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O

kres wakacji był dla mnie czasem intensywnych działań mających na celu
poprawę i naprawę wielu obszarów funkcjonowania Naszego miasta. Odbyłem
wiele spotkań i podjąłem szereg ważnych decyzji. Z wielką przyjemnością
przekazuję Państwu dobre wieści związane z przejściem podziemnym na terenie
milanowskiego dworca. Prace dobiegają końca i jak zapewniają PKP PLK, pod koniec
września, a może nawet wcześniej, tunel będzie oddany do użytku. Zgodnie z obietnicą,
tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, zakończyliśmy remont kładki przy ul. Przejazd.
Idąc z duchem zmian estetyki miasta, zadbaliśmy także o sąsiadujące z nią otoczenie.
W czasie wakacji pełną parą szły inwestycje drogowe. W czasie kiedy jestem Burmistrzem,
czyli przez 9 miesięcy, zrobiliśmy ich więcej niż zostało zrobionych przez ostatnie 4 lata!
W niniejszym numerze Kuriera możecie Państwo zapoznać się ze zrealizowanymi
inwestycjami drogowymi oraz sprawdzić, które drogi będą remontowane w dalszej
kolejności. Zdradzamy także, jakie mamy plany, pomysły, by w Milanówku żyło się lepiej.
W międzyczasie, odkąd mam zaszczyt być Burmistrzem Milanówka zmieniło się na lepsze
zarządzanie finansami. Pochyliłem się nad obszarem dotyczącym oszczędności, które
wynikają z nowego systemu zarządzania miastem. Przekierowałem podmioty zewnętrzne
wykonujące usługi dla miasta, takie jak zieleń miejska, utrzymanie dróg gruntowych
i utwardzonych do ZGKiM. Daje to w skali roku realne oszczędności w wysokości
1 342 886,58 zł. Podjąłem działania w kierunku reorganizacji poboru i dostarczania wody
do stacji uzdatniania wody przy ul. Na skraju. Do tej pory źle działający system generował
w budżecie gminy stratę 100 tys. zł miesięcznie. Po przekonfigurowaniu przeze mnie
SUW-u przy ul. Na skraju, gmina Milanówek zaoszczędzi w skali roku ok. 1,2 mln zł.
Od stycznia przyszłego roku, po wygaśnięciu z końcem grudnia 2019 r. kontraktu
z podmiotem zewnętrznym, usługa sprzątania miasta, za którą rocznie płacimy tejże
firmie 3 mln zł, zostanie realizowana przez gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Roczny koszt usługi prowadzonej przez jednostkę gminy to jedynie
500 tys. zł, a nie jak do tej pory 3 mln zł. Roczne oszczędności w tym zakresie wyniosą
ok. 2,5 mln zł a do końca kadencji ok. 10 mln zł!. Warto dodać, że zewnętrzne firmy
sprzątające i odśnieżające miasto otrzymały za okres poprzedniej kadencji i bieżącego roku
ok. 11 mln zł. Oszczędność ok. 100 tys. zł rocznie mamy także dzięki zmianie systemu
obsługi prawnej.
Alternatywnym sposobem wzmacniania budżetu gminy jest pozyskiwanie środków
zewnętrznych. Do tej pory skutecznie udało się naszej gminie uzyskać subwencje m.in.
na żłobek publiczny – 1,5 mln zł, oczyszczacze powietrza do przedszkoli – 15 tys. zł,
ponad trzy miliony dotacji na budowę dwóch parkingów zlokalizowanych wzdłuż ulicy
Warszawskiej.
Taki kierunek zarządzania finansami gminy jest szczególnie ważny w sytuacji, kiedy
z tytułu zadłużenia miasta na kwotę zbliżoną do 24 mln zł przez poprzednią Panią
Burmistrz Kwiatkowską i wprowadzenia ustawy zwalniającej z PIT osoby do 26 roku życia,
z tytułu tylko tego ostatniego będziemy mieli roczny deficyt na poziomie 5,5 mln zł (około
50% budżetu gminy Milanówek generowane jest z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych). Warto dodać, że jest to kwota, którą rocznie przeznaczamy na wszystkie
inwestycje drogowe w Milanówku.
Podjęta przeze mnie inicjatywa w obszarze finansów gminnych, idąca w kierunku szeroko
pojętych oszczędności i pozyskiwania środków zewnętrznych, zrównoważy poniesione
w przyszłości straty. Zatem dzięki takim działaniom, w najgorszym razie, wyjdziemy
na zero. Wszystko paradoksalnie wskazuje na to, że będziemy mieli lekką, finansową
„górkę”. W związku z tym utrzymujemy całkowitą płynność finansową i w konsekwencji
inwestycyjną gminy. A swoją drogą warto zastanowić się dlaczego do końca poprzedniej
kadencji w Urzędzie Miasta Milanówka tak zarządzano finansami… Ocenę pozostawiam
Państwu.
Z wyrazami szacunku

• Krzyżówka autorstwa Bolesława
Stępniewskiego
Burmistrz Miasta Milanówka

BURMISTRZ INFORMUJE
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Możemy bezpiecznie przejść kładką
Zakończył się remont kładki nad torami PKP w pobliżu Zespołu Szkół
im. J. Bema przy ul. Wójtowskiej.
Wskazania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego były takie, by zrobić to dwuetapowo, czyli w pierwszym etapie kładkę jedynie odświeżyć, ale stwierdziłem, że należy to od
razu zrobić gruntownie. Usunęliśmy wszystkie warstwy farb, korozji i zabezpieczyliśmy specjalną farbą. Na to została naniesiona kolejna warstwa w kolorze wynikającym z zastosowania
wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ze względu na ciągły ruch pociągów na linii średnicowej i CMK – słupy i belki części kładki znajdujące się nad torowiskiem kolejowym, zostaną wyremontowane w terminie późniejszym, po
uzyskaniu odpowiednich zgód od Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

…

3 miliony

dofinansowania
dla Milanówka!

Galeria na kładce

21 sierpnia został ogłoszony
ranking projektów, które otrzymają
dofinansowanie w ramach
programu „Rozwój zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej
– Parkingi Parkuj i Jedź”.

Okazuje się, że każda przestrzeń publiczna to dobre miejsce na działania
artystyczne. Uruchamiamy Galerię na
kładce! Zapraszamy artystów, którzy
chcą pokazać swoje prace w formie
plansz graficznych, które wspólnie
opracujemy. Sprawmy, by ożyły miejsca nieoczywiste.

M

iasto Milanówek wraz z innymi samorządami otrzyma łącznie 21 583
528 złotych. Projekt realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020, uzyskał znakomitą ocenę 94 punktów.
– To nasz wspólny sukces – mówi Burmistrz
Piotr Remiszewski – sukces nas wszystkich
– mieszkańców Milanówka. Procentuje tutaj otwartość samorządów na współpracę
po ostatnich wyborach, to, że idziemy razem, wzajemnie się wspierając. Koszt całkowity inwestycji, która dotyczy naszego miasta, to 3,9 miliona, z czego dofinansowanie
wyniesie 80%, czyli około 3,1 miliona złotych. Nie kryję, bardzo się cieszę i dziękuje
wszystkim, którzy ciężką pracą doprowadzili do efektu, którym będzie ta dotacja – dodaje Burmistrz.

Kontakt w sprawie Galerii na kładce:
sekretariat@mckmilanowek.pl.

Umowa z wykonawcą
żłobka podpisana
Podpisałem już umowę z wykonawcą i ruszamy z pracami związanymi z przebudową
i adaptacją budynku przy ul. Warszawskiej.
Do końca roku prace te muszą być zakończone. Otwarcie planowane jest w przyszłym
roku. Przypominamy, że Gmina pozyskała ponad 1,5 mln złotych dofinansowania na utworzenie żłobka w ramach rządowego programu
„MALUCH+” 2019. Docelowo opieką będzie
mogło zostać objętych 52 dzieci.

Przejście pod torami
ma być otwarte na koniec
września
Prace związane z modernizacją i przebudową przejścia podziemnego na terenie milanowskiego dworca dobiegają końca. Negocjowany przez Burmistrza termin oddania tunelu do
użytku (koniec września) został potwierdzony przez PKP, nie
wykluczając, że może to odbyć się wcześniej. Na początek
będzie można przejść pomiędzy ulicami Krakowską i Warszawską. Do końca października, jak zapewniają PKP PLK,
oddane zostanie bezpośrednie wejście z tunelu na peron.
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C
 zy uważa Pan, że miasto jest
solidnie sprzątane?

Wszyscy widzimy jak miasto jest sprzątane i bardzo nad tym ubolewam. Tym
bardziej, że firma sprzątająca, z którą
został podpisany 2-letni kontrakt podczas
ubiegłej kadencji, wyciąga z naszego budżetu
aż 3 mln rocznie. Umowa została jednak tak
podpisana, że nie da się jej zerwać, mimo, iż
firma ewidentnie się ze swoich obowiązków
nie wywiązuje. Na szczęście z końcem roku
kontrakt wygasa i zdecydowałem, że nie będziemy już płacić podmiotom zewnętrznym
za sprzątanie. Obowiązki przejmie Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Po
obliczeniach, które wstępnie wykonaliśmy,
wyszło, że miasto będzie to kosztowało około 300 tys., a nawet jeśli zaokrąglimy kwotę
do 500 tys. zł, to będziemy mieć 2,5 mln zł
rocznie oszczędności z tego tytułu.

 zy będziemy mogli znowu
C
wypożyczać rowery miejskie?

Poprzednie władze, wynajmując rowery i skutery, zdecydowały się na akcję pilotażową,
która kosztowała miasto ponad 100 tys. zł.
Wynikiem tego przedsięwzięcia miały być
m.in. dane na temat najczęściej używanych
szlaków komunikacyjnych w mieście. Beneficjentem tych badań była jednak głównie firma, która wynajęła nam te rowery, a my niewiele na tym skorzystaliśmy. Roczny koszt wynajęcia roweru to 4 tys. zł. My mamy pomysł
taki, by te rowery zakupić i mieć na własność,
a umówić się z okolicznym serwisantem, który będzie je naprawiał. Podobne rozwiązanie
planuje Podkowa Leśna i bardzo możliwe, że
będziemy mieć wspólnego serwisanta.
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Mamy już osiem
wyremontowanych dróg!
To nie koniec
Projekty zrealizowane i w trakcie realizacji
1 ul. Wierzbowa
2 ul. Długa
3 ul. Brwinowska

1

4 ul. Konopnickiej
5 ul. Wiatraczna
6 ul. Owczarska
7 u
 l. Wojska Polskiego (brakujący
odcinek od Kwiatowej)
8 u
 l. Sobieskiego
Użyliśmy nowej nawierzchni
z destruktu, jest to warstwa
testowa i jeśli ona się sprawdzi,
a wszystko na to wskazuje,
to z takiego materiału będą
utwardzane drogi, które nie są
klasyfikowane do remontu
9 Ś
 cieżka drogowa przy
ul. Krakowskiej w kierunku
Brwinowa

2

3

4

6

4

5

Remonty dróg
w ramach PPP
Pracujemy nad wdrożeniem kompleksowych inwestycji drogowych w Milanówku
w ramach Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP).

W

tym układzie wykonawca drogi jest
jednocześnie jej inwestorem, a miasto płaci potem za tzw. jej utrzymanie, co
jest mniej więcej równowartością naszych
rocznych nakładów na drogi. To dobre rozwiązanie dla Milanówka ponieważ miasto
jest bardzo zadłużone i tego wskaźnika nie
chcemy pogłębiać. W tej chwili jesteśmy na
etapie analizy zastosowania rozwiązania dla
Milanówka robionej przez firmę prawniczą,
która jest liderem w kraju od PPP. Uczymy
się też od Podkowy Leśnej, która jest bardziej zaawansowana w temacie.

8

7

Projekty drogowe, które zamierzamy
zrealizować do końca 2019 roku
1 ul. Kochanowskiego II etap
2 ul. Jesionowa

2

3 ul. Lipowa

www.google.com/maps/place/Milanówek

4 u
 l. Warszawska (od
Podwiejskiej w stronę
Brwinowa)

3
1

4

STOP pyleniu
dróg
Jesteśmy pierwszą gminą
eksperymentującą z emulsją, której
natrysk zastosowany na drogi gruntowe
powoduje znaczne ograniczenie pylenia.
prawdzamy, dwie drogi pokryto emulsją
i jeśli przez najbliższy miesiąc nic się nie
wydarzy, to większość tych szutrowych dróg
będziemy pokrywali. Remontowane ulice
to ul. Bagnista i ul. Grudowska. W związku z pytaniami, informujemy że to specjalna mieszanina na bazie asfaltu. Jest to dosyć
nowa technologia, w Milanówku stosowana
pierwszy raz. Póki co, to były testowe prace
i wybrane zostały odcinki uczęszczane przez
między innymi dużą ilość samochodów ciężarowych. Jeśli ta metoda się sprawdzi, będą
robione kolejne ulice.

S
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Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

5

WIEŚCI Z RATUSZA

Milanowskie wille tematem spotkania
Burmistrza z Minister Gawin
30 lipca br. Milanówek odwiedziła Minister Magdalena Gawin,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Generalny Konserwator Zabytków.

R

ozmawialiśmy o naszych perłach architektury – mówi Burmistrz Remiszewski. Jest wysoce prawdopodobne, że
w przyszłym roku wyremontujemy willę Waleria z uzyskanych środków zewnętrznych.
Chcemy tam zrobić muzeum Szczepkowskiego. Jest też pomysł, by ostatnie piętro zaadaptować na apartament, który będziemy wynajmować w celach komercyjnych.

Omówiliśmy także kilka pomysłów na zagospodarowanie Turczynka. Jeden obiekt
mógłby zostać kupiony przez Ministerstwo
Kultury, a z tych pieniędzy moglibyśmy wyremontować drugi, który przeznaczylibyśmy
mieszkańcom na jakąś działalność – dodaje
Burmistrz.
Redakcja

IX SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski
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UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z IX SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Uchwała
zatwierdzona

W dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) odbyła się IX Sesja Rady Miasta Milanówka.
Stan rady – 14 radnych, obecnych – 13. Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta
73/IX/19 Milanówka (nie udzielono wotum zaufania)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Uchwała Nr
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka
74/IX/19
za rok 2018
Uchwała Nr w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka abso75/IX/19 lutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
Uchwała Nr w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
76/IX/19 Milanówka na lata 2019 – 2026
Uchwała Nr
w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok
77/IX/19
Uchwała Nr w sprawie zmiany ustalenia stawek dotacji przedmiotowej
78/IX/19 dla zakładu budżetowego
w sprawie w sprawie: wprowadzenia i poboru opłaty targoUchwała Nr wej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 sierpnia 2019
79/IX/19 roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia
inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Uchwała Nr
przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną
80/IX/19
nr 67 z obrębu 06-19 przy ul. Kasztanowej w Milanówku
w sprawie przyznania dotacji celowych w roku 2019 na
Uchwała Nr sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
81/IX/19 robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na terenie Milanówka
Uchwała Nr w sprawie podjęcia współdziałania z Gminą Brwinów przy
82/IX/19 utwardzeniu jezdni ulicy Owczarskiej
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieUchwała Nr niężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego
83/IX/19 spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku

Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

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

Póki co, ożywiliśmy stację Na skraju i pozyskujemy wodę z innego, niewydolnego w 100% odwiertu. Takie przekonfigurowanie sprawiło już, że
nie musimy tej wody odprowadzać do kanalizacji
i ponosić z tego tytułu gigantycznych kosztów.
Podejmujemy wszelkie działania, żeby do połowy przyszłego roku, mieć sprawnie działającą
stację uzdatniania wody z nowym odwiertem.
Jak dołożymy do tego planowany remont stacji
SUW Zachodnia, która podwoi swoją produkcję, to przez najbliższe dekady nie będziemy
mieć problemów z deficytem wody w mieście.

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Jaromir Chojecki

Karolina Białecka

UCHWAŁY RADY
MIASTA MILANÓWKA Z IX SESJI
RADY MIASTA VIII KADENCJI

Kamil Bialik

Podjąłem decyzję, że zaczniemy szukać alternatywnego miejsca odwiertu, które da nam gwarancję pozyskania wody niezanieczyszczonej
bakteriologicznie, bez siarczanów. Jesteśmy po
rozmowach ze specjalistą z Polskiej Akademii
Nauk, który jest fachowcem od hydrolokalizacji. Koszt znalezienia miejsca z przygotowaniem
dokumentacji to ok. 50 tys. netto. Jak lokalizacja
będzie już wskazana będziemy musieli zainwestować środki w odwiert. Cena wszystkich potrzebnych odwiertów to ok. 200 tys., a więc jest
to równowartość dwumiesięcznych opłat wylewania zanieczyszczonej wody do kanalizacji.

Uchwała
zatwierdzona

N

iedziałający właściwie SUW na ul. Na
skraju to problem, który potrzebuje dobrego, mądrego rozwiązania.
Prace nad uzyskaniem z tego ujęcia
wody o właściwych parametrach nie przyniosły
efektu. Odprowadzając tę zanieczyszczoną wodę,
„wylewaliśmy” wraz z nią do kanalizacji około
100 tys. zł miesięcznie.
Radni zaproponowali rozwiązanie bardzo drogie, czyli stworzenie ekspertyzy dotyczącej analizy poprawności pracy całego systemu SUWu
na ul. Na skraju. Najtańsza propozycja wykonania takiej ekspertyzy była wyceniona na ponad
90 tys.zł i w ramach tej opłaty dostalibyśmy dokument, z którego wynikałoby, że SUW nie działa prawidłowo – a to już wiemy od kilku lat. Zdecydowałem, że nie warto tych pieniędzy „wyrzucać w błoto” i trzeba przyspieszyć działania.

Zdecydowałem o wstrzymaniu procesu wylewania
zanieczyszczonej bakteriologicznie wody do kanalizacji
w ramach systemu uzdatniania wody na ul. Na skraju.
W skali roku zaoszczędzimy dzięki temu 1 200 000 zł.
Już niedługo skończą się także problemy z deficytem
wody w Milanówku.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i ModerUchwała Nr
nizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MPWiK
84/IX/19
Sp. z o.o. na lata 2019-2021
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania
Uchwała Nr
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta
85/IX/19
Milanówka
Uchwała Nr w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta
86/IX/19 Milanówka”
w sprawie zmiany uchwały Nr 447/XLVI/18 Rady Miasta
Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
Uchwała Nr
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
87/IX/19
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach
wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla
88/IX/19 Miasta Milanówka za rok 2018
Uchwała Nr w sprawie ustalenia kierunków działania organu wykonaw89/IX/19 czego w 2019 r.
Uchwała Nr w sprawie: powołania Zespołu opiniującego kandydatów na
90/IX/19 ławników sądowych na kadencję 2020-2023
Uchwała Nr w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy parkingu
91/IX/19 na odcinku ul. Brzozowa – ul. Smoleńskiego w Milanówku
Uchwała Nr w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
92/IX/19 Milanówka
Uchwała Nr w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
93/IX/19 Milanówka
Uchwała Nr w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
94/IX/19 Milanówka
Uchwała Nr w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
95/IX/19 Milanówka
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DZIEŃ DOBRY,
czy to jeszcze ten
sam, nasz wspaniały
Milanówek?

S

zanowni Państwo żyjemy w miejscu
wyjątkowym, pięknym, posiadającym
wspaniałe karty historii. Założeniem
powstania Milanówka była chęć stworzenia przez naszych rodaków na terenie zaboru rosyjskiego polskiej enklawy w niedalekim sąsiedztwie Warszawy. Tutaj zaczęła
się osiedlać śmietanka polskiego, warszawskiego establishmentu. To właśnie w takich
miejscowościach jak Milanówek zaczęło bić
polskie serce. Nasi przodkowie silnie identyfikowali się z polskością, którą w każdy możliwy sposób restytuowali i propagowali, często narażając się na różnego rodzaju szykany
i formy represji rosyjskich okupantów.
Ich determinacja i kolejnych pokoleń spowodowała, że możemy dzisiaj cieszyć się
wolnością i komunikować się werbalnie naszym wspaniałym polskim językiem.
Warto zadać sobie pytanie: czy na pewno
potrafimy cieszyć się z tego, że jesteśmy
Polakami, Milanowianami? Biorąc pod
uwagę napiętą powyborczą sytuację w naszym mieście, mam sporo wątpliwości.
Z przykrością stwierdzam, że standardy
międzyludzkich relacji w Milanówku wymknęły się spod kontroli. Staliśmy się wrogami wobec siebie. W wyniku puszczanych
plotek, część mieszkańców naszego miasta
bezrefleksyjnie, bez sprawdzenia źródła informacji, traktuje je jako pewnik.
Zachęcam Państwa do obiektywnej analizy tego stanu rzeczy. Proszę pamiętać, że
do chwili objęcia przeze mnie funkcji Burmistrza Milanówka, wiele osób, klanów
i lokalnych koterii żyło z budżetu gminy
naszym kosztem! Skutecznie udało mi się
przerwać wszelkie patologie wplecione
w strukturę administracyjną naszej gminy.
Zależy mi na konstrukcji a nie destrukcji
Milanówka. Proszę całą opozycję z radnymi na czele o zakończenie działającego na
szkodę rozwoju naszego miasta sporu.
Przestańcie być komisją śledczą a zacznijcie być motorem zmian w Milanówku.
Przez ostatnich 9 miesięcy, wszystkie posiedzenia poszczególnych komisji i sesje
Rady Miasta Milanówka przypominały bardziej narrację stworzoną przez Franza Kafkę w „Procesie” niż konstruktywne spotkania dwóch samorządowych organów.
Szukajmy tego, co nas łączy a nie dzieli.
Budujmy razem przyszłość naszej Małej
Ojczyzny. Bądźmy wobec siebie bardziej
przyjaźni i serdeczni. Usuńmy z naszego
miasta złogi patologii. Wprowadźmy nowy
standard komunikacji w naszym mieście –
zacznijmy od serdecznego, z uśmiechem
na twarzy „ Dzień dobry”.
Zacznę od siebie:
„Dzień dobry Milanowianie”
Kłaniając się nisko, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Milanówka

Burmistrz
Piotr Remiszewski
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Deptak w centrum miasta

P

rzedstawiamy państwu wizualizację „Bulwarów
Milanowskich”. Deptak ten położony w samym
centrum między torami PKP a pocztą, byłby ekwiwalentem rynku miejskiego, którego w Milanówku nie
ma. Przestrzeń publiczna z architekturą zieloną, fontanną mogłaby być sercem miasta.

Z Dziennika Miejskiego Strażnika
Dewastacja i groźba samobójstwa. Akcja mundurowych
w Milanówku

…Noc z 19/20.07 była pracowita dla służb na terenie Milanówka. Ok. 1:25 Strażnicy Miejscy

i Policja zostali powiadomieni o poważnym wybryku przy ul. Piłsudskiego. Okazało się, że młody
mężczyzna, kopiąc w zaparkowane pojazdy, uszkodził poważnie jeden z samochodów i stojący
nieopodal skuter. Świadkowie byli w stanie określić rysopis sprawcy. Szczegóły zostały przekazane kilku załogom Policji i Straży Miejskiej. Mimo natychmiastowej akcji sprawca wciąż pozostawał na wolności. Sytuacja przybrała drastyczny bieg ok. godz. 2:15. Dyżurny Straży Miejskiej
odebrał informację, że w tej samej okolicy ma biegać mężczyzna z nożem w ręku. Według informacji Policji, osoba miała przejawiać skłonności samobójcze – miał krzyczeć, że się zabije.
Reakcja mundurowych była błyskawiczna. Na miejsce zostały skierowane siły i środki odpowiadające powadze zgłoszenia – kilka załóg Policji i patrol Straży Miejskiej z ratownikiem. Działania
skupiły się na odnalezieniu osoby, gdyż przed przyjazdem funkcjonariuszy młody mężczyzna
ponownie szybko się oddalił. W związku z uzasadnionym podejrzeniem bezpośredniego zagrożenia życia, niezwłocznie przystąpiono do poszukiwań. Działania w pierwszej kolejności skupiły
się na najbliższej okolicy. Przypuszczenia okazały się słuszne – po krótkim czasie mężczyzna został odnaleziony przez Strażników Miejskich z Milanówka. Wstępne czynności wskazały, że to ta
sama osoba, która zdewastowała auto i skuter. W związku z groźbami samobójczymi, mężczyzną
w pierwszej kolejności musiało się zając Pogotowie Ratunkowe.

Wąż „zabłądził” na ul. Wiatracznej

…31 lipca około godz. 12:00 zaniepokojony mieszkaniec Milanów-

ka z ul. Wiatracznej poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że na
terenie jego posesji zadomowił się wąż. Nie był w stanie określić jego
przynależności gatunkowej. W takich sytuacjach dyżurny podkreśla,
żeby nie podejmować żadnych działań na własną rękę. Najlepiej nie
spuszczać węża z oczu, obserwować go z bezpiecznej odległości i wyznaczyć strefę bezpieczną dla domowników. Na miejsce został zadysponowany patrol. Okazało się, że wąż jest w bardzo dobrej kondycji
i prawdopodobnie zabłądził na teren posesji w poszukiwaniu pokarmu.
Na szczęście gad nie stanowił zagrożenia dla domowników i ich pupili
na podwórku. „Wędrowcem” okazał się zaskroniec o pokaźnej długości
ok. 110 cm. Strażnicy Miejscy odłowili zwierzę, które zostało uwolnione
w swoim naturalnych środowisku, z dala od zabudowy.
Przypominamy: Zaskrońce to najbardziej pospolite węże w Polsce.
Są niegroźne i wręcz unikają ludzi. Są objęte ochroną gatunkową.
W podobnych sytuacjach prosimy dzwonić pod całodobowy numer alarmowy
Straży Miejskiej 986.
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Pozyskujemy
kolejne środki
15 tys na oczyszczacze
powietrza do
milanowskich
przedszkoli

Najlepsi milanowscy brydżyści sezonu 2018/2019 w lutowych XXIII Otwartych Mistrzostwach
Milanówka w Brydżu Sportowym.

Miłośnicy brydża
łączcie się

I

Wśród całkiem niemałego grona brydżystów w Milanówku od
dawna krążyła myśl o lepszym zorganizowaniu się, głębszej
integracji i … częstszej grze. Dostępnej nie tylko dla wybitnych
brydżystów z naszego miasta, ale dla wszystkich, którzy znają
zasady brydża, jego walory, no i oczywiście kochają grać w tę
najlepszą grę umysłową na świecie.

dla nich wszystkich jest wreszcie dobra
wiadomość. Pod patronatem burmistrza
Pana Piotra Remiszewskiego, w siedzibie
Milanowskiego Klubu Seniora przy ulicy
Piłsudskiego 33 powstaje miejsce do regularnej
wspólnej gry. Lokal, z którego będą mogli korzystać wszyscy brydżyści, początkujący, zaawansowani, zawodnicy w brydżu sportowym, członkowie klubów brydża sportowego, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, każdy, kto kocha
13 kart w ręku i 3 graczy wokół siebie. Grać w
tym lokalu będziemy w środy i w soboty.
Cel tego projektu jest jeden. Stworzenie miejsca,
gdzie kilka razy w tygodniu, w stałych terminach,
każdy, kto ma chęć, znajdzie możliwość przyjścia,
zagrania, kibicowania, uczenia się nowych brydżowych umiejętności, regularnego szkolenia,
przebywania wśród ludzi, których łączy wspólna
pasja, pełna zalet i korzyści. Warto je tu wymienić, choć na pewno nie wszystkie, bo ich liczba jest
ogromna. Na razie, poniżej, niektóre. Na początek
walory społeczne brydża:
• Brydż zapewnia towarzystwo ludzi • Gra dla
każdego pokolenia, płci i wykształcenia • Poznawanie ciągle nowych ludzi • Odczuwanie
prestiżu przynależnego grze „salonów”, znanej
na całym świecie • Uczestniczenie w rywalizacji zespołowej i emocjach sportowych • Rosną
umiejętności społeczne, zwłaszcza układania relacji i komunikacji • Rywalizacja w brydżu jest
przyjazna, nie antagonistyczna.
Największą wagę inicjatorzy projektu przywiązują do walorów zdrowotnych brydża, ważnych dla
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każdego z nas, ale najbardziej dla seniorów, którzy
są największą nadzieją organizatorów na sukces.
Poniżej niektóre walory zdrowotne brydża:
• Wyrabianie odporności na długotrwały wysiłek umysłowy • Kondycja umysłowa • Podtrzymanie sprawności umysłu • Wzrost odporności
psychicznej • Testowanie sprawności umysłowej
i numerycznej • Umacnianie się odporności na
wyzwania • Wzmacnianie kontroli na emocjami
• Wzrost odporność na porażki • Wzrost umiejętność koncentracji • Zmniejszanie się ryzyka
choroby Alzheimera.
Brydż jest świetną rozrywką, godziny gry mijają
jak szalone, tworzy się i rozwija pasja.
Nasz Milanowski Klub Brydża ruszy po sezonie
urlopowym. Na razie prosimy o kontaktowanie

się w sprawie zapisów do klubu z inicjatorami
jego powołania, członkami Polskiego Związku
Brydża Sportowego, zdobywcami tytułu „Najlepsza para brydżowa z Milanówka” na sezon
2018/2019 w czasie lutowych XXIII Otwartych Mistrzostw Milanówka w Brydżu Sportowym, pod patronatem burmistrza, Pana Piotra
Remiszewskiego
Grażyna Śniadewicz
Marek Jefremienko

Kontakt: Grażyna Śniadewicz
tel. 501 376 558,
email: grazyna.sniadewicz@gmail.com,
Marek Jefremienko tel. 605 82 33 99,
email info@jefremienko.eu

Gmina otrzymała dotacje w wysokości
15000 zł na zakup 15 szt. oczyszczaczy
powietrza, które zostaną zamontowane w budynkach publicznego przedszkola
w Milanówku. Oczyszczacze posiadające
stosowne filtry, będą w stanie usunąć niemal 100% zanieczyszczeń takich jak m.in.
bakterie, alergeny, w tym: pyłki, roztocza czy
pleśń, jak również wyeliminują uciążliwe zapachy z pomieszczeń, w których przebywają
dzieci. Odpowiednio dobrane do pomieszczeń oczyszczacze będą korzystnie wpływały na układ odpornościowy oraz poprawiały
koncentrację. Zadanie zostanie zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Dofinansowania dla OSP
Gmina otrzymała dofinansowanie na remont dachu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Milanówku w wysokości 12 400 zł. Czekamy zaś na ocenę wniosku złożonego do
WFOŚiGW w Warszawie na 30 000 zł na
zakup wentylatora oddymiającego i ubrań
specjalistycznych dla OSP. Kwota projektu
ok 37 000 zł (36937,77 zł).

Dofinansowanie budowy
parkingów Park and Ride
Milanówek otrzyma ponad trzy miliony
dotacji na budowę dwóch parkingów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej.
Pierwszy pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Brzozową i Smoleńskiego, drugi pomiędzy sklepem ogrodniczym a rejonem
skrzyżowania z ulicą Zbigniewa Herberta. Łącznie powstanie 183 miejsc parkingowych, dwie zadaszone wiaty na rowery, zostanie wymienione oświetlenie na
energooszczędne, wyremontowana jezdnia ulic oraz posadzona zieleń izolacyjna.

Utworzenie ścieżki
edukacyjnej na terenie
Parku Zielony Dołek
Do WFOŚiGW złożyliśmy wniosek na
utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zielony Dołek. Ścieżkę utworzy 8 tablic/gier dydaktycznych o tematyce m.in. kompostowania, gatunków ptaków i owadów, segregacji odpadów.
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Przewodnicząca Rady Miasta
przekracza uprawnienia

W

historii Milanówka miało miejsce
wiele rzeczy, w tym nierzadko dziwnych. Niestety aktualnie doświadczamy uzurpowania sobie prawa do władzy
absolutnej. Kiedy radni, jesienią głosowali nad
wyborem przewodniczącego Rady Miasta na
obecną kadencję, jako kluczowe kryterium
uznali doświadczenie. Niestety, to co wyprawia
pani Janina Moława, przewodnicząca naszej
Rady, zaprzecza wszelkim zasadom współżycia
obywatelskiego. Co gorsze, nasza radna łamie
prawo, przekraczając uprawnienia przysługujące jej jako radnej i przewodniczącej. Kiedy do
naszych rąk dotarły liczne pisma, które radna
Janina Moława wysyłała na firmowym papierze Rady Miasta Milanówka, opatrując je numerami poczty wychodzącej, kierując do rozmaitych organów, z Wojewodą Mazowieckim
na czele, postanowiliśmy działać. Czworo radnych: Hubert Jarek, Leszek Kołodziejski, Jakub
Piotrowski i ja, skierowaliśmy pismo do pana
Zdzisława Sipiery – Wojewody Mazowieckiego, informujący o tym, że radna Janina Moława, kieruje te pisma bez uprzedniego podjęcia
uchwały przez Radę Miasta Milanówka. W ten

sposób radna przekroczyła uprawnienia, bowiem zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym, jedyne co odróżnia ją od
szeregowego radnego to fakt, że przygotowuje i prowadzi sesje Rady Miasta! Oczywiście,
mogła pisma do kogo tylko chce kierować jako
radna oraz jako osoba fizyczna, ale nie jako
przedstawiciel stanowiska Rady Miasta Milanówka. Pisma bowiem posiadające oficjalne
sygnatury, w dodatku na papierze firmowym
Rady i podpisane przez przewodniczącą jako
osobę stojąca na czele organu stanowiącego,
faktycznie pozorowały działanie Rady. A Rada
nigdy nie upoważniła jej do tego. Nasze obawy
podzielił Wojewoda Mazowiecki, który w piśmie do radnych (WNP-I.40.327.2019.MS) napisał 25 lipca 2019 roku, wprost:

„/…/Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.) określa zakres uprawnień przewodniczącego rady. Ustawodawca wskazuje,
iż zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad rady (art. 19 ust. 2). /…/Ponadto nie

wpłynęła do organu nadzoru żadna uchwała
Rady Miasta Milanówka upoważniająca Przewodniczącą do kierowania wystąpień do organu nadzoru w sprawach indywidualnych.
Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie organu nadzoru słuszne są zarzuty przedstawione w piśmie z dnia 9 lipca 2019 r., w zakresie
braku uprawnienia do samodzielnego posługiwania się przez Przewodnicząca Rady oficjalnymi drukami Rady Miasta, bez wyraźnego
upoważnienia ze strony organu stanowiącego
i w sytuacji, gdy nie działa w imieniu organu.”.
Jak udało się nam ustalić, pani przewodnicząca zasypuje organy nadzoru i inne instytucje,
licznymi pismami. Nie inaczej ma to miejsce
w wypadku naszego Urzędu Miasta. Cóż, można odnieść wrażenie, że pani Janina Mołowa
kompletnie nie zrozumiała swojej roli. Czy to
pozorna władza, której faktycznie nie posiada
a jak widać bardzo by chciała, uderzyła jej do
głowy. W takich wypadkach mówi się zabawnie „woda sodowa”, choć – niestety – nie jest
nam radnym do śmiechu. To zwyczajnie stawia
nas jako samorząd, w bardzo złym świetle. Zadaniem przewodniczącego rady jest organizacja a nie dezorganizacja. I o to apelujemy.
Ewa Galińska
Radna Miasta Milanówka

PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC!

Konkurs na projekt WITACZY miasta
wita

P

rzypominamy – w poprzednim
numerze Kuriera Milanowskiego
nr 6/2019 Urząd Miasta – Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta ogłosił konkurs plastyczny
na wykonanie pracy plastycznej: „WITACZY Miasta Ogrodu Milanówek”
skierowany do każdego mieszkańca
Milanówka lub ucznia milanowskich
szkół w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkole,
- szkoły podstawowe: klasy I-IV i klasy
V-VIII,
- młodzież szkół średnich i dorośli.
Konkurs ma na celu:
• rozwijanie wrażliwości estetycznej
dzieci, młodzieży i dorosłych,
• popularyzację obchodów 100-lecia
gminy Milanówek,
• poprawę estetyki miasta ogrodu
Milanówek,

• kształtowanie aktywnej i twórczej
postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki plastycznej,
• promocję Miasta Ogrodu Milanówek,
• popularyzację twórczości utalentowanych
mieszkańców
gminy
Milanówek,
• rozbudowę architektury miejskiej.
Uczestnicy konkursu dowolną techniką
plastyczną wykonują pracę plastyczną przedstawiającą „WITACZ Miasta
Ogrodu Milanówek”, który mógłby stanąć przy drodze wojewódzkiej (powiatowej), przy granicy miasta, przy wjeździe do Miasta Ogrodu. WITACZ ten
powinien:
• stanowić reklamę Miasta Ogrodu Milanówek i być jego wizytówką,
• być niepowtarzalny w swej formie
i treści,

• zawierać elementy symbolizujące
i identyfikujące Milanówek,
• być widoczny i czytelny w dzień
i w nocy z odpowiedniej odległości,
• mieć kolorystykę dostosowana do
charakteru Miasta Ogrodu.
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną, wykonaną
w dowolnej technice plastycznej na
papierze, o formacie maksymalnym
30x40 cm.
Pracę należy opatrzyć metryczką
zawierającą dane:
• imię i nazwisko Uczestnika
Konkursu,
• adres szkoły/przedszkola,
• wiek
• nazwa konkursu.
Krzysztof Jarosz – Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do sekretariatu (na parterze) Urzędu Miasta Milanówka – Referatu Planowania
Przestrzennego i Estetyki Miasta, ul. Spacerowa 4 w Milanówku do poniedziałku dnia 23 września 2019 roku do godz. 17.00.
Informacje związane z konkursem można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta pod numerem telefonu
22 758-30-61 wew. 215 lub mailowo: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl.
Zapraszamy do udziału – na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Czas na poprawę estetyki Miasta Ogrodu Milanówek!
Więcej informacji w regulaminie na stronie internetowej: www.milanowek.pl.
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Budżet Miasta Milanówka
Budżet każdej jednostki samorządu terytorialnego to
misternie utkana koronka dochodów i wydatków. Główne
dochody to wpływy z podatków lokalnych, współudział
w dochodach z tytułu podatku PIT i CIT, subwencji.

M

zwykle w życiu bywa, teoria rozminęła się z praktyką. Kiedy państwo przekazywało oświatę gminom na poziomie szkolnictwa podstawowego
i gimnazjalnego, subwencja oświatowa miała
w pełni pokryć koszty oświaty. A jak jest? W Milanówku do każdej złotówki z subwencji dodajemy prawie złotówkę z swojego budżetu! W efekcie oświata kosztuje nas łącznie w roku 2019
(szkoły i przedszkola, w tym również przedszkola
niepubliczne) 25 418 091,35 złotych (stan na koniec sierpnia 2019).
Jak łatwo zauważyć, wszelkie sztywne koszty,
w tym np. realizacja zadań zleconych z administracji państwowej (rządowej) i oświata, kosztują nas łącznie 37 889 136,17 złotych. Mając na
względzie fakt, że budżet Milanówka w tym roku
to 89 251 802,30 zł (dochody, stan na 30 czerwca), a wydatki po zmianach to 97 654 830,11, łatwo zauważyć, że miasto różnicę pokrywa pożyczkami, kredytami i wolnymi środkami z roku
ubiegłego.

ilanówek znajduje się w tym gronie samorządów, które odprowadzają tzw. „podatek janosikowy”
czyli pieniądze, które samorządy „bogate” przekazują na rzecz biedniejszych.
W naszym przypadku waha się to na poziomie
700 tysięcy złotych rocznie.
Paradoksem Milanówka w kontekście potrzeb,
jest jego zamożność. O co chodzi? Samorządy mają określony tzw. wskaźnik G, czyli dochodów podatkowych gminy na mieszkańca.
W roku 2019 wynosi on 2910,33 złotych na
mieszkańca i stanowi 162,5% średniego dochodu krajowego. Co to oznacza? Otóż to, że każdy
statystyczny mieszkaniec Milanówka ma wyższe
dochody niż przeciętnie mieszkaniec w kraju
o 62,5 procenta. A co to oznacza wprost dla samorządu? Znacznie redukuje szanse Milanówka
na pozyskanie środków zewnętrznych. A jeżeli
już je otrzyma, to nie w tak dużym zakresie jak
inne, „biedniejsze” samorządy np. nie 70 procent czy 80 dofinansowania, a jedynie 50%.

A jak to jest z zadłużeniem Milanówka?
Na koniec roku 2018 wynosiło 23 787 117,35 złotych, aktualnie po spłaceniu części zobowiązań
wynosi ono 23 562 393,47. Konkluzja jest oczywista: definitywnie upada mit o oddłużeniu Milanówka w poprzedniej kadencji. Biorąc pod uwagę te zobowiązania, miasto musi realizować swoje
wszystkie działania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w ramach tzw. zadań własnych
(m.in.: transport, kultura, porządek publiczny
i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa – pełna lista w art. 7 Ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, serdecznie polecam lekturze aby wiedzieć ile miasto
Milanówek samo musi finansować!) mając określone wydatki, płacąc długi i szukając rozwiązań
na rozwój. Oczywiście, podległa burmistrzowi
Piotrowi Remiszewskiemu administracja szuka

PIT-CIT-OLOGIA
A jak wyglądają dochody z PIT i CIT w naszym mieście? W roku 2019 plan dochodu to
38 955 958 złotych z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT). Symboliczny tort zwany CIT-em, w wypadku Milanówka, po jego podziale przysporzy nam jedynie 150 000 złotych czyli 0,2 % w całej strukturze dochodów miasta. Jak widać, nasz budżet podatkiem PIT stoi (40,6%). Subwencja oświatowa
w tym roku wynosi 14 001 583 złote, i są to tzw.
„pieniądze znaczone” czyli mogą być wydatkowane z założenia na koszty edukacji. A jak to wygląda w detalach?
Głównie kwota ta stanowi wynagrodzenia i pochodne od nich, naszych nauczycieli. Ale, jak
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środków zewnętrznych, często popularnie nazywanych unijnymi. Czyni to udanie, choć kolejka
zawsze stoi do nich bardzo długa. Warto wspomnieć choćby pieniądze na żłobek czy parkingi
w systemie park & ride. Każda pozyskana złotówka to oddech dla naszego budżetu.

INWESTYCJE
Na koniec sierpnia, tegoroczne wydatki na inwestycje wynoszą 16 001 739,34 w tym są m.in. budowy i przebudowy dróg, budowa odwodnienia,
adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a na
żłobek publiczny. Na wszelkie remonty miasto
wydaje 2 522 463,25 złotych (remonty we wszystkich jednostkach budżetowych gminy i remonty
dróg). Jest w tym również dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZGKiM – 170 tysięcy, wynika ono z zwiększania zadań ZGKiM w celu odejścia od zakupu usług zewnętrznych (pielęgnacja
zieleni, równanie dróg, a w przyszłości odśnieżanie i sprzątanie miasta). Aby uzmysłowić jakie są
skale potrzeb w Milanówku, wystarczy przywołać
kwotę, która jest niezbędna na wyremontowanie
bądź zbudowanie dróg w całym mieście. Kwota
szacunkowa przekracza znacznie 100 milionów,
czyli kilkuletnie wydatki inwestycyjne należałoby skierować wyłącznie na drogi, bądź cały roczny budżet miasta (a i tak by nie starczyło). Jeśli
wydawalibyśmy na drogi tyle ile teraz rocznie,
całkowite potrzeby w drogownictwie zostałyby
zaspokojone – teoretycznie – za około 15-17 lat.
Burmistrz planuje działania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. To jedyna szansa na
szybkie ruchy w tej kwestii, ale i tutaj nie brakuje
pytań. Każdy samorząd ma swój próg zobowiązań płynących z tytułu kredytów i pożyczek, a stanowisko organów nadzoru nad działalnością samorządu co do tego, czy PPP oraz leasing, to dług
gminy, jest bardzo niejednoznaczne.

ZŁE WIEŚCI
Niestety, liczne zapadające na szczeblu rządowym
decyzje, już niebawem odbiją się na budżecie
Milanówka. Sam fakt obniżenia pierwszej skali
podatkowej z 18 do 17%, zwolnienie z podatku
dochodowego osób do 26 roku życia czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku, skutkować będą
zmniejszeniem dochodów Milanówka na poziomie 5,5 miliona złotych, a nawet – jak wyliczył
Związek Miast Polskich – 5,9 miliona złotych!
Natomiast podwyżki dla nauczycieli, prawdopodobnie zrównoważone zwiększeniem subwencji
oświatowej (prawdopodobnie, bo czas pokaże
jak będzie) nie pokryją podwyżek dla nauczycieli
w przedszkolach. I znowu będzie trzeba sięgnąć
do miejskiej kiesy. A budżet miasta, to nie jest
studnia bez dna. Potrzeby są wielkie, do burmistrza spływają liczne wnioski inwestycyjne i remontowe, a przysłowiowa kołderka jest krótka.
Niebawem pierwsze przymiarki do budżetu na
rok 2020, czyli balansowanie między chęciami
i oczekiwaniami a możliwościami. I oby jak najwięcej dobrych wieści o pozyskanych środkach.
Czego Milanówkowi należy życzyć.
Piotr Iwicki
Sekretarz Miasta Milanówka
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ŚRODOWISKO I ESTETYKA
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MIEJSKA INFORMACJA PRAWNA

Podnoszenie terenu
W związku z występującymi w Milanówku w ostatnim czasie częstymi przypadkami
podnoszenia gruntów naruszającymi szereg przepisów, przedstawiamy Państwu najważniejsze
uregulowania prawne dotyczące zmian ukształtowania terenu.

P

rzede wszystkim, planując jakiekolwiek roboty na terenie swojej nieruchomości, należy pamiętać, że muszą one spełniać zapisy
zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W przypadku ich braku, każda zmiana zagospodarowania terenu, w tym jego
podnoszenie, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Kolejnym ważnym aspektem
w sytuacji podnoszenia terenu są zapisy ustawy
Prawo Wodne, zgodnie, z którymi nie można zmieniać warunków przepływu wód opadowych i roztopowych oraz zmieniać stosunków wodnych na
gruncie, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Naruszenie tych przepisów może skutkować postępowaniem administracyjnym i wydaniem przez Burmistrza decyzji nakazującej właścicielowi gruntu
przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania
urządzeń zapobiegających szkodom. Należy również pamiętać, że do podnoszenia terenu właściciel może wykorzystać jedynie grunty: pozyskiwane w trakcie realizowanych zgodnie z obowiązują-

cym prawem, inwestycji na danej nieruchomości,
lub zakupione z placówek do tego upoważnionych.
Każdy rodzaj mas ziemnych pozyskany poza terenem inwestycji należy traktować jako odpad. Przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew obowiązującym przepisom może skutkować wszczęciem
postępowania administracyjnego na podstawie
ustawy o odpadach, zgodnie z którą Burmistrz,
w drodze decyzji wydanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub
magazynowania.
Organami uprawnionymi do kontroli przypadków
podnoszenia terenu są zarówno organy Nadzoru
Budowlanego jak również przedstawiciele Urzędu Miasta. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Zielenią w tutejszym urzędzie, tel. 22 758 30 61
wew. 204, 202, e-mail: osz@milanowek.pl.
Emilia Parchan
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Przebudowa elektrycznych linii napowietrznych na kablowe
W ramach współpracy z PGE, od 2020 r., planujemy wdrażać kompleksowy system przebudowy
elektrycznych linii napowietrznych na kablowe (ziemne). Poprawimy w ten sposób estetykę naszego miasta, które jest zaśmiecone wiszącymi kablami, drutami. Kable wiszą na starych słupach,
nikt do tej pory nie zadbał, by to unowocześnić. Ważne są też kwestie bezpieczeństwa, bo napowietrzne linie kablowe powodują to, że w sytuacji wichury spadnie gałąź, słup się przewróci i nie
mamy prądu przez jakiś czas. Chcemy kompleksowo zająć się tematem i usunąć z krajobrazu miasta szpecące kable. 
Burmistrz Miasta Piotr Remiszewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 z powodu śmierci
Mamy składają:
Burmistrz Miasta Milanówka,
Radni Miasta wraz z pracownikami
Urzędu Miasta i Jednostek
Organizacyjnych Gminy

Naszej Drogiej Koleżance

Annie Janowskiej
wyrazy głębokiego współczucia,
słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci Mamy
składają
koleżanki i koledzy z Zarządu
i członkowie PZERiI O/Rejonowy
w Milanówku

dla Pani Bożeny
Sehn
Skarbnika Miasta z powodu
śmierci Mamy składają:
Burmistrz Miasta Milanówka,
Radni Miasta wraz z pracownikami
Urzędu Miasta i Jednostek
Organizacyjnych Gminy

Przy ulicy Królewskiej, wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, została założona pierwsza łąka
kwietna, która ma nie tylko walory estetyczne,
ale też m.in. wzbogaca miejski ekosystem, będąc schronieniem dla małych ssaków, ptaków
licznych owadów. Tworząc nowe nasadzenia
w naszym mieście, staram się wyważyć odpowiednią propoprcję między ilością bylin a roślinami jednorocznymi. Zarówno ze względu na
czynniki ekonomiczne jak i trendy chcę wprowadzić inne rośliny jednoroczne w miejsce
krótko kwitnących bratków (np. Werbena patagońska). Rośliny jednoroczne, które pojawiły
się dotychczas w naszym mieście, pochodzą od
naszych lokalnych przedsiębiorców.
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dla Pani Anny
Sawwidis

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

Kwitnący Milanówek
Obserwując przez ostatnie lata formy nasadzeń w naszym mieście, doszłam do wniosku,
że kwitnące rośliny wieloletnie właściwie nie
były sadzone.
Zaproponowałam więc dosadzenie roślin wieloletnich w tym m.in trawy ozdobne, hortensje, rozchodniki, róże okrywowe itp, które
będą mogły cieszyć nas dłużej swoimi walorami – strukturą, pokrojem czy kwitnieniem. Tego
typu nasadzenia roślinne wymagają czasu i pielęgnacji, trzeba wykazać się cierpliwością, żeby
doczekać się docelowego efektu, ale nic tak nie
cieszy, jak obserwacja pięknie rosnących roślin.
Są to trwalsze i tańsze rozwiązania.

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

Ogrodnik Miejski, Agnieszka Zielińska

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

dla Pani Iwony
Liszewskiej
z powodu śmierci syna składają:
Burmistrz Miasta Milanówka, Radni
Miasta wraz z pracownikami Urzędu
Miasta i Jednostek Organizacyjnych
Gminy

SPOŁECZEŃSTWO

SPRAWDŹ
KONDYCJĘ SWOICH
KOŚCI!
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA
zaprasza osoby w wieku 50 lat i starsze
zameldowane w Milanówku
NA BEZPŁATNE BADANIA
W KIERUNKU OSTEOPOROZY

• w dniu 27.09.2017 r. (piątek)
w godzinach 9.00-16.00

na terenie parkingu Przedszkola Nr 1,
ul. Herberta 43

• w dniu 28.09.2017 r. (sobota)
w godzinach 9.00-16.00
na terenie parkingu
Urzędu Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45

Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.
Zapisy będą prowadzone przez Referat
Oświaty UMM

w dniach 16-26.09.2019 r.
w godz. 9-15
pod nr tel. 22 758 30 61
wew. 185, 116
Każda osoba po wykonanym
badaniu w kierunku osteoporozy
może wykonać badanie słuchu!!!

Pierwszy rok „Rozwoju
usług społecznych” za nami
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku już od roku realizuje
projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” czas
więc na podsumowanie, a w tym najlepsze są liczby.
Milanowski Klub Seniora

Klub Seniora funkcjonuje w czterech miejscach
w mieście. Dzięki temu uczestnicy mają krótszą
drogę na zajęcia ze swoich domów. Na początku zakładaliśmy, że będziemy mieli 80 uczestników Klubu, a w ciągu roku zgłosiło się na organizowane zajęcia aż 175 seniorek i seniorów!
Nasze kluby proponują swoim uczestnikom m.in.
zajęcia ruchowe, warsztaty psychologiczne i plastyczne, nauka języka francuskiego i angielskiego, e-warsztaty oraz spotkania integracyjne.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze –
usprawniające

W ramach tych usług proponujemy masaż i kinezyterapię świadczone w domach uczestników
projektu. Przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej. Są całkowicie nieodpłatne.
W ciągu roku udzieliliśmy 912 zabiegów 38 osobom. Zainteresowanie usługami jest tak duże, że
konieczne było stworzenie listy osób oczekujących. Na bieżąco kolejne osoby z tej listy otrzymują wsparcie.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

Zaproponowaną formą wsparcia chcieliśmy przywrócić mieszkańcom Milanówka ideę samopomocy. W ramach projektu to działanie z założenia
miało charakter pilotażowy. Teraz już wiemy, że
jest to forma, która powinna zagościć w naszym
mieście na stałe. Dotychczas z tych usług skorzystały 22 osoby, dla których pomoc sąsiedzka była
świadczona przez około 5000 godzin.

Usługa teleopieki

Innowacyjna metoda wsparcia w Milanówku polega na zakupie opaski życia wraz z 24-godzinnym monitoringiem stanu zdrowia dla 30 mieszkańców Milanówka, wyposażonych w te urzą-

dzenia. Wsparcie w ramach teleopieki cieszy się
również bardzo dużym zainteresowaniem Seniorów i osób niepełnosprawnych.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Na początku projektu kupiliśmy 77 sztuk sprzętu
rehabilitacyjnego m. in. łóżka i materace, balkoniki, wózki inwalidzkie, kule itp. Od października
2018 r. sprzęt pomógł 30 osobom, które wypożyczyły 41 sztuk różnego rodzaju akcesoriów.
Wypożyczalnia cieszy się niekwestionowanym
powodzeniem wśród osób, które tylko czasowo
(na czas przywracania do sprawności) potrzebują
używać takiego sprzętu. Na terenie naszego powiatu to jedyna taka wypożyczalnia.
Czas na pierwsze wnioski: projekt będziemy realizować przez 36 miesięcy. Dofinansowanie z Unii
Europejskiej to kwota 2 745 303,78 zł. Wkład
własny Gminy Milanówek 209 000 zł. Przy zakładanych 185 uczestnikach miesięczny koszt na
jedną osobę wynosi łącznie 443,59 zł (w tym: UE
– 412,21 zł; Gmina Milanówek – 31,38 zł). Obecnie mamy 273 uczestników, co oznacza, że realny
koszt miesięczny na jednego uczestnika znacząco
obniżył się i wynosi łącznie 300,60 zł.W czerwcu
2019 roku w ramach nadzoru nad realizacją projektu kontrolerzy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych przeprowadzili kontrolę wydatkowania uzyskanych środków. Otrzymaliśmy pozytywną ocenę naszych działań, na co
wskazuje również protokół pokontrolny umieszczony na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku (link do strony: http://www.milanowek.naszops.pl/bip/) Zachęcamy zatem starszych mieszkańców Milanówka do zgłaszania się
do udziału w trwającym projekcie „Rozwój usług
społecznych w Gminie Milanówek”.
Magdalena Żurawska, Starszy specjalista
pracy socjalnej – asystent koordynatora projektu

s

Dawna protezownia
nowoczesnym
centrum rehabilitacji
Zachęcamy do słuchania Dnia
Milanówka na antenie radia
„Bogoria” na 94,5 FM w każdy
pierwszy wtorek miesiąca. Informacji
z Milanówka można wysłuchać o godz.
9.30, 10.30 i 11.30.
KURIER MILANOWSKI 7/2019

S

zanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Milanówka w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, we
współpracy z miejskim OPS’em, staramy się
o dofinansowanie do modernizacji i adaptacji budynku dawnej protezowni na osiedlu „Berliny”
na centrum rehabilitacji i siedzibę OPS. Chcemy,
aby w tym miejscu najpóźniej w 2021 r został

oddany Milanowianom kompleks rehabilitacyjny
z prawdziwego zdarzenia z dodatkowymi salami
wielofunkcyjnymi. Nasi mieszkańcy zasługują na
rozwiązania infrastrukturalne rodem z XXI wieku.
Koniec z bylejakością, czas na europejskie standardy. Jednocześnie przeniesimy tam siedzibę
OPS, by nie ponosić już kosztów wynajmu.
Burmistrz Miasta Piotr Remiszewski
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Składamy wnioski o świadczenie
Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+
Co się zmieniło w programie Rodzina
500+? Od 1 lipca program Rodzina 500+
objął wszystkie dzieci do 18. roku życia
bez względu na dochód rodziny.
Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych
zasadach ?
Rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera
tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze
na nowych zasadach?
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień
2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r.
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie
od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia
2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko,
a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko? Rodzice Ci składają od 1 lipca
2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie pra-

wa do świadczenia na wszystkie dzieci.W ten
sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie
nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć
wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać
świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice? Od 1 lipca rodzice będą
mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na
złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Uwaga: Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci
urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Dobry Start 300+
To świadczenie jest wypłacane
w ramach rządowego programu DOBRY
START, raz w roku z przeznaczeniem na
wsparcie dla rodzin i zakup wyprawki
szkolnej w wysokości 300 zł na każde
dziecko rozpoczynające nowy rok
szkolny – bez względu na dochód.
Jakie formalności?
Programem „Dobry Start” jest objęty każdy
uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który
spełnia dwa warunki:
1. Nie ukończył:
• 20 lat,
• 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Uczy się w placówce edukacyjnej, takiej jak:
• szkoła podstawowa,

• dotychczasowe gimnazjum,
• szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa
ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
• szkoła artystyczna, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki,
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
• specjalny ośrodek wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym
przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).
Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
• studentom
• przedszkolakom
• uczniom zerówki
Jak otrzymać wyprawkę szkolną 300 plus dla
dziecka? Podstawą do wypłacenia wyprawki 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo
wniosku i złożenie go w terminie.
Jak złożyć wniosek o 300 plus
• za pomocą portalu Emp@tia
• za pomocą bankowości elektronicznej
• w ośrodku pomocy społecznej w miejscu
zamieszkania,
Kiedy złożyć wniosek?
• od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz
wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
• od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz
wniosek w urzędzie lub instytucji.
Kiedy otrzymasz pieniądze na wyprawkę 300
plus?
Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny
wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu, pieniądze
otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019
roku. Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zapraszamy do „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to
program spotkań dla każdego, kto szuka
sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

J

est to ogólnopolski program rozwijania
umiejętności wychowawczych i wspierania rodziców i wychowawców w radzeniu
sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą. Zajęcia prowadzone są przez
profesjonalnych realizatorów.
Uczestnictwo w zajęciach pozwoli Państwu
odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
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• Co zrobić żeby dziecko chciało słuchać?
• Jak wpływać na niepożądane zachowania
dziecka?
• Co zrobić, żeby dziecko było samodzielne?
• Jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka?
• Co zrobić, by dziecko chciało
współpracować?
• Jak dobrze rozwiązywać konflikty
z dzieckiem?
Program „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” zostanie zrealizowany w trakcie 5 spotkań, które mają charakter warsztatów.

Terminy spotkań: 14 września • 21 września
• 28 września • 5 października • 12 października 2019 roku.
Czas trwania spotkania:
od godziny 8.30 do godziny 13.30.
Miejsce spotkań:
ul. Krakowska 11a w Milanówku.
Liczebność grupy: 10-14 osób.
Zapisy do grup warsztatowych prowadzi
Magdalena Jachna z Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku przy ul. Kościuszki 16,
tel. (22) 724-94-69 bądź 797-832-787.
Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY!

KULTURA

Dni stulecia
przed nami

Wydarzenia w ramach Stulecia Gminy realizowane są w naszym mieście
już od kilku miesięcy. 100 lat to wspaniała okazja do świętowania. Oprócz
Milanowskiego Centrum Kultury i jednostek samorządu, inicjatorami są lokalne
stowarzyszenia, szkoły, grupy nieformalne oraz indywidualni mieszkańcy.
Kalendarz wydarzeń wypełnia się z dnia na dzień, a przed nami największe
z nich, które odbędzie się 13-15 września.

D

ni Stulecia to weekend ważnych dla nas – mieszkańców, wydarzeń. Uroczystym
dniem będzie piątek 13 września. Rada Miasta Milanówka zbierze
się, by uhonorować wyjątkowego obywatela. Będzie to powrót do milanowskiej tradycji wyróżniania mieszkańców,
którzy od lat działają społecznie na rzecz
miasta, dbają o jego historię są aktywni,
pomocni, zaangażowani. Kandydatury
zgłaszane przez mieszkańców, poddane
zostaną pod dyskusję Rady Miasta Milanówka i to Rada wybierze Honorowego
Obywatela.
Mieszkańcy świętować będą w sobotę
na integracyjnym „SĄSIEDZKIM PIKNIKU” – odbędzie się on za pomnikiem
Bohaterów na placu Stefana Starzyńskiego. Będzie mu towarzyszyła wspaniała degustacja potraw z wykorzystaniem
lokalnych produktów. Potrawy przyrządzone zostaną przez profesjonalnych kucharzy na wielkiej patelni oraz mieszkańców. Będą to dania na podstawie przepisów z Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej
Miast Ogrodów. Podczas pikniku książka trafi do rąk mieszkańców. Warto mieć
taką pozycję w swojej bibliotece. Całej

degustacji towarzyszyć będą warsztaty
o Milanówku, zabawy dla dzieci, potańcówka na trawie oraz koncert Małej Orkiestry Dancingowej.
Mała Orkiestra Dancingowa pod dyrekcją
Noama Zylberberga gra wczesny polski
pop, bez nostalgii rekonstruując dźwięki
ukryte pod szumem starej płyty. Dwunastoosobowy skład wykonuje muzykę dwudziestolecia międzywojennego zgodnie
z duchem czasów, z której pochodzi. Korzystając z oryginalnych nagrań, orkiestra
przygotowuje aranżacje utworów w takiej
postaci, w jakiej zostały skomponowane
i wykonuje je zachowując wierność stylowi. Warto więc spędzić z nami ten dzień,
a wieczorem wziąć udział w niezwykłym,
plenerowym spektaklu „Tu powstał Milanówek” w wykonaniu grupy T-Art. Będzie to spektakl, w którym wezmą udział
mieszkańcy Milanówka, a historię powstania naszego miasta w niecodzienny
sposób przedstawią w Parku im. Michała
Lasockiego, przy ul. Kościuszki.
W niedzielę 15.09 zachęcamy, by udać się
na coroczny Rodzinny Festyn Parafialny
przy kościele Matki Bożej Bolesnej w Milanówku przy ul. Szkolnej 3.

Moniuszko
w Galerii
Ars Longa
Rok Stanisława Moniuszki to
okazja do przypomnienia wspaniałej twórczości kompozytora.
200 rocznicę urodzin w całym kraju odbywają się wydarzenia, pikniki, koncerty, spotkania. W Milanówku także podkreślamy rok jubileuszowy. Moniuszkę zaśpiewali wybitni artyści w ogrodzie Galerii Ars Longa podczas Zakończenia
Festiwalu Otwarte Ogrody.
Justyna Reczeniedi oraz Jakub Milewski w brawurowo wykonanych pieśniach i duetach Stanisława Moniuszki przedstawili co najpiękniejsze w twórczości kompozytora: narodowość, folklor polski i twórczość polskich poetów. Koncert „Po nocnej rosie…” przyciągnął ponad 350 osób a co
najważniejsze przypomniał mieszkańcom o niezwykłym
miejscu jakim jest Galeria Ars Longa.
Na mapie kulturalnej miasta Galeria Ars Longa Grażyny
i Roberta Śniadewiczów funkcjonuje od prawie 30 lat. To
właśnie tutaj obywały się najbardziej prestiżowe wydarzenia artystyczne. Pani Grażyna Śniadewicz – właścicielka
miejsca, podczas czerwcowego koncertu przypomniała gościom o chlubnych tradycjach kulturotwórczych Milanówka i wartościach Galerii w upamiętnieniu pierwszej powojennej wystawy najwybitniejszych polskich artystów Okręgu Warszawskiego z 1945 roku.
W latach kolejnych organizowane były wystawy prac takich artystów jak: Adama Myjaka, Gustawa Zemły, Józefa
Szajny, Marka Jaromskiego, Jacka Dyrzyńskiego, czy Stanisława Trzeszczkoeskiego, nie tylko wspaniałego artysty, ale
i ambasadora Milanówka w świecie.
W planach są kolejne wydarzenia Milanowskiego Centrum
Kultury i Galerii Ars Longa.

W

Aneta Majak MCK

Milanowski basen

– jedyne takie miejsce w okolicy
Otwarty w mijającym sezonie wakacyjnym basen, cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców Milanówka i okolicznych miast.
Odnotowano w sumie 7300 wejść (dane z dnia 20.08 br.).

R

ewitalizacja zamkniętego od 4 lat basenu
miejskiego trwała 3 miesiące, kosztowała
ok. 300 000 zł. To wystarczyło, by stworzyć miejsce dające wytchnienie w upalne dni,
miejsce wakacyjnych spotkań dzieci i młodzieży, miejsce tak bardzo nam potrzebne.

W upalne niedziele zdarzyło się, że ilość osób
wchodzących na teren kąpieliska dochodziła prawie do 1 000. Rekordowej niedzieli 30
czerwca z basenu skorzystało ponad 1500
osób. Bez względu na pogodę, zainteresowaniem cieszyło się Miejskie Podwórko, które
oferowało codzienne zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne. Były teatrzyki kukiełkowe,
pokaz iluzjonisty, brzuchomówcy. W ramach
Aktywnie na trawie można było skorzystać
z bezpłatnych zajęć fitness, pilates itp. Dzięki
Miejskiej Bibliotece Publicznej, która zorganizowała „pod chmurką” stoisko book-crossingu,
na miejscu były ciekawe książki.
Dziękujemy za ten sezon i już zapraszamy na
następny!
Redakcja
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BIBLIOTEKA
POLECA
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH
Jaremianka –
biografia
Agnieszka Dauksza
Wydawnictwo Znak

Maria Jarema. Ona o sobie
zawsze: Jarema. O niej
najczęściej mówią: Jaremianka. Kobieta awangarda.
Emancypantka, zaangażowana aktywistka i zapalona
pracoholiczka – niekwestionowany autorytet. Jedna
z najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych
artystek XX wieku. Malarka, rzeźbiarka, graficzka,
projektantka kostiumów teatralnych, lalek i pomników. Dziewczyna ze Starego Sambora na Kresach,
która przyjechała do Krakowa, by „wymyślić sztukę
na nowo”.

Przegwizdane
Aurelie Valognes
Wyd. Sonia Draga

Czy po przekroczeniu
osiemdziesiątki można wieść
już tylko życie nudne i przewidywalne? Bohater książki
Ferdinand Bruna zaprzecza
tym stereotypom i do perfekcji opanował sztukę
uprzykrzania życia swoim sąsiadom. I niezmiernie
raduje go taka „zabawa”. Niespodziewanie w życie
starca wkraczają dwie kobiety, które niespodziewanie zmieniają Ferdinanda w innego człowieka.
Zabawna, pełna humoru opowieść o potrzebie
bycia kochanym i potrzebie pomagania innym.

KSIĄŻKI DLA DZIECI
Planetarium –
Muzeum kosmosu
Roman Prinja
Wyd. Dwie Siostry

Efektowny album wielkiego formatu, w którym
zmieścił się (prawie) cały
wszechświat. Znajdziecie
tu kolekcję niezwykłych obiektów, od niewielkich
meteorów po gigantyczne galaktyki. Obejrzycie
planety, komety i księżyce, zobaczycie, jak z mgławic rodzą się gwiazdy, dowiecie się, czym są czarne
dziury, poznacie początki wszechświata. Zajrzyjcie
do Planetarium, by odkryć kosmos i jego tajemnice.

Nasza biblioteka
w nowej odsłonie

Wystarczyły dwa wakacyjne tygodnie, aby wnętrza Miejskiej Biblioteki
Publicznej stały się bardziej komfortowe, kolorowe, przytulne. To dzięki
pracy bibliotekarzy, którzy sami zaprojektowali zmiany i wykonali remont.

B

iblioteka to nie tylko wypożyczalnia.
Jest to też miejsce, w którym można
się zatrzymać, odpocząć od codziennego biegu, poprzeglądać spokojnie
książki, porozmawiać o nich z bibliotekarzami, innymi czytelnikami. Czasem cicha i spokojna, czasem gwarna, wypełniona dziecięcym śmiechem. Odwiedzają nas mieszkańcy
w każdym wieku Ci najmłodsi i Ci najstarsi.
Chcemy, by każdy z nich czuł się w bibliotece
komfortowo, trochę jak w domu. To dla nich
wykonaliśmy własnoręcznie skromny remont,
który jednak odmienił nasze wnętrza na bardziej przytulne, kolorowe. Między innymi:
– pomalowaliśmy ściany i sufit w wypożyczalni dla dorosłych, w LCK i korytarzu,
– wymieniliśmy wertykale okienne na plisy i
zasłony,

Lato u babci
Benji Davies

Społeczny Instytut
Wydawnictwo Znak
Noi niechętnie spędza
wakacje u babci. Według
niego babcia to dziwadło
i nie ma czasu zajmować się
dzieckiem. Ale w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
starsza pani wyrusza wnuczkowi na ratunek. Autorowi udało przekazać czytelnikowi wszystko co jest
w życiu najważniejsze : poznawanie się nawzajem,
pomoc, życzliwość, wzmacnianie więzi między
rodziną oraz międzypokoleniową przyjaźń.
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– przemalowaliśmy lady na biało oraz zamontowaliśmy reling, na którym można oprzeć
torbę,
– wymieniliśmy i pomalowaliśmy kasetony
sufitowe,
– wymieniliśmy oprawy świetlówkowe na
oświetlenie LED w postaci podwieszanych
na listwie żarówek-baniek,
– wybraliśmy dekoracje takie jak, lampki,
kwiatki, fotel dla czytelników, siedziska w
kształcie książek,
– wymieniliśmy wyposażenie LCK (nowe stoły i krzesła) oraz czytelni (nowe regały na
książki z literatury podręcznej),
– zamontowaliśmy daszek przeciwdeszczowy
nad drzwiami wejściowymi.
Sukcesywnie będziemy upiększać wnętrze
naszej biblioteki, by korzystało się z niej jeszcze przyjemniej. Zapraszamy!
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję organizatorom kursów w Lokalnym Centrum Kompetencji, a szczególnie Panu
Dawidowi Koseckiemu. Mogłam poznać podstawy obsługi smartfona, jak wielkie możliwości
posiada. Z przyjemnością i wielką uwagą chłonęłam wiadomości, które Pan Dawid przekazywał
z wielką cierpliwością, serdecznością i wyrozumiałością dla osób starszych.

Seniorka, mieszkanka Milanówka od urodzenia

EDUKACJA

„Edukacja, animacja
i kreacja” – muzyczne
przygody z Mozaiką!
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki oraz Radziejowice rozpoczynają
od września wspólny projekt edukacyjny dla najmłodszych.
Muzyczne spotkania ze sztuką dla dzieci, odbywać się będą raz
w miesiącu w trzech miastach.

22 września, godz.
15:00 „Dzienniki
z Afryki! Od
opowieści do
muzyki”

Poznamy wybrane elementy kultury afrykańskiej – przede wszystkim za sprawą tradycyjnych opowieści, które
przedstawia Ksenia Starzyńska – opowiadaczka historii
z różnych stron świata. Gościem specjalnym
tego programu będzie perkusista, który podzieli się z Wami swoją miłością do afrykańskich
brzmień oraz instrumentów, wśród których posłuchamy m.in. djembe w różnych odmianach,
balafon i jabarę. Spotkanie przepełnione będzie nie tylko słuchaniem opowieści, ale też ich
współtworzeniem, a specjalnie stworzona scenografia zaprowadzi nas wprost na kontynent
afrykański, gdyż użyte do jej powstania tkaniny,
zostały sprowadzone z Gwinei.

6 października, godz. 15:00
„Mamma Mia! Smaczne nuty
prosto z Włoch!”
Czy znacie przepis na włoską muzyczną pizzę?
Nie? Mamma Mia! Jest wyśmienity! Podstawa to
dobrze wypieczone ciasto – najlepiej z przepysznej włoskiej pizzici! Następnie sos – niekoniecznie pomidorowy, tym razem proponujemy mandolinowy. I jeszcze dodatki
– koniecznie dodatki! Porywające instrumenty, charyzmatyczny
śpiew i spora szczypta włoskich
muzycznych smaków. Gotowe! Buon appetito!

24 listopada, godz.
15:00 „Uwaga,
dzieci! Sztuka, która
świeci!”
Jaki wpływ na sztukę miało wynalezienie światła? Czy sztuka może świecić? Nawiązując do
tych świetlistych pytań, zapraszamy na niecodzienne spotkanie ze sztukami performatywnymi, w których połączymy taniec i współczesne
akrobacje świetlne, aby pokazać naszym małym
widzom możliwości światła w sztuce i zachwycić wszystkich barwnymi iluminacjami. Wśród
specjalnie stworzonej świetlnej scenerii poznamy też niezwykle ciekawą technikę tańca,
powstałą z inspiracji ruchem robotów.

Przyjaciel przyrody
w Przedszkolu Społecznym

15 grudnia, godz. 15:00
„Panie Gospodarzu, masz
w domu gości – polskie
tradycje kolędnicze”
Poznamy tradycje kolędnicze z różnych
stron Polski. Poprzez zabawę nauczymy
się czerpać z polskiego dziedzictwa kulturowego. Kusoki, baciary, siwki, lofry, turki, pucheroki – kolędnicy! Nawiązując do polskiego
zwyczaju kolędowania, zawitamy do Was z różnorodnymi postaciami i tradycjami kolędniczymi. Poprzez pełne muzyki, żywe spotkanie
z kulturą tradycyjną, dzieci zobaczą przebrania kolędnicze z różnych zakątków Polski oraz
poznają mało znane zwyczaje takie jak choćby
szczodrowanie.

26 stycznia, godz. 15:00
„Dobry żart tynfa wart – czyli
różne możliwości wywołania
radości”
Proszę Państwa, oto nasz gość
specjalny! Jaśnie Pan Śmiech!
Gość, który zawsze wprawia
nas w dobry nastrój, a w myśl
pewnego przysłowia przynosi też
wiele zdrowia. Uwaga – pojawi się w różnych
odsłonach – monolog, skecz, piosenka, gag,
pantomima – to tylko niektóre z jego ulubionych
kreacji! Aktorzy scen teatralnych i muzycznych,
w tym również kabaretowych, zaproszą nas do
świata tych sztuk, w których Pan Śmiech często
gości, pozostawiając widzów pełnych radosnego
uniesienia.
Milanowskie Centrum Kultury
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Milanowskie szkoły nie zapominają
o uczniach nawet w sezonie odpoczynku
i właśnie z myślą o nich, w wakacje, w placówkach trwały prace remontowe.
W Szkole Podstawowej nr 1 m.in.
– naprawa posadzki w hali sportowej
– naprawa kominów
– naprawa instalacji odgromowej
– naprawa klatki schodowej – wyjścia ewakuacyjnego z hali sportowej
W Szkole Podstawowej nr 2 m.in.
– naprawa podłogi w sali gimnastycznej w tym
malowanie linii i lakierowanie
– wymiana podłogi w jednym z pomieszczeń
świetlicy szkolnej
– remont sali lekcyjnej nr 18
– malowanie toalet na parterze
W Szkole Podstawowej nr 3 m.in.
– pokrycie dachu na hali papą termozgrzewalną, założenie odgromień, roboty uszczelniające kominy
– remont schodów wejściowych
– nowe podłogi w sali 24 i sali 31
– naprawa instalacji wodnej

fot. Przedszkole Społeczne

Z

apraszamy dzieci na cykl spotkań edukacyjnych opartych na muzyce, sztuce,
tańcu, zabawie i twórczym współdziałaniu. Razem poznamy rożne kultury
świata, zadziwiające instrumenty, kreatywnie
spędzimy czas.
Warsztaty edukacyjne poprowadzą artyści i animatorzy z firmy „Mozaika”, wprowadzając dzieci w magiczny świat sztuki. Wszystkie spotkania
w Milanówku, odbędą się w Sali Konferencyjnej UM przy ul. Spacerowej 4, a na każde z nich
obowiązuje – wstęp wolny!

Remonty w szkołach

S

tale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest tematem dyskusji w ostatnim
czasie w naszym kraju i na świecie. Ogromnie ważnym problemem ludzkości jest stworzenie
warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń,
życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem.
Warto od najmłodszych lat rozpocząć kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska. Zatem
już w przedszkolu uczymy wrażliwości na otaczające nas środowisko, a w naszym mieście od poznawania drzew i ich historii. To bezpośrednie zetknięcie przedszkolaka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin
i zwierząt. W zbliżaniu dzieci przedszkolnych do
przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożeniami ekologicznymi szczególnie ważne jest uczenie się przez
przeżywanie. Dlatego przewodnim tematem pracy w naszym przedszkolu w minionym roku szkolnym były „Drzewa i ich tajemnice” dzieci poznawały wiersze, bajki o drzewach,, zbierały nasiona,
siały, sadziły. Poznały też drzewa w różnych stronach świata. Dowiedziały się jaką rolę pełnią one
w życiu człowieka i zwierząt, i co się stanie jeśli nie
będziemy o nie dbać. Na koniec realizacji tematu zaprojektowały plakaty miłośników przyrody,
które przekazują najistotniejszą ideę wiedzy. Warto budować małymi krokami postawę przyjaciela
przyrody.
Teresa Murawska
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HISTORIA

Ignacy Wałęza

Pan od WF-u i bo
W tym miesiącu obchodzimy 80. rocznicę napaści
Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II
wojny światowej. Warto przy tej okazji przypomnieć
poświęcenie Polskiego żołnierza, który równie ofiarnie
jak później Powstańcy Warszawscy ’44, czy Żołnierze
Wyklęci, walczył z niemieckim okupantem.

D

o zbiorowej świadomości narodu
przebiły się takie epizody Kampanii
Wrześniowej jak bohaterska obrona
Westerplatte, czy też Poczty Gdańskiej. Bitwa nad Bzurą mimo charakteru zaczepnego, ma też swój element bohaterskiej obrony
miasta Sochaczew i przeprawy mostowej na rzece Bzurze przez II batalion 18 pułku piechoty.
Batalionowi piechoty ze Skierniewic, wspieranemu przez 26 pal przyszło walczyć w dniach 1215 września ze świetnie wyszkoloną, uzbrojoną
po zęby 4. dywizją pancerną i pułkiem pancernym SS „Adolf Hitler” cofającymi się i nacierającymi ze strony Warszawy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że cmentarz wojenny w Sochaczewie-Trojanowie jest największym polskim
cmentarzem wojskowym poświęconym jednej
tylko bitwie (większym od Monte Casino!). Blisko 4 000 poległych oficerów i szeregowych, daje
skalę daniny krwi, jaką przyszło zapłacić tym
młodym żołnierzom z Armii „Poznań” i „Pomorze” za Polskę już w pierwszych dniach wojny.
Jednym z ciężko rannych oficerów w tej bitwie,
który zostawił po sobie spisane wspomnienia
wojenne, a dotąd nie publikowane, jest milanowski nauczyciel WF-u i porucznik WP i AK,
Ignacy Wałęza (1912-1975).
Prześledźmy zatem działania bojowe jego 5
kompanii II batalionu 18 pułku piechoty oddając
głos wspomnieniom por. Ignacego Wałęzy. Co
ciekawe, autor postanowił je spisać po raz drugi (pierwsza wersja została spisana już w trakcie
okupacji niemieckiej, oryginał zaginął – pożyczony i nigdy nie odzyskany od Waldemara Badylaka z Krakowa), tuż przed śmiercią w 1975
r., w pełni świadom swojej choroby (rak płuc) i
zostawić tym samym córkom, a więc i nam czytelnikom, swój portret bardzo dokładny.

***
„Nasz batalion pod d-ctwem mjr. Kozubowskiego uznawany przez d-ctwo pułku za doborowy, bojowy, w drodze do Brześcia Kujawskiego
został zatrzymany w dn. 12.IX. Zaczęli nas ładować na samochody wojskowe i wieźć do Sochaczewa, bo miasto to było ważnym punktem
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strategicznym i Niemcy chcieli go zająć. To by
utrudniało przy forsowaniu Bzury przez nasze
wojska do Puszczy Kampinoskiej i do Warszawy.
Niemcy od początku rozpoczęcia wojny mieli za
główny cel zamknąć, odciąć, i zniszczyć armię
Poznań i resztę armii Pomorze (około 200.000
żołnierzy).
Nasz batalion wsparty 2. dywizjonem 26. pal.
miał bronić samego Sochaczewa. Nasza kompania miała przydzielony do obrony odcinek,
w którego skład wchodziła szosa Sochaczew–
Błonie–Warszawa. Linia obronna biegła około
100 m od skraju miasta. I pluton był po lewej
(stronie) szosy, mój II pluton po prawej stronie
szosy i jako sąsiada mieliśmy III pluton. Zaraz
po przyjeździe samochodami wojsko nasze miało się zabrać do kopania stanowisk dla strzelca w pozycji leżącej. Nieprzyjaciel spodziewany w każdej chwili. Żołnierze niechętnie budowali swoje stanowiska po nieprzespanej nocy,
a z drugiej strony czynność tę wykonywali codziennie po nocnym marszu, a tylko jeden raz
stoczyli walkę pod Nakłem.
Od rana 13.IX. zabraliśmy się do kopania dołów
dla żołnierza klęczącego, potem stojącego, a ponieważ nieprzyjaciel nie nacierał więc kopaliśmy
rowy łącznikowe i cała kompania, a na pewno
cały batalion został ufortyfikowany. Na noc d-ca
kompanii polecił mi wystawić placówkę okrakiem na szosie w kierunku Błonia. Wziąłem
drużynę i w odległości 200-300 m [k. 99] placówkę zaciągnąłem. Chłopcy okopali się, czujki
wystawione i za zadanie miała placówka obserwować przedpole, małe oddziały npla likwidować i o wszystkim meldować. Od Łowicza po
Wyszogród w podobny sposób rozmieszczone
były wojska armii Poznań i Pomorze.
Cały pluton czeka na natarcie niemieckie. Kpt.
Sygnarek prosił mnie, abym sprawdził gotowość
i przygotowanie I plutonu, który jak już wspomniałem był po lewej stronie szosy. Cisza przed
burzą, więc spokojnie pobiegłem w stronę I plutonu, ale już do niego nie dobiegłem. W pewnej
chwili zrobiło się piekło na ziemi, takiej nawałnicy jeszcze nie widziałem. To co było pod Nakłem to była namiastka ognia artylerii, moździerzy i ckm.

Ta nawała ognia zatrzymała mnie w szkółce drzewek owocowych. Znalazłem się na płaskim terenie przy szosie. Runąłem na ziemię i przylgnąłem
do niej b. czule. Co ja bym dał wtedy za łopatkę żołnierską – saperkę. Wtedy ja oceniłem wartość tego prymitywnego sprzętu. Sam nie wiem
kiedy nogami i rękami wydłubałem sobie małe
wklęśnięcie w ziemi. Gałązki ścinane ckm padały na mnie. Po pewnym czasie gdy ogień trochę ustał przybiegłem do rowu swego plutonu.
Pierwsi ranni i pierwsze trupy. Od marca z tymi
ludźmi przebywałem i zżyłem się z nimi bardzo.
Jaki to był przykry obrazek dla mnie, gdy w miejscu gdzie było stanowisko dla sekcji granatników
był duży lej, a ciała zostały rozszarpane na części
i rozrzucone na odległość. Natarcie niemieckie
z za zabudowań i sadów rozpoczęło się.
Zauważyłem, że pluton I naszej kompanii opuszczał swoje okopy, a potem nadbiegł goniec z meldunkiem, że cała kompania się wycofuje. Niemcy z b. bliskiej odległości tak prali z broni maszynowej, że żołnierz musiał padać co kilka kroków.
Dobrnęliśmy do pierwszych budynków miasta,
które były za nami od 100 do 200 m. Tu było już
bezpieczniej, ale jest rozkaz, aby w rozczłonkowaniu maszerować na zachodni brzeg Bzury.
Dlaczego się wycofaliśmy z naszych okopów,
kto wydał taki rozkaz do dnia dzisiejszego nie
wiem. Ileż Niemców by jeszcze zginęło nim by
doszli do naszych stanowisk obronnych, a walka
na bagnety też by dała dobre rezultaty. Tak mówiły nasze regulaminy wojskowe z bojówki i tak
nas szkolili w czasie pokoju. Dlaczego po wycofaniu do skraju miasta nie zorganizowaliśmy nowej obrony? Dlaczego nie było walk w mieście?
Tu łatwiej było niszczyć czołgi i w ogóle npla niż
w otwartym, pustym polu. Wiem, że dużo żołnierzy poległo, że dużo było rannych, ale jeszcze było dużo żołnierzy w batalionie i trzeba ich
było wykorzystać. Zdziwiło mnie też, że Niemcy
nas nie ścigają zamiast wysłać czołgi i piechotę,
aby utrzymać kontakt, za wycofującym się naszym wojskiem. Wartość bojowa naszego wycofującego żołnierza nie przedstawiała dużej wartości. Trzymali się w okopach od świtu do godz.
mniej więcej 15:00. Widzieli przed sobą w czasie walk ogrom żołnierzy, czołgów niemieckich.
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hater Bitwy nad Bzurą ’39
Byli świadkami padających kolegów zabitych
i rannych, więc to chyba wpłynęło na ich załamanie nerwowe. Nasza kompania, która była
na ważnym punkcie strategicznym wycofała się
chyba samowolnie i dlatego cały batalion musiał się wycofać. Nasz d-ca kompanii był miękki,
o gołębim sercu dla żołnierzy i stał się bezradnym w krytycznych chwilach. Każdy dobry d-ca
powinien troszczyć się, kochać swych podwładnych, ale jednocześnie powinien być b. wyma-

Batalion dotarł do miejscowości Kąty, tam mjr
Kozubowski na pewno dostał reprymendę od
wyższego d-cy, że opuścił nasze linie obronne
i otrzymał rozkaz, aby wykonać przeciwnatarcie i odzyskać nasze dawne linie obronne. Bardzo się ucieszył, że nie wysadziliśmy mostu, poklepał mnie w zadowoleniu i batalion nie będzie musiał przechodzić Bzury wpław. Kompanie otrzymały kierunki natarcia i ruszyliśmy do
Sochaczewa.

Dziwnie i groźnie
wyglądała ta
przestrzeń. Pociski
rozrywały się
w powietrzu i spadały
jak strumień wody
z konewki.

Przed naszą kompanią było kartoflisko, a za nim
wysunięty w przodzie folwark. Pod osłoną folwarku nasza kompania mogła się wysunąć najdalej na wschód w kierunku okopów niemieckich. Nie było to rzeczą łatwą, bo na kartoflisko
i na folwark Niemcy stworzyli b. silną zaporę ognia artyleryjskiego – szrapnele. Dziwnie i
groźnie wyglądała ta przestrzeń. Pociski rozrywały się w powietrzu i spadały jak strumień
wody z konewki.
Po opanowaniu folwarku przyszedł rozkaz, że
cały batalion wycofuje się na zachodni brzeg
Bzury. Znów bez walki wycofujemy się, a Niemcy siedzą w naszych dawnych okopach i ostrzeliwują nas trochę artylerią. Przykro było patrzeć
na naszych żołnierzy, którzy drugi raz wracają
przez miasto, przez most pontonowy na zachód.
Kompanię poleciłem podchorążemu, aby się nią
zajął, a ja zatrzymałem się chwilowo przy mjr
Kozubowskim, który stał z trzecim d-cą kompanii por. rezer. Himmlem. W tym czasie nadjeżdża samochodem i zatrzymuje się przed nami
mjr nieznany w mundurze polskim. Pokazuje
nam swoje dokumenty, z których widać, że jest
ze sztabu armii Poznań generała Kutrzeby. Mówi
nam, że jutro o świcie gen. Abraham naciera
brygadą kawalerii i zależy mu na tym, aby choć
kilka obiektów było w naszym ręku. Nasz sfaty-

gającym i bezwzględnym. Jak już wspomniałem
pozostałości naszego batalionu są w odwrocie.
Most na Bzurze był wysadzony (jedyny) na początku działań przez naszych saperów, a do naszej dyspozycji wystawili saperzy most pontonowy. Po przejściu batalionu na zachodni brzeg
Bzury, mjr Kozubowski zostawił mi 2 saperów i
polecił mi wysadzić go o wyznaczonej godzinie
lub gdyby Niemcy chcieli przedostać się na zachodni brzeg Bzury. Ja idę z batalionem na Kąty.
Niemcy nie nacierają więc czekam godziny,
w której mamy wysadzić most. Czas ten wydłuża się, wlecze i na kilka minut przed terminem
zobaczyliśmy znów nasz batalion, który wraca
w kierunku Sochaczewa.
KURIER MILANOWSKI 7/2019

gowany batalion jest w drodze na Kąty. Obok
nas stoi kilkudziesięciu żołnierzy maruderów,
którzy dołączali z opóźnieniem i my ich zatrzymywaliśmy przy sobie, aby potem połączyć się
z całością batalionu w Kątach. Mjr Kozubowski należał do ludzi b. odważnych i decyduje się,
abyśmy tą małą grupą wyruszyli jeszcze raz do
Sochaczewa. Ludzi podzieliliśmy na 3 grupy po
20 żołnierzy w każdej. Jedną grupę dostałem ja,
drugą por. Himmel, a trzecią oficer, którego zapomniałem nazwiska. D-cą nad całością był mjr
Kozubowski. Decyzja mjr Kozubowskiego była
nieprzemyślana i dlatego skutki jej były dla nas
tragiczne. Żołnierze mieli mało amunicji, a nie
było gdzie jej uzupełnić, bo wozy z amunicją
były w tej chwili już w Kątach.
To wszystko mi się nie podobało, ale rozkaz jest
rozkazem. Z drugiej strony podziwiałem Niemców. Jacy oni ostrożni, jak zależy im na życiu
każdego żołnierza. Nasze okopy zajęli o godz.
15:00 i nie posuwają się naprzód, bo spodziewają się, że my jesteśmy w mieście. Już o godz. 16tej mogli być na zachodnim brzegu Bzury. Czego nie żałowali to amunicji. Artyleria niemiecka
bez przerwy ostrzeliwała miasto i Bzurę. Słońce
zachodziło, gdy my weszliśmy bez żadnych przeszkód na zachodni skraj Sochaczewa. Zatrzymaliśmy się na placu obok spalonego kościoła.
Wtedy mjr Kozubowski dał każdemu z nas ulicę do natarcia. Por. Himmel zabrał swoją grupę
i powędrował wyznaczoną ulicą. To samo zrobił
mój kolega i ja. Moja ulica prowadziła do szosy
błońskiej. Robi się już mrok. Uszedłem ze swymi
ludźmi około 100 m i zauważyliśmy, a najpierw
usłyszeliśmy 2 czołgi i za nimi piechotę niemiecką. Było tego dużo.
Mjr Kozubowski i moich 20 żołnierzy, decyduje
się obsadzić 2 piętrową kamieniczkę i mamy tam
się bronić. Szaleństwo, ale d-ca ma zawsze rację.
Obstawiliśmy bramę i okna na parterze. Amunicji brak. Myślałem, że Niemcy od razu rozpoczną likwidację naszego oddziałku. Wszędzie
rumor czołgów, słychać rozmowy niemieckie
w pobliżu i cały Sochaczew w tym dniu Niemcy
zajęli, ale przez Bzurę się nie przedostawali.
Zdecydowaliśmy się wyjść na podwórko sąsiednie piwnicą. Potem b. ostrożnie omijając podwórka zajęte przez Niemców przedostaliśmy
się na drugą stronę placu. Krążąc w ciemności,
ocierając się o Niemców doszliśmy do willi otoczonej siatką i żywopłotem. W niej był właściciel, 2-ch księży uciekinierów i kobiety. Powiedzieli nam, w których domach są Niemcy i opisali położenie tego sadu i okolicy. Do Bzury było
ze 200 m. Była świetna okazja, aby wpaść do
kilku domów, w których spali Niemcy, zrobić w
nich masakrę i pod osłoną ciemności przedostać
się na zachodni brzeg Bzury, ale mój major czeka na natarcie brygady kawalerii gen. Abrahama.
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mi wylatującej w powietrze. W tej samej chwili
nowa seria. Poczułem, że ktoś mnie uderzył prętem żelaznym po nogach. W taki sposób odczułem zranienie. Pobiegłem jeszcze kilka kroków
i upadłem.”

***

Minęła noc i robiło się widnawo. Zamiast strzału z pistoletu nagle usłyszeliśmy w końcu sadu
strzał z kb. Major wściekły. Jeden z moich żołnierzy strzelił do Niemca, który wychodził z podwórka na ulicę. Jak twierdził potem, ponoć
Niemiec go zauważył i chciał do niego strzelać –
odległość 10 m. Ten strzał o brzasku dnia, zabity
Niemiec na ulicy, spowodowało wielki ruch na
sąsiednich podwórkach, w których stacjonowali
Niemcy. Najpierw na nasz sad zaczęły padać pociski w rodzaju naszych granatników (broń stromotorowa). Tą bronią niszczyli również siatkę
od strony południowej.
Mieliśmy przygotowane dziury w siatce płotu i drogę odwrotu, którą był b. głęboki (2 m)
rów kanalizacyjny, w którym sączyła się brudna woda. Tą właśnie drogą 23 ludzi wycofało
się na zachodni skraj miasta obok ruin zamku.
Mieliśmy dużo szczęścia, że w powrotnej drodze
nie natknęliśmy się na nieprzyjaciela. Stoimy
u podnóża ruin zamku w grupce. Nikt z przydzielonych mi 20 żołnierzy nie został zabity,
a nawet ranny. Przed nami dolina Bzury. Bzura, a za nią trochę pojedynczych drzew i jakieś
zabudowanie.
Jako uczeń byłem dobrym biegaczem na 800 m,
a tu jest do przebiegnięcia 250 m, a zatem liczyłem na swoja sprawność. Zbyteczne przedmioty
żołnierze odrzucili i ruszyli na rozkaz majora na
Bzurę. Biegłem jak szalony. Gdy odbiliśmy 50 m
od miasta rozpoczął się silny ogień z broni maszynowej. Nie zmniejszając tempa biegu pierwszy wpadłem do Bzury. Pociski padają obok
mnie.
Dużo zmarnowali pocisków, aby mnie zabić, ale
w rzece czułem się już pewnie. Bzurę właściwie
przeszedłem i ani razu nie potrzebowałem płynąć. Pływanie w mundurze i w butach z cholewami uważałem za nieskuteczne i niebezpieczne. Na drugim brzegu rzeki „krasnoludki” usypały mi dużą kopicę piachu rzecznego, więc
jednym susem jak kot wyskoczyłem za piasek,
a seria niemieckiego ckm z opóźnieniem zaczęła mnie sypać piachem. Byłem wtedy bardzo
szczęśliwy, a jednocześnie mogłem po chwili
spojrzeć co dzieje się z resztą żołnierzy. Widziałem tylko podchorążego, który przedostał się
również na zachodni brzeg. Bardzo zadowolony
i szczęśliwy leżąc za kupą piachu myślę w jaki
sposób przebiec mały sadek i dostać się do zabudowania, w którym są nasi żołnierze. Były to
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resztki ś.p. por. Himmla. Wiedzieli, że my zostaliśmy w Sochaczewie, a dziś słyszeli naszą strzelaninę. Pozostało mi do nich około 50 m. Mokry,
zziębnięty, ale wypoczęty wyprysnąłem zza kupy
piachu do sadku, a tu naraz kilka wybuchów pocisków artyleryjskich. Przed sobą widziałem
konary lecącego drzewa owocowego, kupy zie-

Na tym się kończą zapiski por. Ignacego Wałęzy, który ciężko ranny trafił do szpitala polowego. Do końca życia był inwalidą wojennym (48%
uszczerbku na zdrowiu), nie przeszkodziło mu
to jednak po wojnie ukończyć studiów wychowania fizycznego na AWF w Poznaniu i zostać
bardzo oddanym swojemu zawodowi nauczycielem W-F oraz trenerem siatkówki i lekkiej
atletyki. We wrześniu 2018 r. por. Wałęza został
pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Por. Ignacy Wałęza spoczywa na cmentarzu parafialnym w Milanówku, vis a vis kwatery żołnierzy Września ’39 (kwatera X, rząd 5, grób 19).
https://www.bohaterowie1939.pl/
polegly,waleza,ignacy,10161.html

Justyna Galińska

75. Rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
W czwartek, 1 sierpnia,
Mieszkańcy Milanówka
uczcili pamięć żołnierzy
poległych podczas Powstania
Warszawskiego.

O

godz. 17:00 zawyły syreny alarmowe, upamiętniające Godzinę W,
czyli moment wybuchu Powstania
Warszawskiego. Na cmentarzu parafialnym
zebrała się grupa Mieszkańców, którzy w
szczególny sposób chcieli uczcić tę chwilę.
W honorowej asyście pocztów sztandarowych oraz Straży Miejskiej, pod pomnikiem
zostały złożone wieńce oraz zapalone znicze.
Głos zabrał Burmistrz Miasta Milanówka,
Piotr Remiszewski, który w swoim przemówieniu wspomniał bohaterską walkę żołnierzy, dzięki którym możemy teraz żyć w wolnej Polsce, „możemy oddychać naszym biało-czerwonym powietrzem”. Nie możemy
jednak zapominać o dbaniu o dobre relacje
z innymi ludźmi oraz zlikwidować szkodliwą
dla Polski, polityczną polaryzację.
Po oficjalnej uroczystości na cmentarzu,
o godz. 18:00 w Parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Milanówku, odbyła się msza święta, po
której Mieszkańcy mogli obejrzeć wystawę
„Powstanie Warszawskie – 75. Rocznica”,
przygotowaną przez Stowarzyszenie Razem
dla Milanówka. Milanowskie Centrum Kul-

tury zorganizowało koncert „Powidoki Powstania Warszawskiego”, w wykonaniu Ygora Przebindowskiego na Placu im. Stefana
Starzyńskiego.
Ada Kosmalska,
Zespół ds. Komunikacji Społecznej

1944
75. ROCZNICA ŚMIERCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

W magazynie broni Obwodu „Bażant”

W niedzielę 11 sierpnia uczciliśmy pamięć żołnierzy Armii Krajowej poległych 75 lat temu w magazynie broni Obwodu AK „Bażant”: ppłk. dr. Franciszka Grodeckiego, plut. pchor. Jana Garsteckiego ps. „Robotnik”, kpr.
pchor. Bogusława Kołodziejskiego ps. „Rżewski”, kpr. Tomasza Pondra ps.
„Tomek”, sierż. Józefa Sikorskiego ps. „Józef”.

W

raz z pięcioma zamordowanymi
10 sierpnia 1944 roku, wspominamy także oficera broni sierż.
pchor. Dionizego Rybińskiego
ps. „Betka”, aresztowanego w magazynie broni, następnie przewiezionego do niemieckiego
więzienia policyjnego na Radogoszczu w Łodzi,
gdzie został zamordowany w styczniu 1945 r.
Jak co rok, uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej, celebrowana przez ks.
prałata Zbigniewa Szysza. Podniosłą atmosferę, oprócz patriotycznej w swej wymowie homilii długoletniego kapelana Środowiska AK „Mielizna” Milanówek, zapewnił Chór im. Bolesława
Dembińskiego z Sierakowa, a przepiękne wykonanie „Ave Maria” przez dyrygenta i solistę Łukasza
Trochimiaka, przy akompaniamencie Alicji Brzeskiej, wzruszyło wielu obecnych w kościele. Po
skończeniu celebry uczestnicy uroczystości mieli
możliwość zapoznania się z wystawą umieszczoną na ogrodzeniu kościoła, autorstwa Mariusza
Koszuty, ukazującą milanowskie postacie i wydarzenia z okresu II wojny światowej i rolę naszego
miasta w tym czasie.
Kolejnym etapem uroczystości było złożenie
kwiatów na grobie poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu parafialnym, po czym główna
część obchodów odbyła się przy pomniku w „Lasku Pondra” przy ul. Wojska Polskiego, z udziałem wiceprezesa Zarządu Głównego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej dr. hab. Marka
Cieciury oraz wiceprezesa Okręgu Warszawa ŚZŻAK Ryszarda Ostrowskiego. Jak co rok hołd swoim poległym kolegom i towarzyszom broni złożyli
nieliczni już żołnierze Środowiska AK „Mielizna”
Milanówek: Łucja Świątkowska (siostra poległego Bogusława Kołodziejskiego), Jadwiga Danuta
Antos, Maria Karaczun, Wanda Wiśniewska oraz
Ryszard Witkowski (żołnierz 52. plutonu, członek
obsługi magazynu broni i Honorowy Obywatel
Miasta Milanówka). Od sześciu lat w uroczystoKURIER MILANOWSKI 7/2019

ści biorą udział goście z wielkopolskiego Sierakowa, wraz z rodziną Jana Garsteckiego oraz koordynatorem grupy Jarosławem Łożyńskim. Wśród
składających kwiaty nie zabrakło też rodzin poległych, przedstawicieli władz miasta z zastępcą
burmistrza Ryszardem Rabanem i przewodnicząca Rady Miasta Janiną Moławą, harcerzy Hufca
ZHP im. J. Kusocińskiego z hm Moniką Piekut,
dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury Anety
Majak, dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Armii Krajowej oraz Zespołu Szkół nr 1 – Marianny Frej i Zbigniewa Relugi oraz przedstawicieli miejscowych stowarzyszeń: Stowarzyszenia
Przyjaciół Armii Krajowej, Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, Stowarzyszenia T-Art i Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej. Zawsze wzruszający i bardzo budujący akcent stanowi widok
dzieci z Przedszkola nr 1 z dużym koszem bia-

ło-czerwonych kwiatów wraz z dyrektor Dorotą Malarską i rodzicami. Wartę honorową Straży
Miejskiej i harcerzy dopełniła w tym roku asysta
rycerzy Zakonu Jana Pawła II ze sztandarem narodowym. Przebiegowi części oficjalnej towarzyszyła kamera TVP3 Warszawa.
Godną oprawę uroczystości zapewnili chórzyści z Sierakowa, wykonując „Deszcz jesienny”,
„Marsz Pierwszej Brygady” oraz „Va, pensiero”
(Chór Niewolników) z opery Nabucco Giuseppe
Verdiego, a po bardzo ekspresyjnym wykonaniu
utworów „Walczyk Lilu” oraz „Dziś idę walczyć,
Mamo” przez młodziutką Patrycję Pruszyńską,
niejedna łza się zakręciła w oczach słuchaczy.
Na koniec nastąpiło przekazanie przybyłym publikacji „Milanówek pamięta – magazyn broni 1944”
w opracowaniu graficznym Mariusza Koszuty,
wydanej przez Społeczny Komitet Organizacyjny
i wręczenie podziękowań dla współorganizatorów
oraz dla firm, które wsparły zorganizowanie tegorocznej uroczystości: Artura i Krzysztofa Młynarskich – firma Venti & Weld, Jacka Kielana „Pierogarnia u Hani”, Biura Usług Inżynierskich Tomasz
Smoleń, Zakładu Usługowego JP Jarosław Paćko,
firmy Wyrób Galanterii z Drewna S.C. S. Krowicki A. Okórowski, Anny i Tadeusza Kuldanków,
Marka Federkiewicza – PPHU „FEMAR” Usługi
Ogólnobudowlane, firmy Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Bartoszek oraz Studia Graficznego SG Impress. Dzięki życzliwości ks. proboszcza
Grzegorza Jaszczyka po oficjalnej części uroczystości odbyło się spotkanie w sali parafialnej.
W imieniu własnym pragnę złożyć podziękowanie członkom Społecznego Komitetu Organizacyjnego: Hannie Młynarskiej, Elżbiecie Kubek,
Mariuszowi Koszucie i Dariuszowi Biernackiemu,
z którymi mam przyjemność współpracować przy
organizacji tej uroczystości od 2015 r., za ich zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz upamiętniania naszej lokalnej historii i żołnierzy Armii Krajowej Ośrodka „Mielizna” Milanówek.
W imieniu Społecznego Komitetu Organizacyjnego
„Pamiętamy 10 sierpnia 1944 – Milanówek”,
Maria Smoleń

75. Rocznica tragicznej
śmierci oficerów Armii
Krajowej
W sobotę, 28 lipca, Mieszkańcy Milanówka
oddali hołd oficerom Armii Krajowej – kpt.
Zygmuntowi Dąbrowskiemu ps. „Bohdan”
oraz ppor. Jerzemu Kowalskiemu ps. „Oskar”,
którzy oddali życie próbując odbić zatrzymanego podczas przypadkowej łapanki komendanta Obwodu AK „Bażant” mjr. Alojzego Mizery ps. „Siwy”. Miejscem upamiętniającym
ich bohaterską śmierć jest tablica na głazie
przy ul. Krakowskiej, w pobliżu torów kolejowych, gdzie co roku składane są kwiaty.
Po tylu latach dzięki kontaktowi z rodziną
ppor. Kowalskiego udało się uzyskać jego

zdjęcie, które zostało umieszczone na banerze upamiętniającym to wydarzenie. Swoje
przemówienie wygłosił również Honorowy
Obywatel Miasta Milanówka, Pan Ryszard
Witkowski, którego historia była bardzo
wzruszająca i chwytała za serca.
Ada Kosmalska,
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
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SPORT

110-lecie kortów

Z okazji 110-lecia kortów tenisowych odbyła się
uroczystość odsłonięcia muralu poświęconego trzem
wybitnym tenisistkom. Wydarzenie miało miejsce
w sobotę 27 lipca, na terenie przy MCK, ul. Kościelnej 3
w Milanówku.

A

utorem koncepcji muralu był Tobiasz Bułynko, młody, milanowski artysta, mający już za sobą doświadczenia z poprzedniej realizacji. Mural pomagali tworzyć mieszkańcy
naszego miasta. Bohaterkami tego projektu, zostały postacie tenisistek grających na milanowskich kortach: Marty Domachowskiej, Jadwigi Jędrzejowskiej i Haliny Konopackiej.
W programie uroczystości, oprócz odsłonięcia muralu, można
było obejrzeć wystawę zabytkowych rakiet i publikacji poświęconych tenisowi, a także archiwalnych artykułów o milanowskich
kortach. Nie zabrakło wspomnień związanych z uruchomieniem
kortów w okresie powojennym oraz z bohaterkami muralu. Milanowskie Centrum Kultury wydało kartę okolicznościową z trzema tenisistkami, którą wręczono uczestnikom wydarzenia. Uroczystość zakończył Mikstowy Turniej Tenisa Ziemnego.
Mural powstał dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Lotto im.
Haliny Konopackiej oraz zaangażowaniu samych mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim którzy pomogli w malowaniu dzieła oraz
w realizacji całego wydarzenia.

WYNIKI MIKSTOWEGO TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO:
• 1 miejsce Bogumiła Pawlak –
Maciej Kalisz • 2 miejsce Maria
Jóźwikowska – Piotr Dobrzyński

• 3 miejsce Magda Jaskulska –
Adam Konarski • 4 miejsce Joanna
Kaczmarek – Marek Cybulski

Kalendarz wydarzeń sportowych i kulturalnych
DATA
7 września
8 -15 września

WYDARZENIE

MIEJSCE

godz. 9.00 Turniej tenisowy dzieci i młodzieży sekcji MCK i szkoły Drajw.

korty tenisowe MCK,
ul. Kościelna 3

godz. 10.00 Otwarte Mistrzostwa Milanówka w tenisie.

korty tenisowe MCK,
ul. Kościelna 3

13 -15 września DNI STULECIA GMINY MILANÓWEK

Szczegóły programu na www.mckmilanowek.pl, www.milanowek.pl
Uroczysta Sesja Rady Miasta. Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta
Milanówka

Sala Ślubów UM,
ul. Kościuszki 45

godz. 15.00 Piknik Stulecia. W programie: koncert Małej Orkiestry Dancingowej,
potańcówka, promocja Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej Miast Ogrodów, degustacja
potraw z wykorzystaniem lokalnych produktów, warsztaty o Milanówku, zabawy dla
dzieci.

teren zielony za pomnikiem
Bohaterów na placu Stefana
Starzyńskiego

godz. 20.00 „Tu powstał Milanówek” spektakl teatralny w wykonaniu Stowarzyszenia
T-Art

Park im. Michała
Lasockiego przy
ul. Kościuszki

15 września

Rodzinny Festyn Parafialny
godz. 12.30 Uroczysta Msza Święta Odpustowa z procesją eucharystyczną wokół
kościoła;
godz. 14.00 Rozpoczęcie Rodzinnego Festynu Parafialnego. W programie: występ
Milanowskiej Orkiestry Dętej im. F. Dzierżanowskiego, przedstawienie Amatorskiego
Teatru Rodziców z milanowskiego przedszkola nr 1 „Pod dębowym Listkiem”, spektakl
teatralny pt. „Tolerancja” w wykonaniu dzieci i młodzieży w reż. Iwony Dornarowicz,
występ młodzieży z sekcji wokalnej MCK pod kierownictwem Dariusza Biernackiego,
grochówka, kawiarenka, loteriada fantowa, konkursy, warsztaty, plac zabaw i inne atrakcje

ul. Szkolna 7 (Msza święta),
ul. Szkolna 3 (plac na
terenie zgromadzenia Sióstr
Sług Jezusa)

14 września

godz. 9.00 Turniej piłkarski seniorów

boisko Orlik,
ul. Sportowa 70b

21 września

godz. 10.30 Bieg na 1 milę i terenowe wyścigi kolarskie

Stadion Miejski,
ul. Turczynek 8

22 września

godz. 15:00 „Dzienniki z Afryki! Od opowieści do muzyki” – z cyklu: Muzyczne spotkania
edukacyjne dla dzieci

Sala Konferencyjna UM,
ul. Spacerowa 4

6 października

godz. 15:00 „Mamma Mia! Smaczne nuty prosto z Włoch!” – z cyklu: Muzyczne spotkania
edukacyjne dla dzieci.

Sala Konferencyjna UM,
ul. Spacerowa 4

13 września

14 września
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Kontakt z placówkami
i Urzędem Miasta Milanówka
Urząd Miasta Budynek A
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00, wt.-czw.
8.00–16.00, kasa 9.00-15.00, pt. 8.00–15.00,
kasa 9.00–14.00, przerwa w kasie codziennie
w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt.
8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt.
8.00–15.00
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24
e-mail: sekretariat@sp1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sp3@sp3.milanowek.pl
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13,
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00, śr.
12.00–18.00, czw. 12.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34,
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92
e-mail: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji SP. z o.o.
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00
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ul. Tadeusza Kościuszki 45,, 05-822 Milanówek
e-mail: kurier@milanowek.pl
www.milanowek.pl
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Redakcja: Agnieszka Rzewuska
Projekt i skład: Sylwia Żelepin
Ilustracja na okładce: Matylda Szablewska
Druk:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o. o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
ul. Traugutta 40
tel. 22 724 30 21,
fax 22 724 09 66
e-mail:ado@ado.com.pl
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Krzyżówka muzyczna

ROZRYWKA

Rozwiązanie będące nazwą muzycznego zespołu założonego przez wybitnego
kompozytora i pedagoga związanego z Milanówkiem utworzą litery z pól
ponumerowanych w prawym, dolnym rogu i uszeregowane od 1 do 18.
Autor: Bolesław Stępniewski
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Hasła do krzyżówki
POZIOMO: 1. Zarysowanie czegoś, uszkodzenie 4. Zamknięta grupa społeczna 7. Samica konia 12. Spadkobierca
13. Zręczne choć często nieprawdziwe ukrycie prawdy 14. Amerykańska piosenkarka i aktorka nagrodzona Oscarem
za film „Wpływ księżyca” 15. Tytuł opery Giuseppe Verdiego 16. Dawny student 17. Pierwiastek chemiczny 20. Roślina
ogrodowa, zwana także georginią 21. Stolica Litwy w latach 1918–1940 22. Lekka komedia o żywej treści 26. Litera alfabetu greckiego 28. Zachwyciła niegdyś świat przebojem „Que sere, sera” 29. Atak szłu 30. Kula ziemska 33. Lekki mebel składający się z kilku otwartych półek 34. Marka samolotu (sterowca) skonstruowanego w Niemczech w 1900 roku
35. Wrota 36. Tkanina jedwabna 37. Oklepane powiedzenie, frazes
PIONOWO: 1. Przedsionek kościoła 3. W dawnej drukarni miejsce pracy składaczy ręcznych 5. Lotnisko 6. Grzeczność,
dobre zachowanie 8. Główna część broni palnej 9. Zamęt, zamieszanie 10. Port w Szwecji mający promowe połączenie
ze Świnoujściem 11. Sytuacja bez wyjścia 18. Uprzedzenie, niechęć 19. Zgorzel, obumarcie tkanek 23. Metropolia
24. Ognisko góralskie 25. Zwierzę z rodziny żyraf 27. Pies myśliwski 31. Grupa blues-rockowa, której liderem był Ryszard Riedel 32. Imię Disneya
Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 25 września 2019 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo:
kurier@milanowek.pl lub listownie: Urząd Miasta Milanówka, Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.
Hasło krzyżówki z numeru majowego brzmi: „Krystyna Janda”. W wyniku losowania nagrodę książkę-niespodziankę
otrzymuje Hanna Kamińska. Nagrodę można odebrać w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka.

Zadanie
szachowe
Rozwiązanie zadania
z poprzedniego numeru:
1. Kf2 h3 2. Kf1 h2 3. Sf2
Nagrodę otrzymuje Ukj
Orzeł. Nagrodę można
odebrać w sekretariacie
Urzędu Miasta Milanówka,
ul. T. Kościuszki 45,
w godzinach pracy
placówki.

Za nami wyjątkowy weekend świętowania DNI MILANÓWKA. Moc atrakcji w dniach
31.08/1.09 była możliwa dzięki naszym cudownym sponsorom i partnerom, za co im gorąco
dziękujemy!
SPONSORZY GŁÓWNI: Przedsiębiorstwo inżynierii drogowej Dar-Bud, Przychodnie i centra
medyczne – BIOVENA, KWF Polska
SPONSORZY: Centrum Handlowe NOWA STACJA, Technika grzewcza i sanitarna DISAN, MPM,
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Recykling FENIKS,
Piekarnia-cukiernia Janusz Witaszczyk, Producent okien i drzwi MABISS, Martes Sport, Jedwab
Polski, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, NZOZ MILANMED, Z.U. Jarosław Paćko, T-MOBILE
Milanówek, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Lokalnych w Milanówku, Społeczna Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Milanówka.
PARTNERZY: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo, K.S. Milan, Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku, Straż Miejska
w Milanówku, T-Art, Hufiec ZHP Milanówek, Freestyle Family, YAMAHA Szkoła Muzyczna, Studio tańca i fitness I LOVE DANCE, Parafia Św. Jadwigi Śląskiej, Stare Kino
Serdecznie dziękuję!
Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski

PROGRAM WSZYSTKICH
WYDARZEŃ: EDD.NID.PL
POLSKI SPLOT

7— 8 / 14—15.09

Dni
Stulecia

Gminy Milanówek
Milanówek 13-15.09.2018

Serdecznie zapraszamy do spędzenia wyjątkowych chwil w trakcie
wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni dziedzictwa
i wspólnych obchodów Stulecia Gminy Milanówek.
A co w programie?
13 WRZEŚNIA / piątek
Uroczysta Sesja Rady Miasta.
Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Milanówka”.
Miejsce: Sala Ślubów UMM, ul. Kościuszki 45
14 WRZEŚNIA / sobota

15.00 Sąsiedzki Piknik Stulecia
W programie::
Koncert Małej Orkiestry Dancingowej, potańcówka, promocja Sąsiedzkiej Książki Kucharskiej
Miast Ogrodów, degustacja potraw z wykorzystaniem lokalnych produktów, warsztaty o Milanówku,
zabawy dla dzieci.
Miejsce: teren zielony za Pomnikiem Bohaterów na placu Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki
20.00 „Tu powstał Milanówek” - spektakl teatralny w wykonaniu Stowarzyszenia T-Art.
Miejsce: Park im. Michała Lasockiego przy ul. Kościuszki

15 WRZEŚNIA / niedziela
12.30 Rodzinny Festyn Paraﬁalny. Szczegóły na. www.milanowek.pl i www.mckmilanowek.pl
Miejsce: ul. Szkolna 7 (Msza święta), ul. Szkolna 3 (plac na terenie zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa)
KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKI

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KOORDYNATOR REGIONALNY
W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA NA LATA 2017-2022

PATRONAT MEDIALNY

