywnej reak-
cji i ujęcia nietrzeźwego przez naszych 
funkcjonariuszy. Być może, zgłoszenie 
mieszkańca i szybka interwencja funk-
cjonariuszy uprzedziły potencjalną tra-
gedię i  nie doszło do nieprzewidzianych 
zdarzeń na drodze, w wyniku których 
mogłyby ucierpieć inni uczestnicy ruchu. 

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Niedzielny nietrzeźwy 
kierowca ujęty „na gorąco”

Wojewoda Mazowiecki poleca Burmi-
strzowi Milanówka zlecenie od 25 paź-
dziernika podległej straży:

1.  Dokonywanie dyslokacji patroli stra-
ży zgodnie ze wskazaniami komen-
dantów właściwych terytorialnie jed-
nostek Policji;

2.  Organizację wspólnych patroli z Po-
licją zgodnie ze wskazaniami komen-
dantów właściwych terytorialnie jed-
nostek Policji;

3.  Prowadzenie innych form współpra-
cy straży z właściwymi terytorialnie 
jednostkami Policji, w tym w szcze-
gólności odnośnie weryfikacji reali-
zacji nakazów, zakazów i obowiązków 
wynikających z przepisów prawa po-
wszechnie obowiązującego, w zakre-
sie zapobiegania rozprzestrzeniania 
się wirusa SARSCoV2, zgodnie ze 

wskazaniami komendantów właści-
wych terytorialnie jednostek Policji.

Informujemy, że w związku z zaanga-
żowaniem w działania mające na celu 
powstrzymanie zagrożenia epidemicz-
nego, interwencje o niższym prioryte-
cie będą realizowane w miarę posiada-
nych sił i środków. 

Jednocześnie informujemy, że Woje-
woda Mazowiecki poleca również, aby 
pozostałe zadania straży były realizo-
wane głównie w zakresie, w jakim służą 
prowadzeniu działań związanych z we-
ryfikacją wykonywania ww. nakazów, 
zakazów i obowiązków wynikających 
z przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego, związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 
COVID19.

Zgodnie z art. 11h ust. 4 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych Wojewoda może wydawać 
polecenia obowiązujące wszystkie or-
gany administracji rządowej działające 
w województwie i państwowe osoby 
prawne, organy samorządu terytorial-
nego, samorządowe osoby prawne 
oraz samorządowe jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej w związku z przeciwdziałaniem 
COVID19. Polecenia podlegają na-
tychmiastowemu wykonaniu.

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Komunikat Straży Miejskiej w związku z decyzją 
Wojewody Mazowieckiego
Szanowni Państwo, mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywoły-
wanej przez wirus SARS-CoV-2, Wojewoda Mazowiecki wydał polecenie podporządkowania organiza-
cji pracy Straży Miejskiej w Milanówku właściwej terytorialnie komendzie policji.

Bezpieczeństwo

W niedzielę 25 października 2020 r. na terenie Milanówka funkcjonariusze 
patrolu interwencyjnego Straży Miejskiej dokonali ujęcia mężczyzny kierują-
cego samochodem osobowym pod wpływem alkoholu, który zatrzymał się 
na stacji paliwowej „Orlen” w celu uzupełnienia….. napojów wyskokowych. 

Walczymy z wirusem!
5 listopada 2020 r. burmistrz Piotr 

Remiszewski przekazał do Akademii 
Jerzyków, Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i Straży Miejskiej zakupione kwar-

cowe generatory ozonu WGL30GC.  
Te generatory są w stanie oczyścić 
z bakterii i wirusów budynek o  po-
wierzchni 100 m2 w czasie 30 min! 

Będą one służyły także ochronie zdro-
wia naszych przedszkolaków i uczniów 
milanowskich szkół podstawowych.

Redakcja
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Bezpieczeństwo

Naukowcy udowodnili, że stę-
żenie smogu wpływa nie tylko 
na jakość powietrza, ale także 
przyczynia się do rozprzestrze-
niania koronawirusa.

W piątkowy wieczór 30 października 
2020 r. mieszkanki Milanówka będące 
uczestniczkami IV edycji kursu samo-
obrony „Nie bądź bezbronna – obroń się 
sama” organizowanego przez milanowską 
Straż Miejską spotkały się po raz ostatni 
z instruktorami. Było to ostatnie zaplano-
wane spotkanie.

Panie otrzymały dyplomy ukończenia 
kursu z rąk Roberta Skirskiego  Komen-
danta Straży Miejskiej w Milanówku. Szef 
milanowskiej Straży pogratulował miesz-
kankom ich wytrwałości i zdecydowania 

w  tak ciężkim okresie na jaki przypadł 
termin kursu.   Kobiety wykazały się siłą, 
solidarnością i odwagą. Spotkanie zosta-
ło zorganizowane w reżimie sanitarnym 
zgodnie ze wszystkimi wytycznymi.

W związku z sytuacją epidemiczną 
w  kraju, następna edycja kursu będzie 
zorganizowana, gdy obostrzenia sanitarne 
na to pozwolą   i będzie możliwość konty-
nuowania tej formy podnoszenia bezpie-
czeństwa wśród naszych mieszkanek.

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Zbliża się okres, w którym coraz czę-
ściej z powodu zimna mieszkańcy do-
grzewają swoje mieszkania wykorzystując 
do tego celu różnego rodzaju urządzenia 
grzewcze. Jest to też okres wzrostu ilości 
pożarów w obiektach mieszkalnych, spo-
wodowanych w dużej mierze przez nieod-
powiednie urządzenia grzewcze – znajdu-
jące się w złym stanie. Ponadto, od kilku 
lat notowany jest stały wzrost ilości zatruć 
tlenkiem węgla powodowanych najczę-
ściej niewłaściwie wykonanymi lub pozo-
stającymi w złym stanie technicznym prze-
wodami spalinowymi i wentylacyjnymi.

Przyczynami zatrucia tlenkiem węgla są 
najczęściej:

• niewłaściwe podłączenie pieców 
grzewczych, zarówno na paliwo stałe jak 
i gazowe,

• niewłaściwa obsługa piecyków prze-
pływowych – brak dostatecznej ilości 
tlenu w pomieszczeniu (palenisku) spo-
wodowany np. szczelnymi oknami, nie-
drożnymi otworami w drzwiach do łazien-
ki czy kuchni, dlatego warto rozszczelnić 
okna, gdy wychodzimy np. do pracy,

• tzw. „ujemny ciąg” czyli cofanie się 
gazów spalinowych (dymu) do pomiesz-
czenia,

• niewłaściwe podłączenia kominków 
oraz ich zła obsługa,

• wady przewodów kominowych np. 
pękniecie, brak drożności.

Ze względu na obostrzenia sanitar-
ne coraz dłużej przebywamy w za-
mkniętych pomieszczeniach, dlatego 
warto je przewietrzyć, dla zdrowia 
i bezpieczeństwa.

W związku ze wzrostem liczby pożarów 
oraz zatruć tlenkiem węgla, przypomina-
my o konieczności czyszczenia przewo-
dów kominowych od palenisk:

• opalanych paliwem stałym minimum 
4 razy w roku,

• od palenisk opalanych paliwem płyn-
nym lub gazowym co najmniej 2 razy do 
roku.

Przewody wentylacyjne należy czyścić 
min. 1 raz w roku.

Dodatkowo Straż Miejska w Mila-
nówku przypomina o konieczności 
bezpiecznego użytkowania urządzeń 
grzewczych. Niedrożne przewody 
dymowe oraz wadliwe podłączenia 
pieców do kominów są przyczynami 
pożarów i zatruć tlenkiem węgla!

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Nie bądź bezbronna  
– obroń się sama 

Stop smog!

Kontrolą domowych pieców w naszym 
mieście zajmuje się Straż Miejska.  Przed-
stawiciele władzy mogą wejść do domu, 
przesłuchać domowników i pobrać prób-
ki z kotła. Większość interwencji to wynik 
zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych 
czarnym dymem. Kary za palenie czym 
popadnie są znaczne.

Na zły stan powietrza wpływa wykorzy-
stywanie paliw stałych do produkcji cie-
pła lub podgrzewania wody w domach. 
Wiele osób spala węgiel, biomasę oraz 
odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, które mają różny skład, 
a  spalanie w instalacjach nieprzystoso-
wanych do tego może niszczyć zdrowie 
i życie ludzkie oraz środowisko. Spalanie 
odpadów jest też niezgodne z przepisami 
ustawy  o odpadach.

W Milanówku w I kwartale 2020 r.  wyko-
nano 124 kontrole, nałożono 5 mandatów 
karnych, a 17 osób pouczono.  Kontrole 
nawet w czasie pandemii wykonywane 

są przez cały okres grzewczy! Z pie-
ców pobierane  są próbki – koszt to ok. 
800 zł brutto, gdzie kosztami analizy są 
obciążani właściciele kontrolowanych po-
sesji w postępowaniu Sądowym. Kontrole 
są  wykonywane przez strażników miej-
skich na podstawie pisemnych upoważ-
nień wydanych przez Burmistrza Miasta 
na podstawie Prawa ochrony środowiska.  
Kontrolujący uprawniony jest do wstę-
pu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym 
sprzętem przez całą dobę na teren nieru-
chomości, obiektu lub ich części, na któ-
rych prowadzona jest działalność gospo-
darcza, a w godz. 6:0022:00 na pozostały 
teren.  Funkcjonariusz może wtedy m.in. 
przeprowadzać badania, żądać ustnych 
lub pisemnych informacji oraz wzywać 
i przesłuchiwać osoby. Trzeba mu okazać 
dokumenty i udostępnić wszelkie dane 
mające związek z kontrolą.

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Czad  
– cichy zabójca
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Kultura

Gwiazdka z nieba

Czas oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia to okres wypełniony rado-
snymi przygotowaniami. Milanowskie 
Centrum Kultury również się do tego 
okresu przygotowuje. Już teraz możemy 
zdradzić, że nie zabraknie niespodzia-
nek, świątecznych projektów, warszta-
tów i konkursów! Na terenie przy MCK 
stanie świąteczna instalacja, można po-

wiedzieć Kraina Świętego Mikołaja. Do 
tego miejsca będzie można przyjść, po-
czuć magię Świąt oraz zrobić wyjątkowe 
zdjęcia. Nie można zapomnieć o  zosta-
wieniu listu do św.  Mikołaja! Obok jego 
chatki znajdziecie specjalną skrzynkę na 
listy – pocztę mikołajową. 

Ta atrakcja będzie dostępna już od 
6  grudnia – a wiadomo co to za data! 

Odwiedzać Krainę Świętego Mikołaja 
możecie do końca grudnia. 

Koniecznie trzeba wybrać się na spa-
cer, zrobić sobie świąteczne zdjęcie przy 
MCK, bo na pewno będą z tym związane 
dodatkowe atrakcje! 

Zespół MCK

Mając już doświadczenie z po-
przedniego „lockdownu” szyb-
ko przeskoczyliśmy na tor online. 
Przede wszystkim celem naszego 
zespołu jest bycie w stałym kon-
takcie z mieszkańcami – odbior-
cami wydarzeń kulturalnych. Dla-
tego też w „kurnikowej pracowni” 
przygotowaliśmy studio nagrań 
„Uwaga – nadaje kultura”, z które-
go animatorzy naszego centrum, 
nagrywają krótkie programy kultu-
ralno-edukacyjne. 

Z tego miejsca przekazujemy in-
formacje, tworzyć materiały edu-
kacyjne i instruktażowe. Ogłosimy 
dużo fajnych konkursów o różno-
rodnej formie i treści, pokażemy 

ciekawe warsztaty i pomysły na 
kreatywne zajęcia! Będzie tam mu-
zyka, dyskusje o sztuce, wystawy 
online i niespodzianki. Zaprosimy 
gości – mieszkańców Milanówka 
do zaprezentowania swoich pasji, 
talentów, twórczości i opowiedze-
nia o nich.

Nie wychodząc z domu, każdy 
z nas będzie mógł pozyskać wie-
le ciekawych inspiracji i pomysłów 
i uczestniczyć w życiu kulturalnym 
miasta. Zapraszamy wszystkich do 
oglądania, sugerowania zmian, 
dyskusji na ten temat i prób re-
alizacji warsztatów w domowym 
zaciszu. 

Zespół MCK

Okres świąteczny to magiczny czas, czas radości i wielkich marzeń 
wszystkich dzieci! To moment, w którym chcielibyśmy aby wszyst-
ko się spełniło, świat był piękniejszy, a ludzie bardziej uśmiech-
nięci i szczęśliwsi. Święty Mikołaj oczywiście odwiedza wszystkie 
dzieci w każdym miejscu na świecie. Staramy się, aby przestrzeń 
wokół nas była piękniejsza, bardziej ozdobiona i wyjątkowa.

Nie ma wątpliwości, że pandemia 
to czas wyjątkowo niesprzyjający 
kulturze. Instytucje kultury, w tym 
domy kultury, zostały dla publicz-
ności zamknięte, a wszelkie wy-
darzenia i inicjatywy przeszły do 
internetu. Szczególną rolę w tym 
zakresie odegrały nowoczesne 
technologie, dzięki którym możli-
we i realne stało się realizowanie 
projektów w sieci. Tak też jest 
z Milanowskim Centrum Kultury!

Kraina Świętego Mikołaja

Drodzy Milanowianie, chcielibyśmy 
dla Was ściągnąć gwiazdkę z nieba, 
ale… nie jest to takie łatwe. Za to ła-
twiejsze będzie ściągnięcie przez Was 
gwiazdki, która zawiśnie na choince 
przed MCK! Rozglądajcie się uważnie 

i weźcie od nas ten drobny prezent. 
Świąteczny czas spędzimy w tym roku 
inaczej, niż się do tego przyzwyczaili-
śmy i mamy nadzieję, że ta „gwiazdka” 
przypomni Wam, że jesteście dla nas 
bardzo ważni. 

Zatem zachęcamy Was do powiesze-
nia na swoim drzewku świątecznym lub 
stroiku gwiazdki od nas.

My na pewno będziemy ciepło o Was 
myśleć!

Zespół MCK
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Projekt autorstwa dyrektor Milanow-
skiego Centrum Kultury – Anety Majak 
i Tobiasza Bułynko zyskał wsparcie Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z priorytetu Kultura Cyfrowa. 
Dyrektor MCK składała projekt kilka-
krotnie, wierząc w potencjał spuścizny 
jaką posiada Gmina Milanówek. Udało 
się! MCK otrzymało dofinansowanie 
w  wysokości 30 tys. zł. Rozpoczęto di-
gitalizację zabytków ruchomych wpisa-
nych do rejestru.

Powstałe w procesie digitalizacji za-
soby cyfrowe zostały udostępnione 
szeroko i bezpłatnie w formie Wirtual-
nego Muzeum. Przeprowadzenie prac 
digitalizacji odbywało się z dostosowa-
niem do standardów wymagań zawar-
tych w  katalogach praktyk digitalizacji 
zbiorów. Cyfrowe wizerunki obiektów 
opracowane za pomocą profesjonal-
nych metod i sprzętu, uzupełnione o do-
pracowane opisy, teksty kontekstowe 
i  materiały edukacyjne zobaczyły świa-
tło dzienne w  listopadzie 2020. Zbiory 
będą publikowane na stronie Wirtual-
nego Muzeum w postaci nowoczesnej 
prezentacji. Użytkownik wyświetlać 
może w  wysokiej jakości interesujące 
go obiekty w postaci cyfrowej karty za-
bytków. Co najważniejsze, zabytki opra-
cowane w formie 3D można obejrzeć 
z każdej strony na komputerze, tablecie 
i telefonie. Zabytki zostały opatrzone 
specjalnymi kodami QR, dzięki czemu 
każde ich „płaskie” opracowanie daje 
możliwość przeniesienia się za pomocą 
telefonu, tabletu do wersji 3D.

Poddane digitalizacji cenne dla kultury 
zbiory dzieł autorstwa Jana Szczepkow-

skiego znalazły się w bazie Europeany, 
która umożliwia instytucjom kultural-
nym w całej Europie dzielenie się swoimi 
kolekcjami cyfrowymi z szerszą publicz-
nością. Najważniejszym dla autorów 
projektu jest to, że zabytki zyskały pełną 
dokumentację, która w przyszłości może 
posłużyć zabiegom konserwatorskim, 
ratowaniu rzeźb przed zniszczeniem, 
wydrukom 3D, robieniu kopii itp.

Kolekcja zabytków autorstwa Jana 
Szczepkowskiego, uznanego w Polsce 
i na świecie twórcy okresu międzywo-
jennego – to zasoby nieodkryte i niedo-
stępne do tej pory. Zasługują na piękną 
oprawę i nowatorskie podejście. Nad 
projektem pracuje 8osobowy zespół, 
składający się z młodych ludzi z pasją do 
kultury. Projekt rozwinął skrzydła i   za-
skoczy niejedną osobę.

Udostępnienie dzieł pozwoli na za-
prezentowanie atrakcyjnej i spójnej ko-
lekcji sztuki narodowej, której artysta 
był najwybitniejszym przedstawicielem. 
W skład kolekcji wchodzą: rzeźby gip-
sowe i drewniane, przedmioty codzien-
nego użytku, meble, szkice projektów, 
fotografie.

Tłem życia i twórczości Jana Szczep-
kowskiego były przełomowe momenty 
polskiej historii i zmieniające się pa-
rokrotnie epoki w sztuce. Młoda Polska 
ukształtowała Jana Szczepkowskiego 
jako artystę i wskazała źródła inspiracji. 
Dojrzały etap twórczości zbiegł się z roz-
wojem niepodległego już państwa i ideą 
zdefiniowania polskiej sztuki narodowej. 
Wtedy to artysta odnosił największe 
sukcesy zawodowe, realizując się tak-
że jako pedagog. Na lata po II wojnie 
światowej przypada ostatni okres jego 
aktywności, polegający głównie na włą-
czeniu się w proces odbudowy stolicy ze 
zniszczeń wojennych. Biorąc pod uwagę 
szeroki kontekst historycznoartystycz-
ny na szczególną uwagę zasługują na-
stępujące zagadnienia: Sukces Paryski 
w 1925 roku, Sarkofag Wawelski, pomni-
ki na Placu Teatralnym, płaskorzeźby na 
fasadzie Banku Gospodarstwa Krajowe-
go w Warszawie czy Towarzystwa Rolni-
czego w Krakowie, Fryz na Sali Obrad 
Sejmu RP.

To wszystko w działającym już Wirtu-
alnym Muzeum Jana Szczepkowskiego 
– www.muzeumszczepkowskiego.pl – 
zapraszamy! 

Zespół MCK

WMJS to jedyna, ogólnodostępna biblioteka prac wybitnego polskiego rzeźbiarza w nowo-
czesnej formie. Po wielu latach kolekcja ponad 120 zabytków została poddana digitalizacji 
i  została oficjalnie udostępniona w sieci internetowej. To wspaniały przykład promocji lokal-
nego dziedzictwa na skalę globalną.

Wirtualne Muzeum Jana Szczepkowskiego 

Kultura
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Biblioteka  
otwarta!

Cieszymy się, że znowu możemy się 
z Wami spotkać! Zapraszamy do Biblioteki 
po nowości książkowe, świeże audiobooki 
i filmy. Jesteśmy czynni od poniedziałku 
do piątku w godz. 10:0017:00. Informuje-
my także, że wszystkie opłaty za nieodda-
ne w terminie książki w czasie zamknięcia 
biblioteki zostały anulowane, a terminy 
zwrotu książek zostały automatycznie 
przedłużone do dnia 4 stycznia 2021 r.

Czas, w którym pracowaliśmy we-
wnętrznie wykorzystaliśmy na ponow-
ne uruchomienie naszego projektu pod 
hasłem „Multimedialna Biblioteka”. Aby 
nie tracić z Wami kontaktu przenieśliśmy 
nasze aktywności do sieci. Zapropono-
waliśmy wszystkim chętnym czytelnikom 
dostęp do platformy Legimi, na której 
znajdują się książki w wersji elektronicz-
nej. Projekt Multimedialnej Biblioteki, któ-
ry powstał w marcu tego roku z czasem 
nabierał rumieńców. W jego ramach opu-
blikowaliśmy w sieci, w minionych miesią-
cach, nagrane przez nas fragmenty książki 
Ałbeny Grabowskiej „Alicja w krainie cza-
sów”, „CzytaSie – w sieci” dedykowane 
najmłodszym, webinaria na temat druku 
3D i piór 3D oraz wiele konkursów i qu-
izów. Od 5 listopada ruszyła internetowa 
odsłona Akademii Talentów. W jej ramach 
odbywają się warsztaty i wykłady w sie-
ci. Wzięliśmy też udział w ogólnopolskiej 
akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich pod hasłem #Nie-
ZostawiamCzytelnika. 

Wszystkich naszych czytelni-
ków zachęcamy do kontaktu z nami: 
telefon: 22 755 81 13; email biuro@ 
milanowskabiblioteka.pl; facebook.com/
BibliotekaMilanowek.

Dbajmy o siebie i o innych w tym tak 
trudnym dla nas wszystkich czasie!

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kultura

Warsztaty z druku 3D na Wójtowskiej 
26 września w Zespole Szkół nr 2 im. 

gen. Józefa Bema na Wójtowskiej odby-
ło się trzecie spotkanie w ramach Warsz-
tatów z druku 3D. Zajęcia prowadzone 

są przez Lokalne Centrum Kompetencji 
działające przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Milanówku.

Tym razem zajmowaliśmy się tworze-
niem modeli przy pomocy darmowego 
oprogramowania do tworzenia animacji – 
Blender. Poznaliśmy podstawy „porusza-
nia się” w środowisku 3D: trzy osie, zazna-
czanie, dodawanie, usuwanie oraz edycja 
obiektów. Rozmawialiśmy o  wymogach 
jakie musi spełniać model, o czym trzeba 
pamiętać, a także czego się wystrzegać. 

W ramach ćwiczenia stworzyliśmy mo-
del kostki do gry, którą wydrukowaliśmy. 
To było bardzo inspirujące spotkanie  
dla obu stron, a my przygotowujemy już 
kolejne!

Dawid Kosecki
Miejska Biblioteka Publiczna

Ideą Akademii Talentów przy Bi-
bliotece w Milanówku jest promowa-
nie i udostępnianie wiedzy i nauki w 
ciekawej, czasem zaskakującej formie. 
Dlatego zapraszamy do współpracy 
najlepszych edukatorów nauki w Pol-
sce. W przeszłości współpracowaliśmy 
z Centrum Nauki Kopernik, Heweliu-
szami Nauki, grupami pokazowymi 
działającymi przy Uniwersytetach 
Dziecięcych czy też takimi osobisto-
ściami jak Karol Wójcicki - najsłynniej-
szy obserwator zórz polarnych.

Akademia Talentów dedykowa-
na jest dzieciom i młodzieży z Mila-
nówka. Nasi studenci mają indeksy, 
a w 2018 wydaliśmy też Mini Podręcz-
nik dla studentów Akademii Talentów.

Jesteśmy dumni, że do naszej inter-
netowej edycji Akademii Talentów do-
łączyli „Heweliusze Nauki” z Pawłem 
Jaskólskim na czele. Heweliusze zo-
stali bowiem niedawno uhonorowani 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego tytułem Popularyzator 
Nauki 2019. Paweł Jaskólski, założy-
ciel grupy to mieszkaniec Milanów-
ka i archeolog. Zajmuje się głównie 
archeologią doświadczalną, archeo-

zoologią i zamkami krzyżackimi. Przez 
dziesięć lat współpracował z Centrum 
Nauki Kopernik jako animator, de-
monstrator Grupy Pokazowej, trener 
i twórca scenariuszy. W listopadzie 
tego roku prowadził wykłady eksper-
ckie na Festiwalu Nauki na Ukrainie, 
bo jak mówi: „utrzymywanie kon-
taktów z przyjaciółmi zakochanymi 
w wiedzy i nauce z innych krajów, po-
zwala na stały przepływ najlepszych 
pomysłów!”.

Przed nami następujące wykłady 
i warsztaty: „Hydrozagadka – czyli 
pozytywnie o laniu wody” – grudzień 
2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ruszyła Akademia 
Talentów On-line!
Projekt, który realizowaliśmy od 2017 roku, z powodu pan-
demii przenosimy do sieci. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
dołączyć do grona studentów Akademii Talentów przy Biblio-
tece. Czekają na Was ciekawe wykłady i warsztaty realizowane 
przez znakomitych edukatorów nauki! Piszcie do nas na adres 
email: zamowienia@milanowskabiblioteka.pl, a my wyślemy 
Wam linki do wykładów, pokazów i warsztatów. Za nami już 
pierwszy wykład pod tytułem „Co nas ciśnie i dlaczego wieje 
wiatr”. Kolejne spotkanie odbędzie się już w grudniu.

AKADEMIA TALENTÓW

Zasady korzystania z Biblioteki

Biblioteka otwarta
od poniedziałku do piątku 

w godz. 10:00 - 17:00

limit osób w bibliotece - 1,

obowiązuje przestrzeganie Procedury Bezpieczeństwa,

rekomendujemy zamówienia przez katalog online.
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Biblioteka  
otwarta!

Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
email: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.0018.00, kasa 10.0017.00  
wt.czw. 8.0016.00, kasa 9.0015.00  
pt. 8.0015.00, kasa 9.0014.00,  
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.0012.30
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
email: miasto@milanowek.pl 
pon. 10.0019.00, wt.czw. 8.0016.00, pt. 8.0015.00
Urząd Miasta Budynek C  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62  
email: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.0018.00, wt.czw. 8.0016.00, pt. 8.0015.00
Szkoła Podstawowa nr 1  
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24  
email: sekretariat@sp1.milanowek.pl 
pon.pt. 7.3015.30
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Literacka 20, tel. 22 758 34 85 
email: sekretariat@sp2.milanowek.pl 
pon.pt. 8.0016.00
Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60 
email: sekretariat@sp3.milanowek.pl 
pon.pt. 7.4515.45
Przedszkole Publiczne nr 1 
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92  
email: sekretariat@przedszkolemilanowek.edu.pl 
pon.pt. 7:0017:00
Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13  
email: biuro@milanowskabiblioteka.pl 
pon. 12.0020.00, wt., pt. 10.0018.00,  
śr. 12.0018.00, czw. 12.0016.00, sob. 9.0015.00
Milanowskie Centrum Kultury  
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34  
email: sekretariat@mckmilanowek.pl 
pon.pt. 8.0016.00
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92  
email: ops@ops.milanowek.pl 
pon., wt., czw., pt. 8.0016.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
email: administracja@zgkimmilanowek.pl 
pon. 10.0018.00, wt.pt. 7.0015.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, tel. 22 724 80 45  
tel. alarmowy 986, czynna całą dobę 
email: straz_miejska@milanowek.pl
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji sp. z o.o. 
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
email: mpwik@mpwikmilanowek.pl  
pon. 8.0018.00, wt.pt. 8.0016.00
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Biblioteka poleca…. 
lektury online!

Książki dla dorosłych:
„Malarz dusz”, Ildefonso Falcones; 
Wydawnictwo Albatros 

Akcja najnowszej 
powieści Ildefonso  
Falconesa – auto-
ra słynnej „Katedry 
w Barcelonie” – roz-
grywa się w mieście 
Gaudiego. Na kartach 
powieści mamy z jed-
nej strony olśniewają-
ce budynki Barcelony autorstwa zna-
komitego Antonia Gaudiego, z drugiej 
zaś biednych ludzi, którzy nadal żyją w 
mrocznych, zatęchłych zaułkach. Na-
rasta więc niezgoda i bunt. Bohater 
książki – młody malarz Dalmau Sala 
żyje na granicy obu tych światów. Co 
z tego wyniknie i jak postąpi targany 
sprzecznymi uczuciami artysta, dowie-
cie się sięgając po tę pozycję w sieci.

„Słodko-gorzko. Opowiadania 
o miłości”, praca zbiorowa;  
Wydawnictwo RW 2010

Trzynastu autorów i 23 miłosne opo-
wiadania. Zbiorek zaczyna się opowia-
daniem Magdaleny Zimniak, dobrze 
wprowadzającym do nastroju całej an-
tologii. Główny bohater nie może zapo-

CZYTAJ
ON-LINE!

mnieć o swojej miłości 
sprzed lat, dlatego spo-
tkanie z kobietą wyglą-
dającą i noszącą to samo 
imię, co jego dawna uko-
chana, rozbudza w nim 
przykre wspomnienia. 
Miłosne rozterki, przy-
wiązanie i próba stworzenia szczęśliwej 
rodziny mieszają się tu z nieszczęśliwą 
historią sprzed lat.

Książki dla dzieci:
„Dlaczego ziewamy? I inne sekrety 
ludzi”, Dorota Sumińska; Wydawnic-
two Literackie

Podchwytliwe pyta-
nia, zaskakujące obser-
wacje i błyskotliwy hu-
mor. To idealna lektura 
dla dzieci, które lubią 
wiedzieć więcej. A tak-
że dla rodziców, którzy 
chcą przekazać swoim pociechom mi-
łość i szacunek do przyrody.

„Przygoda w Greenglass House”, 
Kate Milford; Wydawnictwo  
Dwukropek

W zajeździe Green-
glass House wieje 
nudą. Wkrótce hotel 
zapełnia się dziwnymi 
gośćmi. Kiedy giną róż-
ne przedmioty, główni 
bohaterowie muszą 
rozwikłać sieć niezwy-
kłych tajemnic. Trzymająca w napię-
ciu historia idealna na długie jesienne 
wieczory dla młodych czytelników oraz 
tych trochę starszych.

Z życzeniami dobrej lektury
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

W tym numerze Kuriera ze względu na panującą sytuację epide-
miczną polecamy książki elektroniczne. Znajdziecie je na platfor-
mie Legimi. Kody do Legimi udostępniamy naszym czytelnikom 
każdego miesiąca, wystarczy do nas napisać na adres: zamowie-
nia@milanowskabiblioteka.pl lub skontaktować się przez Facebo-
oka - www.facebook.com/BibliotekaMilanowek.

Pani

Annie Elżbiecie Kuldanek wraz z rodziną, wyrazy głębokiego

współczucia oraz wsparcia z powodu śmierci męża Tadeusza

Kuldanek oraz syna Piotra Kuldanek - składają Dyrektor i pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.
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