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Pozyskaliśmy już ponad

13 000 000 zł
na inwestycje!

ul. Herberta

Zmieniamy Milanówek

dla Was na lepsze

Wieści z ratusza
Szanowni Państwo!

Nastał maj, a wraz z nim zaczynają kwitnąć, upiększając nasze ogrody
i balkony – begonie, hiacynty, tulipany,
fiołki, bratki, niezapominajki i stokrotki. W tym roku wyjątkowo trudno jest
nam się tym cieszyć, kiedy pracujemy,
uczymy się czy utrzymujemy kontakty
z innymi za pomocą wyświetlaczy i głośników w komputerach lub telefonach.
Mimo tego trudnego czasu, mam dla
Państwa pakiet dobrych wiadomości,
które mam nadzieję pomogą poprawić
humor i podnieść na duchu!
Dostaliśmy 56 nowych laptopów dla
dzieci z milanowskich szkół! Dzięki temu
mogą one brać udział w lekcjach na odległość. Sprzęt otrzymaliśmy w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz w wyniku wygranego konkursu przez Szkoły Podstawowe
nr 1 i nr 3. Mimo nietypowych okoliczności musimy dbać o edukację, a więc
przyszłość naszych dzieci. To jest jednym z moich głównych celów od czasu,
gdy jestem burmistrzem.
W ramach kolejnych inwestycji rozpoczynamy prace remontowe na ulicy
Dembowskiej i kończymy budowę ulic
Herberta i Kochanowskiego. Prowadzimy również intensywne nasadzenia
zieleni miejskiej – kwiatów, krzewów
i młodych drzew. Na ten właśnie cel uzyskaliśmy od PKP 300 000 zł. Mam nadzieję, że tego lata Milanówek będzie
kwitł i tętnił życiem. Dosłownie! Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dba o to, by basen był gotowy
do użytku, gdy tylko zostaną zniesione
restrykcje związane ze stanem epidemicznym. Życzę sobie i Państwu, by stało się to jak najszybciej!

W ramach ochrony zdrowia mieszkańców Milanówka zakupionych zostało 16 500 maseczek wielokrotnego użytku. Zadbaliśmy o to, by jak
najwcześniej dotarły one do Państwa
domów. Obecnie prowadzimy dystrybucję płynu dezynfekującego w małych,
poręcznych opakowaniach.
Urząd Miasta mimo, że zamknięty
dla interesantów, prowadzi intensywne
prace w wielu obszarach. Efektem tych
działań jest uzyskanie 1 000 000 złotych na przebudowę milanowskiego
Targowiska. W planach jest wymiana
ogrodzenia, nawierzchni oraz oświetlenia, by to miejsce już wkrótce mogło zachwycić nowym blaskiem!

Dbamy o Wasze zdrowie
i bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,
czas pandemii nadal trwa. Wszyscy
chcielibyśmy korzystać z życia w normalnym trybie, żeby to jednak nastąpiło musimy stale dostosowywać się
do wszelkich dyrektyw związanych
z profilaktyką Covid-19. Milanówek
był pierwszą gminą w Polsce, która
zaopatrzyła wszystkich mieszkańców
w maseczki ochronne (wielorazowego
użytku). Dodatkowo każdy mieszkaniec naszego miasta otrzymał płyn do
dezynfekcji rąk. Wprowadzenie tych
rozwiązań na szeroką skalę spowodowało skuteczne działanie zapobiegawcze dotyczące możliwości zarażenia
się koronawirusem. Docelowo w Milanówku zostało objętych kwarantanną kilkadziesiąt osób, w tym 5 zdiagnozowanych pozytywnie. Aktualnie
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w naszym mieście nie odnotowano
kolejnych przypadków zachorowań.
Osoby chore wyzdrowiały, a przebieg
ich choroby był stosunkowo łagodny.
Szanowni Państwo, proszę Was serdecznie o przestrzeganie wszelkich
zaleceń i wymogów sanitarnych, dzięki temu będziemy skutecznie mogli
uniknąć możliwości zarażenia się koronawirusem, a tym samym wrócić do
normalności.
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

A na koniec coś, z czego jestem szczególnie dumny. Pierwszy raz w historii
Milanówka uzyskaliśmy wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację, cennych dla nas, milanowskich zabytków! Dotacja w kwocie
400 000 zł zostanie przeznaczona na
remont willi Waleria. Podejmujemy
również działania w celu pozyskania funduszy na zespół willowy Turczynek.
Życzę dużo zdrowia i owocnie spędzonego czasu w domach. Trzymajcie
Państwo kciuki za kolejne sukcesy!
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Praca wewnętrzna
W związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa we wszystkich referatach, komórkach organizacyjnych
Urzędu Miasta Milanówka oraz jednostkach gminnych podległych Burmistrzowi, z wyjątkiem Urzędu Stanu
Cywilnego, obowiązuje tryb pracy
wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi
interesantów. Wszystkie wydarzenia
organizowane przez jednostki organizacyjne, w tym imprezy kulturalne
i sportowe zostały anulowane do
odwołania.
Pilne sprawy prosimy załatwiać
telefonicznie lub za pośrednictwem
e-maili. W przypadku dodatkowych
pytań prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem: 22 758 30 61, 22 758
30 62 lub za pośrednictwem e-mail:
miasto@milanowek.pl
Redakcja
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Milanowskie referendum – konflikt logiczny
Szanowni Państwo,
Pod koniec roku 2018 w wyniku demokratycznych wyborów samorządowych
burmistrzem naszego miasta został Piotr
Remiszewski. Nowemu włodarzowi raptem przez kilkanaście miesięcy udało się
zrobić więcej dla naszego miasta niż za
całej poprzedniej kadencji. Komu zatem
tak bardzo zależy, żeby zdetronizować
kogoś wyjątkowo skutecznie działającego w obszarze rozwoju Milanówka? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: tym,
którzy pozbawieni zostali możliwości łatwego zarobku generowanego
z kasy miasta. Milanówek to małe miasto i łatwo będzie Państwu dokonać prostej analizy, która doprowadzi do konkretnych osób stojących za referendum.
Nie jest żadną tajemnicą, że liderzy pod
względem wysokości wynagrodzeń
wypłacanych im z miejskiej kasy zarobili ponad 10 mln zł! Żeby uzmysłowić
sobie skalę wypłat warto posłużyć się

przykładem: średni koszt budowy drogi w Milanówku wynosi ok. 1 mln zł. Za
takie pieniądze można byłoby wybudować 10 nowych dróg w naszym mieście!
Z przejęciem urzędu przez pana Remiszewskiego to eldorado pozyskiwania
przez niektóre osoby łatwego pieniądza
z kasy gminy się skończyło. Grupa ludzi
stojąca za referendum nie pogodziła
się z tym faktem. Kosztem nieświadomych mieszkańców, wprowadzając
ich celowo w błąd, używając kłamstw
i konfabulacji chce powrotu poprzedniego układu dającego im możliwość
wygodnego życia z pieniędzy gminy.
Póki co żyjemy w demokratycznym
kraju zatem od Państwa decyzji związanych z referendum zależeć będzie
kolejny raz przyszłość naszego miasta.
Paradoks milanowskiego referendum
polega na tym, że w jego wyniku chce
się odwołać wg mnie najlepszego w historii milanowskiego samorządu burmi-

strza, wybranego przez nas w demokratycznych wyborach, wygrywając w nich
miażdżącą przewagą z poprzednią burmistrz Kwiatkowską, po zaledwie kilkunastu miesiącach jego urzędowania!
Szanowni Państwo, niepogodzenie się
z wynikiem demokratycznych wyborów
to anarchia. Długo czekałam na włodarza naszego miasta, który będzie prawdziwym jego gospodarzem, a nie marionetką, pociąganą za sznurki trzymane
w rękach poszczególnych „grup interesów”. Burmistrz Remiszewski przeciął
stary układ, dzięki temu Milanówek tak
szybko zaczął się rozwijać i pięknieć.
Zachęcam wszystkich mieszkańców,
żeby nie zaprzepaścić szansy rozwoju
naszego miasta, która pojawiła się wraz
z Remiszewskim. Milanowianie, nie chcę
powrotu starego układu! Ja nie idę na
referendum, zostaję w domu! Was też
drodzy mieszkańcy do tego zachęcam.
Hanna Pettyn

Paradoks referendum

Referendum lokalne o odwołanie organu władzy samorządowej (burmistrza bądź rady)
jest w swej konstrukcji logicznej pewnym paradoksem.

O ile w sytuacji dotyczącej odwołania
wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, najprostszym rozwiązaniem poparcia
tej koncepcji, jest pójście do urny i wrzucenie głosu z zakreśloną odpowiedzią TAK.
Jest jedno „ale – jeśli jesteśmy przeciwni
takiemu rozwiązaniu, mamy dwa wyjścia –
dobre i złe. I tu pojawia się paradoks.
Jeśli jednoznacznie ktoś opowiada się
przeciw odwołaniu burmistrza (wójta
bądź prezydenta miasta), nie powinien
w ogóle brać udziału w referendum. Ot,
zwyczajnie zostać w domu. Nie iść do komisji, nie pobierać karty i nie głosować.
To najlepsze i bezpieczne rozwiązanie,
gdy popiera się pozostanie burmistrza
na swoim stanowisku. Dlaczego? Aby
referendum było wiążące, musi zaistnieć

najważniejsza przesłanka – frekwencja.
W wypadku milanowskiego referendum
będzie to około 4500 głosujących.
Tak więc, jeśli ktoś jest przeciwny
odwołaniu burmistrza i pójdzie do głosowania, to i tak „nabija” licznik frekwencji. W ten sposób faktycznie działa
przeciw burmistrzowi, bo to działa na
korzyść tych, którzy domagają się jego
odwołania. Nawet jeśli ktoś jest przeciw odwołaniu burmistrza i pójdzie
do referendum, to faktycznie wspiera
jego odwołanie. I to jest ten paradoks.
Każda osoba obecna w dniu referendum w komisji i oddająca głos, podnosi szanse na to, że referendum będzie
mieć skutek wiążący. Burmistrz zostanie
odwołany.

To samo dotyczy oddawania głosu
korespondencyjnie. Nawet jeśli jesteś
przeciwnikiem referendum i podoba Ci
się działanie burmistrza, ale mimo to
wyślesz swój głos korespondencyjnie
zakreślając NIE, możesz przyczynić się
do jego odwołania, bowiem zwiększasz
frekwencję. To tak samo, jakby pójść do
urny i zagłosować osobiście.

Reasumując, sytuacja poparcia jest jednoznaczna. Natomiast, jeśli nie chcesz
odwołania nie bierz udziału w referendum, zostań w domu, nie głosuj, nie
wysyłaj karty drogą korespondencyjną.
Zwyczajnie – nie rób nic.
Redakcja

Rozpoczynamy kolejne inwestycje!
Oto najważniejsze z nich:

• W najbliższym czasie rozpoczynamy
budowę Parkingu Park & Ride wzdłuż
ulicy Warszawskiej.
Wybudujemy 182 miejsca parkingowe,
na ten cel wydamy 3 200 000 zł.
• Rozpoczynamy pierwszy etap budowy
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Milanówku na ten cel
pozyskaliśmy 430 000 zł środków zewnętrznych.
•P
 rzystępujemy do rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 2.

• Ruszamy z przebudową ulicy Dembowskiej.
• Rozpoczynamy budowę kanalizacji
na ulicy Szczepkowskiego oraz ulicy
Dzierżanowskiego.
• W związku ze zgodą Rady Miasta przystępujemy do budowy rond po obu
stronach wiaduktu. Niebawem przedstawię Państwu zakres i dokładny harmonogram prac.
• Na Basenie Miejskim wymieniliśmy
kostkę oraz prowadzimy remont
brodzika.

• Do końca roku powstanie nowe
skrzyżowanie ulic Brwinowskiej i Królewskiej, będzie na nim sygnalizacja
świetlna.
• Rozpoczynamy budowę parkingu przy
ulicy Sportowej.
A tymczasem, zapraszam Państwa
do obejrzenia na kolejnej stronie galerii
zdjęć z najważniejszymi realizacjami mojej kadencji.
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
kurier Milanowski 3
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Realizacje

Szanowni Państwo,
od 17 miesięcy dzięki Państwa woli pełnię
urząd, który zechcieliście mi powierzyć.
W tym tak krótkim czasie udało się bardzo
wiele. Rewitalizacja basenu, wyremontowanie kładki, budowa pierwszego publicznego żłobka, remonty ponad 20 dróg, nowe
ścieżki rowerowe, nasadzenia roślin. Pozyskaliśmy 13 mln złotych środków zewnętrznych – to więcej niż w czasie całej 4-letniej
kadencji mojej poprzedniczki!

kąpielisko
miejskie

Przedstawiam Państwu galerię zdjęć
najważniejszych dokonań mojej kadencji.

Kładka przy
ulicy przejazd

Żłobek
publiczny
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Ścieżka rowerowa
przy ulicy
Krakowskiej

Wieści z ratusza
Ulica Długa

Ulica Brwinowska

Ulica
Zbigniewa
herberta

Ulica lipowa

Ulica jesionowa

Ulica jana
Kochanowskiego

Ulica owczarska
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Ścieżka rowerowa
przy ulicy
Królewskiej

Ulica Marii
Konopnickiej

Ulica wierzbowa

Ulica warszawska

Ulica Wojska Polskiego

Ulica wiatraczna

nasadzenia
w milanówku
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Nikt nie zrozumie sztuki
lepiej niż artysta…

Szanowni Państwo, Milanówek zaniedbany od
dekad w obszarze restauracji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, na które składają się również zabytki architektury, powstaje z kolan! Dzięki
Burmistrzowi Piotrowi Remiszewskiemu, artyście
z wykształcenia i z zamiłowania pasjonatowi do historii architektury, udało się podjąć pierwsze, skutecznie zrealizowane działania w kierunku szeroko
pojętej restytucji i rewitalizacji lokalnej spuścizny
architektonicznej.
Willa Waleria, którą znają wszyscy Milanowianie to w świadomości większości
mieszkańców niezwykle cenne dziedzictwo kulturowe naszego miasta. To miejsce przypominające o ważnych wątkach
historii, a przede wszystkim obietnica złożona Milanowianom ponad 10 lat temu.
Willa Waleria została zakupiona przez
Gminę Milanówek w 2007 roku. Od samego początku celem Gminy była rewitalizacja nieruchomości i stworzenie w niej instytucji kultury. Nieruchomość jednak nie
miała szczęścia. Nie udało się wykonać na
jej rzecz żadnych prac remontowych ani
pozyskać zewnętrznych funduszy na jej
remont i konserwację. Czy to zadanie
było priorytetem dla kogokolwiek?

Małymi krokami do celu

Od początku obecnej kadencji szeroko poruszano temat niszczejącej Willi
Waleria. Postanowiliśmy zrobić wszystko
by zabytek zacząć ratować! Odbyły się
(pierwszy raz w historii) wizyty studyjne
z udziałem zaproszonych przez Burmistrza Remiszewskiego gości z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Panią Minister prof. Magdaleną Gawin
i Panią Minister prof. Wandą Zwinogrodzką, a także Mazowieckiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana prof.
Jakuba Lewickiego. Zapoznano z problemem wszelkie państwowe instytucje
zajmujące się zabytkami. To były z pewnością przełomowe rozmowy. Władze
miasta i pracownicy urzędu rozpoczęli
długotrwały proces prac nad dokumentacją potrzebną do udziału w konkursach
zewnętrznych, gdzie Willa Waleria wpisywałaby się w założenia programu.
W październiku 2019 r. Gmina złożyła
wniosek o dofinansowanie na Willę Waleria do MKIDN (Program Ministra – priorytet Ochrona Zabytków). Wniosek zawierał
szeroki zakres prac remontowych w zabytku. Znając specyfikę Programów Ministra, zaryzykowaliśmy przedstawiając we
wniosku tak szczegółowy opis problemów
przed jakimi stoimy. Wniosek opiewał na

kwotę ponad 8 mln. zł. Jest to kwota niemożliwa do zdobycia jednorazowo z tego
programu. Zależało nam jednak na tym,
by Ministerstwo przyjrzało się całościowej
problematyce Willi i kosztami z jakimi się
mierzymy.
W międzyczasie zajęliśmy się dokumentacją niezbędną do kolejnej aplikacji. Tym razem był to program „Kultura”
ze środków Funduszy EOG, program
„Poprawa zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”. Ta dokumentacja wymagała
szczegółowych załączników: projektu,
pozwoleń, studium wykonalności i innych.
Czasochłonne opracowywanie koncepcji zaowocowało złożeniem wniosku pod
koniec marca 2020 r. Aplikujemy o środki
na całkowity remont, adaptację i realizację programu kulturalno–edukacyjnego.
Chcemy, by Waleria była instytucją kultury służącą mieszkańcom i gościom, by
zachowała swój historyczny charakter
architektoniczny, upowszechniała wiedzę o swojej historii i mieszkańcach, a jej
program był tworzony przez artystyczne
środowiska Milanówka. Minie trochę czasu zanim poznamy wyniki tego konkursu.

To pierwsze pozyskane fundusze na ten zabytek od dnia
jego zakupu!

Obecna władza samorządowa, wreszcie rozszerza swoje działania o ratowanie zabytków, a decyzje stają się realnymi działaniami. Nie możemy tego
zmarnować! Przed nami dużo pracy,
mało czasu i trudna praca z zabytkiem.
Działamy kompleksowo. W II naborze
priorytetu Ochrona Zabytków, Milanowskie Centrum Kultury złożyło wniosek
o dofinansowanie konserwacji zabytków
ruchomych – kolekcji rzeźb autorstwa
Jana Szczepkowskiego – artysty dwudziestolecia międzywojennego, mieszkającego i tworzącego w Willi Waleria.
Na te wyniki czekamy, ale w międzyczasie realizowany jest projekt digitalizacji
tych zabytków. MCK otrzymało dofinansowanie z MKIDN Kultura Cyfrowa
na stworzenie Wirtualnego Muzeum
im. Jana Szczepkowskiego. To kolejny
realny krok to upowszechnienia i cyfrowego udostepnienia zabytków zapomnianych. Muzeum cyfrowe ruszy pod
koniec tego roku.

Wspaniały początek ratowaWszystko zmierza w jedną
nia zabytku
Jeszcze przed świętami na stronie stronę
MKIDN pojawiła się informacja o przyznanych środkach dla Gminy Milanówek
na remont Willi Waleria. 400 000 zł – to
kwota przyznana na pierwsze prace remontowe w zabytku. Są to fundusze
z Programów Ministra „Ochrona zabytków”. To wielka szansa dla Milanówka, by
rozpocząć współpracę z Ministerstwem
nad ratowaniem tego dziedzictwa. Dlatego ważne jest, byśmy zgodnie z regulaminem naboru przeznaczyli drugie 50%
(wkład własny) i przeprowadzili widoczne
prace nad zabytkiem. W ten sposób krok
po kroku, rokrocznie, możliwe będzie
dalsze aplikowanie o środki ministerialne, a nasze wnioski pokazywać będą prawidłowy przebieg prac i zaangażowanie
beneficjenta.

Obecny rok to szansa dla Milanówka
na rozpoczęcie prac nad najważniejszymi, zaniedbanymi tematami. Dziedzictwo kulturowe, a tym samym infrastruktura na kulturę to priorytet dla działań
naszego samorządu. W dalszym ciągu
kultura nie ma swojego stałego miejsca.
Remont Walerii to pierwszy krok w tę
stronę, ale czy wystarczający? Nie! Potrzeb jest znacznie więcej, a Waleria nie
będzie w dalszym ciągu odpowiadała
na potrzeby rozrywkowe, koncertowe.
Infrastruktura Milanówka szczególnie
dotycząca życia społecznego i integracji
to ogromne wyzwanie, ale wspólnymi
siłami z dynamicznie działającym Burmistrzem Remiszewskim zrealizujemy i to!
Redakcja
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Milanowski samorząd

podąża w stronę normalności

Szanowni Państwo,
Pod koniec 2018 i na początku 2019 r.
wraz z moim Zastępcą i Sekretarzem
Miasta, zaprosiłem wszystkich radnych
na pozaprotokolarne spotkania mające
na celu poprawienie i ocieplenie relacji
organu wykonawczego z uchwałodawczym. Jest takie powiedzenie, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane.
Niestety podczas tych spotkań przekonałem się, że tak jest, że osobom tworzą-

cym już wówczas większość składu Rady
Miasta (również pochodzących z mojego komitetu wyborczego), nie zależało
na współpracy z Burmistrzem, a wręcz
przeciwnie, o czym wszyscy mogliśmy
się przekonać przez niemal półtora roku
sprawowania rządów nowej kadencji.
Przerażająca była myśl, że taki stan rzeczy będzie trwał przez kolejne trzy i pół
roku do zakończenia kadencji... Nagle
coś się zmieniło, coś się odkorkowało!
Odetchnęliśmy, jakby ktoś zdjął z nas
ogromny ciężar.
Parafrazując powiedzenie, że pierwsza
jaskółka wiosny nie czyni, po tym co wydarzyło się podczas ostatnich sesji Rady
Miasta można uznać z wysokim prawdopodobieństwem, że ten etap poprawy
i naprawy współpracy Radnych z Burmistrzem mamy już za sobą. Jednoznacznie
należy uznać, że w Radzie Miasta Milanówka tej kadencji nastąpił historyczny moment, który należy traktować jako
punkt zwrotny działań tego samorządowego organu. Krótko rzecz ujmując, Radni podczas XXIII sesji zagłosowali pozy-

tywnie nad projektami uchwał mającymi
na celu poprawę jakości życia mieszkańców Milanówka, wśród nich była budowa rond, rewitalizacja willi Waleria
i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Natomiast na
kolejnej sesji (nr XXIV) podjęto skutecznie uchwałę odwołania Przewodniczącej
Rady Miasta Milanówka, pani Janiny Moławy i powołania na jej miejsce nowego
przewodniczącego pana Kamila Bialika.
Szanowni Mieszkańcy, wszyscy czekaliśmy na ten moment. Mając w Radzie
Miasta Milanówka większość, Radnych
projektowo i konstruktywnie myślących
ludzi, jesteśmy w stanie zrobić jeszcze
więcej pozytywnych rzeczy dla naszego
miasta!
Bardzo dziękuję wszystkim Radnym
pozytywnie zaangażowanym w sprawy
naszego miasta! Bardzo dziękuję Mieszkańcom! Państwa głos został wysłuchany
przez reprezentujących Was radnych.Jestem zbudowany, oby tak dalej!
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Kto zadłużył Milanówek?

Kiedy czyta się dzisiaj absurdalny zarzut inicjatorów referendum, obwiniający burmistrza Remiszewskiego za zadłużenie
miasta, można zadać pytanie: gdzie byliście państwo, gdy
zadłużano Milanówek w latach 2014-2019? Paradoksalnie,
rok 2019 to czas, w którym miastem zarządzał już Piotr Remiszewski, ale budżet na ten rok został skrojony jeszcze
przez jego poprzedniczkę, a wynikał z całego ciągu zadłużania Milanówka!
W latach 2014-2018 tytułem emisji
obligacji, poprzez zaciąganie kredytów i pożyczek zadłużono miasto na
kwotę 24 milionów 816 tysięcy złotych (bez 147,33 złotych). Co więcej,
po opuszczeniu urzędu przez panią
burmistrz Kwiatkowską miasto zostało
z koniecznością zaciągnięcia kolejnych
kredytów i pożyczek, tak aby możliwe
było spięcie budżetu. Tym razem była to
niebagatelna kwotę niemal 6,5 miliona
złotych! Z takim budżetem, obciążonym około 30 milionami długu, trudno
mówić o rozwoju miasta bez wyciągania rąk po dochody z obligacji. Czym
innym jest pozyskanie pieniędzy na
zabezpieczenie wkładu własnego, gdy
w celu pozyskania miliona trzeba mieć
własne 200 tysięcy, a czym innym przejadanie pieniędzy! Rachunek w tym wy8 kurier Milanowski

padku jest prosty: na czysto zostajemy
z 800 tys. złotych! Ale co innego – jak
zauważono wcześniej, jest brać kredyty
po to, by spłacać poprzednie. Jedynym
usprawiedliwieniem takiego działania
jest chęć szybszego spłacenia starych
długów, a więc i uniknięcia płacenia
wyższych kwot z tytułu odsetek. Aby
patrzeć na budżet w sposób obiektywny, należy też patrzeć na stronę przychodów. Zwłaszcza w przypadku tak
skutecznego sposobu, w jaki zdobywa
pieniądze burmistrz Piotr Remiszewski.
Dlaczego więc organizatorzy referendum nie mówią, że te niespełna półtora roku, to kilkanaście rekordowych
miesięcy w historii Milanówka? Nigdy
tak wiele nie zdobyto w tak krótkim czasie, a do tego w formie dotacji! Dopiero
porównując to z wydatkami i zobowiąza-

niami widoczny jest faktyczny stan finansów miasta. A te nigdy nie były w tak
znakomitej formie, nigdy „na plusie”
nie było tak wielu dotacji z środków
zewnętrznych, pozyskanych w tak
krótkim czasie. Jeśli ktoś tego nie widzi, możliwe, że powinien zastanowić się
nad zwykłą ludzką uczciwością. Liczby
nie kłamią – burmistrz Remiszewski jest
na tle poprzedników rekordzistą w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i w ten
sposób bilansuje budżet miasta. I tu powraca jak bumerang pytanie: gdzie byli
inicjatorzy referendum w poprzedniej
kadencji, tej, w której zaciąganie długów realizowane było bez jakiejkolwiek wizji?
Redakcja
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Biblioteka
informuje
Drodzy Czytelnicy,
zgodnie z decyzją Premiera Pana Mateusza Morawieckiego o wprowadzeniu
drugiego etapu znoszenia ograniczeń
związanych z COVID-19 od 11 maja
2020 r. można znowu korzystać z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku! Mając na uwadze bezpieczeństwo
i zdrowie użytkowników biblioteki oraz
personelu, wprowadzone zostały następujące zmiany w jej funkcjonowaniu na
czas epidemii:

1. Biblioteka pracuje w zmienionych
godzinach:
l Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00, z wyłączeniem
godziny 13:00 – 14:00.
l W soboty biblioteka jest nieczynna.
2. Zmiany dotyczące zwrotów:
l Zwroty wypożyczonych zbiorów są
przyjmowane w oknie mieszczącym
się w Lokalnym Centrum Kompetencji (od frontu budynku).
l Pomieszczenie to spełnia również
funkcję „drogi brudnej” (zwrócone
pozycje będą przechodziły dwutygodniowy okres kwarantanny).
3. Zmiany dotyczące wypożyczeń:
l Wypożyczenia odbywają się bez
wolnego dostępu do księgozbioru.
l Przygotowane zostały stanowiska
wypożyczeń w holu biblioteki, za
wejściem głównym.
l Zbiory są wydawane wyłącznie przez
pracowników biblioteki.
l W celu zapewnienia bezpiecznej
obsługi, rekomendujemy składać
zamówienia drogą elektroniczną:
– mailowo na adres:
zamowienia@milanowskabiblioteka.pl
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Ważna
– telefonicznie pod numerem:
22 755 81 13
– na Facebooku:
facebook.com/BibliotekaMilanowek
4. Szczególne środki ostrożności:
l Zostały wyznaczone strefy dla czytelników oczekujących przed biblioteką
z zachowaniem 2 m odstępu.
l Od czytelników wymagane jest bezwzględne noszenie masek ochronnych
i rękawiczek (W razie braku środków
ochrony osobistej, biblioteka udostępni je na miejscu).
Użytkownik bez rękawiczek oraz
maski nie zostanie obsłużony.
l Przed wejściem do biblioteki zostaną
udostępnione dozowniki z płynem
dezynfekującym dla użytkowników.
l Limit osób przebywających w holu
biblioteki: 1 osoba dorosła + 1 dziecko
do lat 13. (dzieci powyżej 13 r. ż. traktowane będą jako samodzielne osoby)
l Czasowo pozostają wyłączone z użytkowania pomieszczenia Lokalnego
Centrum Kompetencji, czytelni oraz
toalet.
l Czasowo pozostają zawieszone usługi
ksero, skanowania, drukowania, korzystania z komputerów.
l Zawieszona jest oferta kulturalno-oświatowa oraz kursy w LCK.
Powyższe procedury
wdrożyliśmy na podstawie:
l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2.05.2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.
l Wytycznych dla funkcjonowania
bibliotek w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce. Ministerstwo Rozwoju
w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r.
lR
 ekomendacji Biblioteki Narodowej
dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej.
Prosimy o cierpliwość i zrozumienie,
wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. Dbajmy o siebie i o innych
w tym trudnym czasie!
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Targowisko
Miejskie

już otwarte!

W dniu 22 kwietnia 2020 r. działalność Targowiska Miejskiego w
Milanówku została wznowiona (w
ograniczonym zakresie). Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z targu:
1) otwarta zostaje tylko jedna brama
od ul. Piłsudskiego;
2) w
 związku z koniecznością zachowania odstępu, miejsce wskazuje
Administrator (po wcześniejszym
otrzymaniu zgłoszenia od Sprzedającego), niekoniecznie będzie to
dotychczas zajmowane stanowisko;
3) p
 rzy wejściu na teren Targowiska
obowiązuje ruch wahadłowy Kupujących;
4) jednocześnie na terenie Targowiska Miejskiego może przebywać
maksymalnie 80 osób, zachowując odstęp min. 1,5 m;
5) na terenie Targowiska obowiązuje
nakaz noszenia maseczek i rękawiczek zarówno przez kupujących,
jak i sprzedających;
6) s przedający mają obowiązek posiadania płynu dezynfekującego
do użytku klientów;
7) n
 a czas zagrożenia epidemicznego
zmianie ulegają godziny otwarcia
targowiska tj. w tygodniu w godzinach 7.30 - 17.00, w sobotę
7.30 – 14.00;
8) w
 soboty handel odbywa się wyłącznie na ogrodzonym terenie Targowiska Miejskiego. Nie
będzie prowadzona sprzedaż na
ul. Krzywej i Piłsudskiego.

Transmisja
mszy świętej

Przypominamy o możliwości uczestniczenia w Mszy Świętej, odprawianej
w Kościele Parafialnym pw. Świętej
Jadwigi Śląskiej, dzięki transmisji
internetowej online!
Transmisja nabożeństwa z Kościoła
pw. Św. Jadwigi Śląskiej w czasie realnym jest dostępna co niedzielę o godzinie 10:00 na oficjalnym kanale Urzędu Miasta na YouTube (www.youtube.
com/user/MilanowekMiastoOgrod), jak
i oficjalnym profilu Parafii na Facebooku.
Prosimy osoby sprawnie poruszające
się w Internecie o udostępnienie możliwości wysłuchania i zobaczenia mszy na
swoich komputerach osobom starszym!
kurier Milanowski 9
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Wywiad z komendantem Straży Miejskiej
w Milanówku, panem Robertem Skirskim

Chciałbym, żeby społeczeństwo pozytywniej
postrzegało Straż Miejską
Z mundurem związany od 15 roku życia. Nieprzerwanie
od 1994 roku pracował w Policji, na różnych stanowiskach
i wydziałach. Lubi porządek i obserwowanie świata z góry.
Z nowym Komendantem Straży Miejskiej w Milanówku,
panem Robertem Skirskim rozmawialiśmy o jego doświadczeniu,wizji przyszłości Straży Miejskiej, nowych wyzwaniach
i prawdziwie odlotowych zainteresowaniach.
Redakcja: Jakie ma Pan doświadczenie zawodowe i jakie są Pana związki z
naszym miastem?
Komendant SM: – Przez ostatnie
26 lat pracowałem w Policji w różnych wydziałach i na różnych stanowiskach – od
„patrolówki”, przez pomocnika oficera
dyżurnego i dzielnicowego, po wydział
dochodzeniowo-śledczy (przestępstwa
gospodarcze i zabójstwa). Przez rok byłem kierownikiem takiego wydziału w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku
Mazowieckim. W latach 2006-2013 pełniłem obowiązki Komendanta Policji
w Jaktorowie, a od 2013 r. do 8 kwietnia
br. Komendanta Policji w Milanówku. Od
początku pracy w powiecie grodziskim
w 2005 roku miałem za zadanie kontrolę
i nadzór nad służbami patrolowo-interwencyjnymi i w tym nadzór też nad Milanówkiem. Kiedy zostałem tu Komendantem Policji, całe miasto, jeśli chodzi o jego
bezpieczeństwo, było pod moją opieką.
Jak według Pana, na tle sąsiednich
gmin wygląda bezpieczeństwo w Milanówku?
– Z roku na rok poziom bezpieczeństwa wzrasta. Jest coraz mniej zdarzeń
kryminalnych i co za tym idzie, jest mniej
podejmowanych poważnych interwencji. Występujące dziś zdarzenia są mniej
„dokuczliwe społecznie” niż w ubiegłych latach.
Ile osób ma Pan obecnie pod swoją
komendą?
– Na chwilę obecną mamy 9 funkcjonariuszy pracujących w patrolu oraz
4 funkcjonariuszy dyżurnych. Dodatkowo są zatrudnione 4 osoby cywilne, tylko i wyłącznie do obsługi monitoringu.
Nie możemy też pominąć pań z Referatu
Usług Wspólnych, bez pomocy których
byłoby naprawdę bardzo ciężko. Od
14 maja mamy też nowo wybranego Zastępcę Komendanta, panią Annę Marię
Siedlecką. Oprócz tego, mamy również
panią sprzątaczkę, która jest tutaj bardzo ważną osobą, bo wiadomo, porządek w Straży być musi!
Pełni Pan swoje stanowisko od kilku
dni. Jakie jest największe wyzwanie
z którym przyjdzie się Panu mierzyć?
10 kurier Milanowski

– Jednymi z pierwszych moich decyzji
było zarządzenie sporządzenia bilansu
otwarcia i inwentaryzacja. I to już jest
spore wyzwanie! Musimy wiedzieć co
Straż posiada na swoim wyposażeniu.
Jest wiele starych rzeczy, których nie
powinno tu w ogóle być, ponieważ tylko
zajmują miejsce, które spokojnie mogłoby być wykorzystywane do innych celów.
Codzienne obowiązki kolidują z tym co
chciałbym zrobić na już, na wczoraj i zaplanować na przyszłość. Jest naprawdę
wiele do zrobienia.
Czym się różni bycie komendantem
Straży Miejskiej od bycia komendantem Policji?
– W przypadku Straży Miejskiej dochodzi dużo obowiązków finansowych,
w Policji komendant mniejszej jednostki czy komisariatu nie ma ze sprawami
finansowymi bezpośredniego kontaktu. To nie są dla mnie sprawy totalnie
nowe, ale dotychczas nie musiałem mieć
z nimi do czynienia. W Policji miałem
do czynienia ze sprawami z nadzorem
prokuratorskim, wykonywałem szereg
poleceń i musiałem się z nich wywiązywać w określonych terminach. W Straży Miejskiej mamy sprawy związane
z wykroczeniami, to są dość podobne
rzeczy, ale Straż prowadzi ich znacznie
mniej niż Policja. W Straży obowiązki są
bardziej związane z ochroną środowiska
i zwierząt.
Czy zamierza Pan przywrócić patrole
rowerowe?
– Sam jakiś czas temu, jako Komendant Policji w Milanówku organizowałem
takie patrole i wiem, że cieszyły się pozytywnym oddźwiękiem wśród Mieszkańców. Zamierzam do tego powrócić, jeśli
tylko będzie to możliwe.
Czy będzie więcej patroli pieszych?
– Dyslokacje służb są tak układane, by
patrole były prowadzone w najbardziej
newralgicznych godzinach, tj. porannych
i popołudniowych. Patrole są wystawiane w takich miejscach gdzie wiemy, że
powinny być, by przyniosły oczekiwane
efekty. Moim zdaniem patrol pieszy jest
dobrą formą działania prewencyjnego.
By móc zwiększyć ilość i częstotliwość

takich patroli niezbędne byłoby powiększenie liczby pracowników.
Najlepsze wspomnienie z poprzedniej
pracy?
– Trochę ich było, ale takim najlepszym wspomnieniem było poczucie dużej satysfakcji po zakończeniu sprawy
i umożliwieniu postawienia osoby winnej np. zabójstwa do odpowiedzialności
karnej. Wiele spraw, które prowadziłem
było bardzo poważnych i kończyły się
pozytywnie – skierowaniem aktu oskarżenia wobec sprawcy. To była bardzo
duża satysfakcja, mówiąca mi, że dobrze
wykonuję swoją pracę.
Co Pan najchętniej robi w czasie wolnym od służby?
– Już w 7. klasie szkoły podstawowej zacząłem interesować się lotnictwem i to
jest moim hobby do dzisiaj. To moje zainteresowanie przyczyniło się także do
ukończenia Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
Posiadam licencję pilota paralotni i paralotni z napędem. Wolne chwile najchętniej spędzam w powietrzu. Dodatkowo
robię też uprawnienia na statki powietrzne typu ultralekkie (m.in. wiatrakowce).
W przeszłości byłem skoczkiem spadochronowym, miałem parę przygód na
szybowcach i skakałem z żoną na bungee. Od początku lat 90. przez wiele lat
uprawiałem rekreacyjnie „kajakarstwo
rodzinne”.
Jakie ma pan marzenie zawodowe
i prywatne?
– Chciałbym, by Straż Miejska zaczęła pracować jak w wojsku. Nie chodzi
o działanie na rozkaz, ale po prostu, żeby
był porządek jak w wojsku. Myślę, że kiedy będzie wszystko uporządkowane to
społeczeństwo zacznie nas inaczej, pozytywniej postrzegać – to jest to czego
bym bardzo chciał. A prywatnie, chciałbym jeszcze więcej polatać.
Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad z z dyrektorem Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, panią Joanną Oknińską
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Pozytywne opinie mieszkańców
są dla nas największą motywacją

O tym jak pracuje ZGKiM, a także o planach na przyszłość oraz na modernizację Targowiska
Miejskiego rozmawialiśmy z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
panią Joanną Oknińską.
Redakcja: Czym się zajmuje ZGKiM?

Dyrektor ZGKiM: – Główną działalnością jest gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem gminy. W 2019 roku przejęliśmy również działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz pielęgnacją
zieleni. A od stycznia br. zajmujemy się
utrzymaniem porządku i czystości w mieście, a akże zimowym utrzymaniem bezpieczeństwa na drogach. Do 31 grudnia
2019 r. obydwie te działalności realizowała firma zewnętrzna. Jestem przekonana, że teraz jest w mieście dużo czyściej
i bardziej zielono. Przejęcie sprzątania od
firmy zewnętrznej dało znaczące oszczędności dla miasta.
Jakie są największe sukcesy ZGKiM
pod Pani kierownictwem?
– Myślę, że największym sukcesem było
otwarcie w zeszłym roku kąpieliska miejskiego. Udało nam się to zrobić w niecałe trzy i pół miesiąca! Przeprowadziliśmy
generalny remont, zarówno niecki, jak
i budynku przebieralni. Mam nadzieję, że
jak epidemia ustanie to będzie możliwe
uruchomienie kąpieliska i w tym roku.
A jakie wyzwania stoją przed ZGKiM?
– Każda nowa działalność to duże wyzwanie. Staramy się wszystko wykonywać jak najbardziej rzetelnie i solidnie.
Pozytywne komentarze mieszkańców
są dla nas budujące. Chcemy by w naszym mieście było kolorowo, zielono,
a przede wszystkim czysto, by mieszkańcy byli zadowoleni. Współpracujemy
bardzo ściśle z Panią Ogrodnik i Referatem Ochrony Środowiska. Pojawiają
się nowe nasadzenia drzew, kwiatów.
W centrum miasta wymieniliśmy stare
drewniane donice, na nowe, kolorowe
donice z włókna szklanego. Staramy się
by miasto wyglądało jak najbardziej estetycznie i pozytywnie.
ZGKiM przejęło w zeszłym roku
bieżące utrzymanie dróg, na czym to
polega?
– Polega to na równaniu dróg gruntowych i łataniu „zadoleń” w drogach
asfaltowych. W ciągu całego zeszłego
roku wyrównane zostały wszystkie drogi
gruntowe, niektóre nawet kilkukrotnie,
m.in. ul. Niezapominajki.
Jak obecnie wygląda park maszynowy
ZGKiM?
– Udało nam się zakupić sporo nowego, bardzo przydatnego sprzętu do

realizacji naszych zadań. W tym walec,
który spowoduje, że naprawiane drogi
będą trwalsze. Oprócz tego zakupiliśmy
zamiatarkę wolno-jeżdżącą, pomagającą utrzymać porządek w mieście. Mamy
też nowy podnośnik do pielęgnacji
zieleni, a także samochód do wywozu
śmieci. To wszystko było możliwe dzięki
dotacji inwestycyjnej, którą otrzymaliśmy z budżetu gminy.
Jak wygląda zasób mieszkaniowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej?
– Mieszkaniowy zasób gminy to 233
lokale mieszkalne, z czego część to lokale socjalne. Lokale są w różnym stanie
technicznym, bo niestety część naszych
najemców dewastuje te lokale… Mamy
na szczęście wspaniałą grupę fachowców, tzw. złote rączki, którzy zajmują
się remontami odzyskiwanych lokali.
Oprócz tego, mamy też wykwalifikowanych elektryków i hydraulików. Co
ważne, to fakt, że udaje nam się przeprowadzić generalne remonty lokali
we własnym zakresie, co obniża koszty,
w tym momencie ponosimy tylko koszty
materiałów. W zeszłym roku przeprowadziliśmy generalny remont dwóch lokali
mieszkalnych, w jednym z nich wprowadzając ułatwienia dla mieszkających tam
osób starszych. Krok po kroku realizujemy wszystkie remonty, które wcześniej
były odłożone ‘na bok’. Staramy się również jak najlepiej zadbać o stan techniczny budynków.

Jakie czynności ZGKiM podejmował
w ramach walki z koronawirusem?
– Pracownicy Zakładu roznosili do naszych lokatorów komunalnych zarówno
maseczki, jak i płyny dezynfekujące.
Brali w tym udział nie tylko pracownicy
fizyczni, ale i biurowi. Dzięki temu każdy z mieszkańców mógł otrzymać taki
zestaw.
Niedawno pojawiła się informacja,
że Milanówek pozyskał 1 mln złotych
dofinansowania na modernizację Targowiska Miejskiego. Jak wyobraża
sobie Pani targowisko za rok?
– Mam nadzieję, że będzie wyglądało zupełnie inaczej niż teraz! Jestem już
po wstępnych rozmowach z osobą tworzącą wizualizację tego miejsca. Przede
wszystkim chcemy, by targowisko było
dostosowane do klimatu Milanówka –
trochę w stylu retro, ale z nutką nowoczesności. Z pewnością pojawi się nowa
nawierzchnia, nowy systemem odwodnienia, oświetlenia, a także ogrodzenie
i zadaszenie. Najważniejsze by był to
teren estetyczny, przyjazny dla robiących tam zakupy i dla sprzedawców.
Mam głęboką nadzieję, że uda się dojść
do porozumienia z kupcami, by i oni
dostosowali elewacje swoich sklepików
do samego stylu targowiska.
Jakie są plany na przyszłość?
– Moim celem jest rozwój ZGKiM.
Od czerwca planujemy wprowadzenie
odpłatnych usług dla naszych mieszkańców. Mieszkańcy często zwracają się z prośbą o pomoc w drobnych
usługach, koszeniu czy też wycince
drzew. Postanowiłam wyjść naprzeciw
tym prośbom i umożliwić skorzystanie
z naszej pomocy. Będziemy realizować
usługi odpłatnie ale oczywiście biorąc
pod uwagę sytuację materialną naszych
mieszkańców, uwzględniając np. Kartę
Dużej Rodziny oraz zniżki dla seniorów.
Jakie są Pani marzenia, zawodowe
i prywatne?
– Chciałabym, żeby ZGKiM kojarzył
się z profesjonalizmem, fachowością
i rzetelnością, i żeby pozytywne opinie naszych mieszkańców pojawiały
się jak najczęściej, bo to jest dla nas
największą motywacją. A prywatnie to
myślę, że już moje marzenie się spełniło – mam pracę, którą lubię, a to jest
najważniejsze!
Dziękujemy za rozmowę.
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Rada Miasta
XXII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XVII/20 Rady
Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2020 r.

Uchwała
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
Nr 201/XXII/20 pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku
w Milanówku;

w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady

Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r.w spraUchwała
Nr 202/XXII/20 wie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek
organizacyjnych Miasta Milanówka;

w sprawie Zarządzenia Burmistrza Miasta

Uchwała
Milanówka z dnia 20 marca 2020 roku o nr 41/
Nr 203/XXII/20 VIII/2020;
w sprawieZarządzenia Burmistrza Miasta

Uchwała
Milanówka z dnia 20 kwietnia 2020 roku o nr 58/
Nr 204/XXII/20 VIII/2020;
ww sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania

Uchwała
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr 205/XXII/20 w Milanówku za 2019 rok;

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji za-

dań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz
Uchwała
potrzeb związanych z realizacją
Nr 206/XXII/20 przedstawienia
zadań w roku 2020 na terenie Miasta Milanówka;
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gmin-

Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Jaromir Chojecki

I część XXII Sesji Rady Miasta Milanówka,

Karolina Białecka

W dniu 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek)
odbyła się

Kamil Bialik

Uchwała zatwierdzona

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

a
a
a
a
a
a
a

nego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi
Uchwała
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Nr 207/XXII/20 nie
Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2019;

II część XXII Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat

a

podatku od nieruchomości wskazanym grupom
Uchwała
których sytuacja finansowa
Nr 208/XXII/20 przedsiębiorców,
uległa pogorszeniu z powodu epidemii;

XXIII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Uchwała
w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;
Nr 209/XXIII/20
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansoUchwała
Nr 210/XXIII/20 wej Miasta Milanówka na lata 2020 - 2029;

a
a
a
a

zmieniająca uchwałę 129/XVII/16 w sprawie emisji

obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz
Uchwała
Nr 211/XXIII/20 określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu;

zmieniająca uchwałę Nr 395/XLIII/18 w sprawie

emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka
Uchwała
Nr 212/XXIII/20 oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu;
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Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Jolanta Nowakowska

Piotr Napłoszek

Witold Mossakowski

Janina Moława

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Jaromir Chojecki

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Karolina Białecka

XXIII Sesja Rady Miasta Milanówka,

Kamil Bialik

W dniu 4 maja 2020 roku (poniedziałek)
odbyła się

Uchwała zatwierdzona

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

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

W dniu 7 maja 2020 roku (czwartek) odbyła się I część XXIV Sesji Rady Miasta
Milanówka, a w dniu 11 maja 2020 roku
(poniedziałek) odbyła się II część XXIV
Sesji Rady Miasta Milanówka.
Na Sesji podjęto następujące uchwały
w głosowaniu tajnym:
– Uchwała Nr 213/XXIV/20 Rady
Miasta Milanówka z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie: odwołania Przewodniczące-

go Rady Miasta Milanówka, którą radni
przyjęli w głosowaniu tajnym 8 – za odwołaniem Przewodniczącej Rady Miasta
Milanówka Janiny Moławy, 6 – przeciw,
– Uchwała Nr 214/XXIV/20 Rady
Miasta Milanówka z dnia 11 maja
2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka, którą radni przyjęli w głosowaniu tajnym
7 – za wyborem Radnego Kamila Biali-

ka na Przewodniczącego Rady Miasta
Milanówka, 4 – za wyborem Radnego
Witolda Mossakowskiego na Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka, 3 – głosy
nieważne.
Przewodniczącym Rady Miasta Milanówka został wybrany Kamil Bialik
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

XXV SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Krzysztof Wiśniewski

Jakub Piotrowski

Waldemar Parol

Bożena Osiadacz

Piotr Napłoszek

Jolanta Nowakowska

Witold Mossakowski

Janina Moława

Leszek Kołodziejski

Hubert Jarek

Ewa Galińska

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Jaromir Chojecki

XXV Sesja Rady Miasta Milanówka,

Karolina Białecka

W dniu 14 maja 2020 roku (czwartek)
odbyła się

Kamil Bialik

Uchwała zatwierdzona

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

a
a
a
a
a
a

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansoUchwała
Nr 215/XXV/20 wej Miasta Milanówka na lata 2020 - 2029;
Uchwała
w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;
Nr 216/XXV/20
w sprawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Mila-

Uchwała
nówka z dnia 29 kwietnia 2020 roku o numerze
Nr 217/XXV/20 61/VIII/2020;

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów
Uchwała
Nr 218/XXV/20 postępowania sądowego;

w sprawie rozpatrzenia wniosku o stałe ustalenie
Uchwała
Nr 219/XXV/20 porządku obrad komisji Skarg Wniosków i Petycji;
w sprawie rozpatrzenia wniosku o budowę sieci
Uchwała
Nr 220/XXV/20 kanalizacyjnej w ul. Pewnej w Milanówku;

za

przeciw

wstrzymał się

nie głosował

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

Blokująca Rada

Opozycyjni radni, którzy do
niedawna nadawali negatywny
ton kierunku naszego miasta, doprowadzili do rezygnacji lub zmniejszenia następujących wydatków
planowanych w projekcie budżetu
miasta Milanówka na 2020 rok:
1. Z
 akup autobusów – 660 000 zł
2. Zmniejszenie
wydatków
bieżących na utrzymanie i remont dróg –
1 500 000 zł (w tym 930 000 zł Pan
Burmistrz zmniejszył plan w autopoprawce z przeznaczeniem na zwiększone koszy odbioru śmieci)
3. Zmniejszenie dotacji celowej na
zakupy inwestycyjne dla ZGKiM
– 300 000 zł

4. Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie usług wykonywanych przez
ZGKiM – 446 698 zł (utrzymanie basenu, zieleni, zarządzanie zasobem
komunalnym)
5. Zmniejszenie wydatków na Modernizację Targowiska Miejskiego
– 150 000 zł
6. Zakup
6
sztuk
parkometrów
– 120 000 zł
7. Zmniejszenie wydatków na dotację
dla Policji w Milanówku – 28 000 zł
8. Zmniejszenie wydatków bieżących
na utrzymanie Urzędu Miasta i promocję miasta – 400 000 zł
9. Modernizacja budynku SP Nr 2

faks 758 35 15. Treści uchwał
dostępne są na stronie internetowej bip.milanowek.pl.
Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

– 200 000 zł (środki przeznaczono na
rozbiórkę Teatru Letniego)
Radni swoim działaniem doprowadzili
do rezygnacji z następujących dochodów i wydatków planowanych w budżecie miasta Milanówka na 2020 r.:
10. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – toru do dirt
jumpingu i pumptracka” zmniejszenie dochodów o 105 625 zł,
planowano wydatki na poziomie
400 000 zł.
Przykre jest to, że od początku tej
kadencji Rada Miasta blokowała
wszystkie prorozwojowe działania
Burmistrza i nie wykorzystała szans
rozwoju miasta.
Piotr Iwicki
Sekretarz Miasta Milanówka
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Wieści z ratusza
Oferta Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
Szanowni Mieszkańcy,
Od dnia 1 czerwca 2020 r. Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku będzie świadczył odpłatne usługi dla
naszych mieszkańców, począwszy
od tzw. „złotej rączki” aż do wycinki drzew. Cennik będzie przystępny dla wszystkich, będzie również
uwzględniał Kartę Dużej Rodziny
oraz ulgi dla seniorów. Szczegóły w kolejnym numerze Kuriera
Milanowskiego.

Rada Miasta już
w pełnym składzie
W wyniku przeprowadzonych
17 maja 2020 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka w okręgu nr 9, mandat radnego
uzyskał pan Krzysztof Ołpiński,
na którego głos oddało 74 wyborców. Na pana Piotra Krawczyka głosowało 40 wyborców, a na
pana
Marcina
Tylczyńskiego
16 wyborców.
Nowemu Radnemu Krzysztofowi
Ołpińskiemu serdecznie gratuluję
wygranej!

Susza nas rusza!
W roku 2020 wiosenne opady były najniższe w okresie
ostatnich 30 lat. Wieloletnie średnie miesięczne sumy
opadów w kwietniu oscylują na poziomie 40 mm. Jak do
tej pory nie spełnił się ten scenariusz nawet w 20%.
Obniża się poziom wód gruntowych.
Polska jest jednym z najbardziej
ubogich w wodę krajów Unii Europejskiej. Nasze zasoby wody to 30%
średniej europejskiej i są porównywalne z zasobami egipskimi!
Susza w Polsce staje się coraz
większym problemem i poważnym
zagrożeniem. Wody pitnej jest zbyt
mało, abyśmy mogli ją wykorzystywać
bez ograniczeń.
Zadbane ogrody są chlubą Milanówka – Miasta Ogrodu. W obecnej
sytuacji musimy jednak stanąć przed
wyborem, czy rezygnujemy ze zdrowej pełnowartościowej wody do picia na rzecz wyglądu przydomowych
zieleńców, a także przydomowej rekreacji w postaci basenów ogrodowych. Pamiętajmy, że wysokie zużycie
wody do celów innych niż socjalne
może powodować zakłócenia w dostawie wody w postaci spadku ciśnie-

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim
wolontariuszom
zaangażowanym
w pomoc mieszkańcom Milanówka
w związku z działaniami jakie podejmowaliśmy w czasie pandemii.
Szczególne podziękowania dla
naszych strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Milanówku pod
dowództwem prezesa Sławomira
Bączkowskiego i naczelnika Sławomira Wielecińskiego
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

ekai.pl

y

W nocy z 10 na 11 kwietnia 2020 r.,
opuścił nas na zawsze ksiądz Stanisław Jurczuk, wyjątkowy człowiek,
społecznik, osoba o wielkim sercu
i ogromnej empatii. Był częścią naszej
milanowskiej społeczności. Będąc dyrektorem milanowskiego oddziału
14 kurier Milanowski

nia wody w sieci wodociągowej oraz
występowania okresowych przerw
w dostawach wody.
Apelujemy o zbieranie deszczówki,
o zatrzymywanie wody nieprzemysłowej wytwarzanej w czasie domowych
procesów takich jak mycie naczyń,
kąpiel czy pranie, a nadającej się do
powtórnego wykorzystania do podlewania trawników.
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby produkcja
wody odbywała się bez zakłóceń i na
efektywnym poziomie. W obecnie
trudnej hydrologicznie sytuacji potrzebujemy jednak wsparcia Mieszkańców
Gminy Milanówek poprzez racjonalne
wykorzystywanie wody.
Milanowskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc psychologa

Ośrodek Pomocy Społecznej w trosce o Mieszkańców Milanówka
oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne w związku z trwającą
sytuacją zarażenia koronawirusem
SARS-CoV-2.
Telefonicznych porad i wsparcia
psychologicznego od poniedziałku
do piątku w godzinach od 11:00–
15:00 udziela Psycholog dyżurujący
pod numerem telefonu 797 832 787.

Pożegnanie

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej niósł nadzieję, wsparcie i radość
osobom, których los potraktował
wyjątkowo niesprawiedliwie.
Ksiądz Stanisław był wielkim
patriotą, człowiekiem oddanym
Polsce i polskości. Był mieszkańcem Milanówka zaangażowanym
w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Był osobą, na której zawsze można było polegać, oddaną naszej milanowskiej racji
stanu. Milanówek nie będzie

y

już tym samym miastem, które wszyscy znamy. Od dziś nasza Mała Ojczyzna pozostanie na zawsze osierocona
z wyrwą, która nigdy się nie zabliźni.
Księże Stanisławie,
spoczywaj w pokoju.
Pozostający w smutku i modlitwie Twój przyjaciel,
Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
Retransmisja Mszy pogrzebowej jest dostępna na kanale Urzędu Miasta Milanówka
w serwisie YouTube. Uroczystości pożegnalne planowane są po ustaniu pandemii.

Środowisko

Zieleń w mieście

Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, prace ogrodnicze w naszym mieście nie zostały wstrzymane. Ograniczenia
związane z tymczasową formą pracy nie przeszkadzają nam
w realizacji planu przywrócenia pasom zieleni w mieście ich
pierwotnej funkcji.

Obecnie w Milanówku można zauważyć wydeptane pasy ciągnące się
wzdłuż dróg. Mimo że, rosną tam drzewa a wręcz nawet całe aleje drzew,
to wielu kierowców traktuje to jako
parking…
Prace rozpoczęliśmy od ulicy Mickiewicza. Działamy fragmentami. Dosadzamy
brakujące drzewa (kasztanowce i lipy)
oraz siejemy trawę. Na ulicy Krakowskiej
wysiana została łąka kwietna, która w tym
nasłonecznionym miejscu da sobie radę
dużo lepiej niż trawnik.
Kolejnym fragmentem będzie ulica
Literacka. Nasz apel z prośbą o pomoc
przy podlewaniu drzew spotkał się z pozytywnym odzewem, za co władze miasta i przede wszystkim rośliny serdecznie
dziękują. Cieszy nas to, że znalazły się
osoby chętne i gotowe do pomocy.
Szanowni Mieszkańcy, jeśli macie propozycje lokalizacji wymagających renowacji to zapraszam do kontaktu:
lakikwietne@gmail.com.
Ogrodnik Miejski

Zeszłoroczna susza była
bardzo dotkliwa, a rok
2020 zapowiada się
jeszcze gorzej... Tegoroczna zima była bardzo ciepła,
śnieg pojawił się głównie
w obszarach górskich. Nie
było pokryw śnieżnych na
niższych terenach naszego
kraju, w związku z czym
nie było procesu topienia
i spływu wód do rzek.
Marzec i kwiecień były miesiącami
bardzo suchymi. Suma opadów nie
przekroczyła średniej wieloletniej.
Pojawił się więc proces suszy hydrologicznej, której wyznacznikiem jest
niski stan wód w rzekach oraz obniżenie lustra wód gruntowych. Nasycenie
gleby wodą w wielu miejscach w Polsce
spadło poniżej 30% (co oznacza zakres
deficytowy wody w strefie korzennej
roślin). W Polsce retencjonujemy za
mało wody opadowej, a powinniśmy to
robić, bo jest to bardzo istotne zjawisko, które pomaga zrównoważyć skutki suszy. Zarówno tworzenie licznych

Problem suszy

nych, oraz zieleni wysokiej – czyli drzew.
Model naszego miasta, pełnego zieleni
sprzyja ograniczeniu parowania wody
z powierzchni ziemi. W tym roku, planując zieleń w naszym mieście, umyślnie ograniczyłam ilość donic z roślinami
jednorocznymi, wysiewam łąki kwietne,
które potrzebują mało wody do życia,
a bardzo skutecznie zatrzymują wodę
w glebie.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
naszego miasta do zbierania wody
deszczowej na różne sposoby.
Ogrodnik Miejski

małych zbiorników, oczek wodnych, jak
i ograniczenie intensywnej melioracji
oraz ochrona terenom podmokłym, to
formy działań sprzyjające retencjonowaniu wody.
Milanówek należy do modelu „miasta gąbki” – czyli mamy dużo zieleni
niskiej, tj. krzewów, roślin okrywowych
oraz powierzchni trawników i łąk kwiet-

Budki
dla kotów

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zgłaszania propozycji lokalizacji budek dla kotów wolno żyjących
na terenie naszego Miasta.
Zgłoszenia prosimy kierować na
adres e-mail: osz@milanowek.pl.
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Wieści z ratusza
Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
O tym, czym jest to odznaczenie i jak
wygląda procedura jego przyznawania
rozmawialiśmy z panią Adrianą Siłka-Lesiakowską, kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego w Milanówku.
Redakcja: Czy istnieje jakieś odznaczenie państwowe za długi staż małżeński?
Kierownik USC: Tak, jest nim Medal
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Komu jest on przyznawany?
– Jest wyróżnieniem dla małżonków,
którzy przeżyli 50 lat w jednym związku
małżeńskim.
Czy odznaczenie to ma długą
historię?
– Powołano je ustawą z dnia 17 lutego
1960 r. o orderach i odznaczeniach, a do
systemu odznaczeń państwowych włączono je ustawą z dnia 16 października
1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Co trzeba zrobić by taki medal otrzymać?
– W Urzędzie Stanu Cywilnego,
stosownym do miejsca zamieszkania
małżonków należy osobiście zgłosić
jubileusz i złożyć odpowiedni wniosek
pisemny.
Czy w tym miejscu procedura się
kończy?
– Jubilaci nie muszą robić już
nic więcej. Teraz sprawą zajmą się
urzędnicy.
Proszę powiedzieć, jaką drogę przechodzi wniosek jubilatów?
– Wniosek zostaje przeniesiony na
odpowiedni druk i przekazany do woje-

wody. Wojewoda w celu sprawdzenia
karalności jubilatów kieruje do Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa
Sprawiedliwości „Zapytanie o udzielenie
informacji o osobie”, a potem jako organ
wnioskujący przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym
etapem jest wydanie przez Prezydenta
RP postanowienia o nadaniu Medalu za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Jak długo czeka się na przyznanie
Medalu?
– Przyznanie odznaczeń, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wniosku przez wojewodę, trwa
kilka miesięcy.
Kiedy i kto wręcza medale?
– Medale w wyznaczonym terminie
wręcza w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz miasta podczas specjalnie zorganizowanej uroczystości dla wszystkich jubilatów.
Pary małżeńskie, które w 1970 r. zawierały związek małżeński i obchodzą
w roku bieżącym 50-tą rocznicę ślubu
zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu
Stanu Cywilnego w Milanówku. Chcąc
docenić i wyróżnić Dostojnych Jubilatów podejmiemy działania związane
z przyznaniem i wręczeniem odznaczeń.
Dziękujemy za rozmowę.

Zmiana terminu płatności
Z uwagi na epidemię koronawirusa, w tzw. „Tarczy antykryzysowej”
znalazły się m.in. zmiany dotyczące
terminów płatności opłat rocznych
za użytkowanie wieczyste oraz rat za
przekształcenie użytkowania wieczystego, które nastąpiło w 2019 roku,
na podstawie wydanych zaświadczeń.
Nowy termin płatności, w obu przypadkach, został zmieniony z 31 marca
na 30 czerwca 2020 r. Zmiana ta dotyczy wyłącznie opłat za rok 2020. Ustawodawca zastrzega, że w zależności
od dalszego rozwoju zdarzeń związanych z epidemią, termin ten może jeszcze ulegać zmianie.
Jednocześnie przypominamy, iż osoby, które w 2019 r. zostały objęte prze-
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kształceniem
użytkowania wieczystego
w prawo własności, wciąż mają możliwość zgłoszenia chęci jednorazowego
wniesienia opłaty przekształceniowej
i skorzystania z bonifikaty, która w bieżącym roku wynosi 50%. Warunkiem
uzyskania bonifikaty jest zgłoszenie
chęci wniesienia opłaty jednorazowej
do dnia 30 listopada 2020 r. oraz wniesienie tej opłaty do 31 grudnia 2020 r.
Druki zgłoszenia zostały przesłane do
Państwa wraz z zaświadczeniami. Szczegółowych informacji w tym zakresie
udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami (tel. 22 758 30 61 wew. 240).
Marcin Bąk
Referat Gospodarki Nieruchomościami

USC powrócił!

Informujemy, że 22 kwietnia 2020 r.
przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, przywrócony został tryb
pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta (Budynek B) w Milanówku.
n Poniedziałek, godz. 10.00-19.00;
n Wtorek, godz. 8.00-16.00;
nŚ
 roda – dzień pracy wewnętrznej,
bez przyjęć interesantów;
n Czwartek, godz. 8.00-16.00;
n Piątek, godz. 8.00-15.00.

Usuwamy banery!
W zeszłym roku przy okazji akcji „Zdejmij baner, posadź pnącza”, pod lupę zostały wzięte reklamy wielkoformatowe,
które oprócz nielegalnego usytuowania,
stanowią bardzo nieestetyczny element
krajobrazu. Wreszcie udało się doprowadzić do ich demontażu kilku z nich!
Ogrodnik Miejski

Społeczność

Milanowianie
Milanowianom

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Współpraca w czasie kryzysu w niesieniu wsparcia wszystkim
potrzebującym świadczy o dojrzałości społecznej i odpowiedzialności za człowieka pozostającego w potrzebie. Tego właśnie
doświadczamy w Milanówku w czasie trwającej epidemii.

W niesienie pomocy angażują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,
Straży Miejskiej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, milanowscy wolontariusze, pracownicy
Urzędu Miasta, pracownicy aptek i sklepów spożywczych, przedsiębiorcy, nasi
sąsiedzi i wszyscy ludzie dobrej woli.
W tym trudnym czasie Wszyscy jesteśmy
wolontariuszami, a wolontariat jest zawsze
nakierowany na służbę, której celem jest
pomaganie. W czasie pandemii koronawirusa to wolontariusze pomagają osobom,
które ze względu na wiek lub słabą odporność nie powinny wychodzić z domów.
Wolontariuszami są osoby w różnym wieku
– osoby będące na emeryturze, pracujący,
ci w sile wieku, jak i młodzi ludzie, nie objęci
grupą ryzyka, więc mogący wychodzić po
zakupy czy do apteki, ale także wiedzący
jak ważna jest rozmowa, szczególnie z osobą starszą. Pokolenie naszych dziadków
ma dużo do powiedzenia i z ich mądrości
można czerpać bodźce do swojego działania. Cierpliwość i wyrozumiałość na pewno
są najważniejsze, ale również doświadczenie w pracy z różnymi ludźmi oczekującymi
wsparcia daje siłę do działania!

Drodzy Milanowianie, jeżeli choć raz
w tym trudnym czasie udało się Wam
pomóc osobie potrzebującej, to jesteście
Wielcy! Bardzo dziękujemy za spontaniczną akcję Ochotniczej Straży Pożarnej,
która nie szczędząc swojego czasu wielokrotnie dostarczała naszym mieszkańcom paczki żywnościowe. Dziękujemy
prywatnym mieszkańcom, którzy właśnie
podczas epidemii zostali wolontariuszami, aby zrobić zakupy czy dostarczyć
obiad ze stołówki osobom starszym.
Sąsiadom-Seniorom mieszkającym nawet na krańcach naszego miasta, którzy
angażowali się w pomoc potrzebującym.
Dziękujemy sponsorom, którzy przekazali potrzebującym artykuły niezbędne do
życia (żywność i środki czystości). Dziękujemy za Wasze telefony, e-maile i smsy
z deklaracjami pomocy. Wielkie dzięki za
tę energię i nadzieję! Będą nam jeszcze
długo potrzebne!
Warto podkreślić, że w tej wyjątkowej
sytuacji solidarność międzyludzka jest
ważna jak nigdy wcześniej. Pomagajmy sobie nawzajem i nie zapominajmy
o tych, którym los nie szczędzi cierpień.
Krystyna Kott
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Dyżury w Punktach

Informacyjno-Konsultacyjnych
Ze względu na zagrożenie wirusem
SARS- CoV-2 i rozprzestrzenianie się
epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców, jak również
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, podjęliśmy decyzję o zmianie
sposobu dyżurowania konsultantów w
Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich
Rodzin oraz Punkcie Informacyjno
-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy. Oferta jest skierowana zarówno do
osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży z terenu naszego miasta miasta,
w szczególności do osób/rodzin, w których występuje problem uzależnień lub
przemocy. Jeżeli doświadczasz trudności w czasie kryzysu, zadzwoń!
Od 14 kwietnia 2020 r. do zakończenia epidemii, działają dyżury telefoniczne naszych konsultantów wg
poniższego harmonogramu:
Elżbieta Dybińska, psycholog dla
dorosłych, specjalista pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie. Dyżur telefoniczny: wtorek, godz. 16:00–20:00

Jakub Derek, adwokat, poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych
i opiekuńczych. Dyżur telefoniczny:
środa, godz. 16:00–20:00
Adam Maziewski, specjalista psychoterapii uzależnień, indywidualne
wsparcie dla oób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, DDD. Dyżur telefoniczny: czwartek, godz. 16:00–20:00
Janina Filcek, psycholog dla dorosłych, specjalista pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie, kurator sądowy,
mediator sądowy. Dyżur telefoniczny:
poniedziałek, godz. 16:00–20:00
Izabela Bielecka, psycholog dla
dzieci i młodzieży, pedagog – terapeuta, terapia poznawczo-behawioralna, praktyk NLP, specjalista
terapii dzieci z ADHD, terapia pedagogiczna. Dyżur telefoniczny: piątek,
godz. 15:00–19:00
Wszystkie konsultacje są bezpłatne.
Zapraszamy do kontaktu!
Numer telefonu: 22 724 94 69

Rozwój usług

społecznych w Gminie
Milanówek

Już wkrótce upłynie drugi
rok realizacji projektu, który
odmienił znacząco życie milanowskich Seniorów.

Atrakcyjna oferta działań projektowych zachęca Seniorów do udziału w zajęciach, przeciwdziałając tym samym ich
samotności i wykluczeniu z życia społecznego. Cieszy nas wielka popularność tych działań, bo służy podnoszeniu
jakości życia osób starszych tak bardzo
narażonych na marginalizację.
Do zakończenia projektu zostało jeszcze rok i trzy miesiące, ale już dziś myślimy
jak przedłużyć jego trwałość i umocnić
prowadzone działania, ponieważ widzimy ich sens i przydatność. W projekcie
uczestniczy ponad 260 osób, którzy chętnie korzystają z oferty Klubu Seniora i uczą
się języków obcych (angielski i francuski),
uczestniczą w warsztatach plastycznych,
hortiterapii, zajęciach z dietetykiem i rehabilitantem oraz w zajęciach ruchowych
- joga, Pilates, zdrowy kręgosłup, nordic
walking i zajęciach ruchowych z elementami tańca. Od lutego 2020 r. milanowscy
Seniorzy mają również możliwość bezpłatnego korzystania z pływalni i strefy
relaksu w Grodzisku Mazowieckim. Z okazji Dnia Kobiet uczestniczki Klubu Seniora miały okazję skorzystać z bezpłatnych
porad wizażystek, a także uczyły się jaki
makijaż jest odpowiedni do cery dojrzałej
i danego typu urody. Dla mężczyzn (i nie
tylko), niedługo powstanie Męska Szopa.
Miejsce, które będzie odpowiednie dla
majsterkowiczów, osób lubiących spędzać
czas z narzędziami. Obecnie zadanie to
jest na etapie procedury przetargowej,
mającej na celu wyłonienie wykonawcy
remontu budynku przy ul. Inżynierskiej 3a
przeznaczonego na ten cel. Wciąż zbieramy zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w Męskiej Szopie. Projekt oferuje
również kinezyterapię i masaż dla mieszkańców Milanówka. Rehabilitacja odbywa
się wwarunkach domowych. Istnieje możliwość skorzystania z tej formy wsparcia,
należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Milanówku wraz ze skierowaniem od lekarza specjalisty. Obecnie,
w Milanówku z sąsiedzkich usług opiekuńczych korzysta 18 osób. Bransoletkę życia,
monitorującą czynności życiowe obecnie
używa 28 milanowskich Seniorów. Ponadto, przypominamy o możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. W tym
celu należy się kontaktować pod numerem telefonu 501 925 933. Projekt będziemy realizować do końca czerwca 2021
roku. Zapraszamy wszystkich chętnych
Seniorów do aktywnego udziału!
Patrycja Rudź, koordynator projektu
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Jesteśmy w domu i…
Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania dla dzieci, rodziców
i nauczycieli, skłaniają do odnalezienia się w nowej organizacji kształcenia na odległość. Oprócz codziennej nauki podejmujemy także inne wyzwania.
Na stronie internetowej naszej
szkoły powstała zakładka „Zostaję
w domu”, w której na bieżąco zamieszczamy m.in. twórczość naszych
uczniów. Dzieci wraz z rodzicami angażują się w ciekawe projekty, przesyłając atrakcyjne propozycje związane
z tematyką edukacyjną, jak również
dzielą się swoimi zainteresowaniami
i pasjami (recytują, śpiewają, grają na
instrumentach, konstruują instrumenty, rysują, malują). Oto kilka z nich
uchwyconych na fotografiach:

Świąteczne życzenia Wielkanocne
uczniowie przygotowali w szacie graficznej w ramach języka polskiego.

Grupa uczniów z klasy 1c pamiętała o obchodach Dnia Ziemi i podczas
zdalnych zajęć komputerowych przygotowali graficzne życzenia.

Pragniemy podzielić się wiadomością,
że również zdalnie działają: świetlica
i biblioteka szkolna. Nauczycielki dbają,
aby uczniowie oprócz nauki, znaleźli dla
siebie ciekawe pomysły na spędzanie
czasu w izolacji. W czasie zdalnych zajęć
świetlicowych można „odwiedzić” teatr! Oglądając wirtualne przygotowania
do realizacji spektaklu, przedstawienia
teatralne, czy tworząc własne pacynki,
kukiełki uczniowie mogą zorganizować
rodzinne przedstawienie. Dbamy także
o zdrowy styl życia! Uczniowie układają własne przepisy, wykonują w domu
pyszne dania, oglądają programy kulinarne, tworzą prace plastyczne związane z żywieniem, dbają o higienę… wręcz
śpiewająco! (piosenki i bajki o zdrowiu).

Uczniowie biorą udział w konkursach
internetowych i osiągają sukcesy. Laureatką I miejsca w internetowym konkursie
plastycznym pt. „Sport w pudełku”, zorganizowanym przez Dział Sportu MCK
jest Liliana Łuniewska z kl. 2a
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Panie bibliotekarki polecają: audiobooki, atrakcyjne strony bibliotek inter
netowych, spędzenie „Kulturalnego
Czasu Kwarantanny” w kręgu spektakli
teatralnych i debat. Proponują także
„zwiedzanie” muzeów z wirtualnymi
wystawami, bazę wirtualnych polskich
obiektów zabytkowych oraz spotkań
autorskich. Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
nasi uczniowie mogli zapoznać się
z „Dziejami Książki” na przestrzeni wieków oglądając filmik edukacyjny.
Panie psycholog i pedagog chętnie
udzielają pomocy, wspierając rodziców
i uczniów ciekawymi artykułami, poradami, czy zachęcając do odwiedzania
wirtualnej tablicy (padlet) „Pomocna
dłoń” i do korzystania ze zgromadzonych tam różnorodnych zagadnień, tak
bardzo przydatnych w obecnym czasie.
Mamy już piękny miesiąc maj,
w którym obchodzimy Dzień Matki,
a w czerwcu uczcimy Dzień Ojca. My już
teraz składamy życzenia naszym Rodzicom słowami uroczego wiersza napisanego przez Igora, ucznia kl. 4b.
„Życzenia dla Mamy i Taty”
Kochana Mamo, Kochany Tato,
za chwilę będzie nasze ulubione lato.
A my w domu siedzimy i nie wiemy,
co za chwilę ze sobą zrobimy?
Czy odpoczniecie w tym roku od pracy?
Czy nabierzecie siły i mocy,
Aby się nami opiekować
i domem zajmować?
Czy pojedziemy w tym roku nad morze?
Albo do „dziadków” może?
Wszystkie te pytania nasuwają mi się
stale, bo się o Was martwię i kocham
wytrwale.
Spokoju, uśmiechu, wszelkiej pomyślności
życzę Wam z całego serca.
Żebyście nie mieli problemów,
A ja zapewniam Was
o mojej miłości gorętszej od słońca.
Chciałbym abyście szczęśliwi byli
I długo w zdrowiu żyli!
Zapraszamy do odwiedzania naszej
strony internetowej, tam znajdziecie
wiele interesujących treści edukacyjnych i nie tylko!
– www.jedyneczka.edupage.org
Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie!
Beata Osiadacz
Nauczycielka muzyki w SP nr 1
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Jesteśmy w kontakcie

Tak oto obudziliśmy się w obcej dla nas rzeczywistości. Cały
świat i my – Dwójkowicze. Nauczyciele, uczniowie i rodzice z dnia
na dzień odłożyli na bok swoje dotychczasowe życie i stanęli oko
w oko z nieznaną, nieoswojoną codziennością. Nie dostaliśmy ani
narzędzi czy rozwiązań ani czasu na przygotowanie się do niej.
W trybie natychmiastowym musieliśmy podjąć naukę de facto eksperymentalną. Każdy w swoim domu. Szukaliśmy
kontaktu z dziećmi tylko przez łącza
internetowe, szkołę i… zaprzyjaźnioną
piekarnię, gdzie na początku tej szkolnej (jakże innej) przerwy działała swoista
skrzynka pocztowa do przekazywania
prac dzieci. Wszyscy odkrywamy, że XXI
wiek przyspieszył, a mało do tej pory
znane słowo „zdalny” robi furorę. Życzenie „zdrowia” nabiera nowej treści…
Radzimy sobie. Na początku panował
chaos, potem wyłonił się z niego jednolity system pracy i komunikacji. Miejsce,
w którym choć wirtualnie, ale wszyscy
się spotykamy. Takim naszym wspólnym
„kawałkiem podłogi” stała się wdrożona
przez Szkołę aplikacja MS Teams z pakietu Microsoft Office 365. To była nowość nie tylko dla dzieci, ale też dla nauczycieli i rodziców. Musieliśmy nauczyć
się obsługi narzędzia, które miało zastąpić nam codzienny gwar, męczarnie przy
tablicy, umazane farbą ławki, gonitwę za
piłką, gadanie na lekcji, plotki, przyjaźnie i słynne „bo on zaczął”. Naszą cudowną, szkolną codzienność… Dotychczasowym sposobem komunikacji był
szkolny dziennik elektroniczny. Pozwalał
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Środowiskowy
Klub Wsparcia

W związku z poleceniem Wojewody
Mazowieckiego, dotyczącym czasowego zawieszenia działalności placówek
wsparcia dziennego na terenie woj.
mazowieckiego informuję, że Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich
Rodzin działający w Milanówku przy ul.
Na Skraju 2 oraz przy ul. Szkolnej 12
na czas epidemii jest zamknięty. Rodzinom objętym działaniami placówki, oferujemy możliwość korzystania
z poradnictwa i wsparcia w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
w formie telefonicznej 782 280 106,
22 724 72 00 lub mailowo
skw@ops.milanowek.pl,
od poniedziałku do piątku, w godz.
10:00–18:00.
Elżbieta Miłosz-Sławińska,
Kierownik ŚKW

on na kontakt, ale jedynie z rodzicami.
Teams połączył nas z dziećmi, ale niestety nie wszystkimi. Przeszkodą okazał
się brak sprzętu i internetu w domach.
Iznów trzeba się było zmierzyć z czasem,
by nie narastały zaległości. Na szczęście
do wszystkich potrzebujących błyskawicznie dotarły modemy i wypożyczone
szkolne komputery.
Znowu mamy swoje zespoły klasowe
i przedmiotowe, niestety, tylko wirtualne. Możemy być w kontakcie z naszymi uczniami i prowadzić lekcje online
(niezbyt często i nie za dużo – tu kłania
się BHP i zalecane normy przebywania
dziecka przed monitorem). Przekazujemy materiały do wszystkich, dosłownie
wszystkich zajęć. Możemy się widzieć
i słyszeć. Tłumaczymy, zapisujemy, czytamy, rozwiązujemy, sprawdzamy, muzykujemy, malujemy, oceniamy, spotykamy się na czacie z uczniami i rodzicami,
udzielamy porad, odbywamy konsultacje, prowadzimy rozmowy indywidualne,
a nawet robimy przysiady! Uczniowie
przesyłają swoje prace, rozwiązane zadania odsyłają do sprawdzenia i ewentualnej poprawy, tworzą prezentacje,
zgłaszają wątpliwości, jak również proszą o wyjaśnianie. Są w szkole, na lekcji,

Sprzęt
dla szkół

a plotkować mogą na czacie w swoich
klasowych grupach. Radzimy sobie najlepiej jak umiemy. Uczniowie, nauczyciele i… domowi bohaterowie pandemii,
czyli rodzice. Wspierający, pomocni nam
i dzieciom, wyrozumiali bohaterowie codziennego odrabiania lekcji, rodzice i nauczyciele w jednym.
Dzisiejsza rzeczywistość uczy nas wytrwałości, zaradności i myślenia nie tylko
o sobie.
To ważne. Tyle, że tęsknimy. Tęsknimy
za naszymi dzieciakami!
Grono Pedagogiczne SP nr 2
I a propos myślenia nie tylko o sobie:
W imieniu całego szkolnego środowiska składamy serdeczne podziękowania dwóm rodzicom naszych uczniów
– Panu Jackowi Zborowskiemu, który
ofiarował nam dużo czasu i nieocenioną pomoc przy wdrożeniu i testowaniu
platformy MS Teams oraz Panu Mariuszowi Krysiakowi za zorganizowanie
modemów internetowych dla uczniów
nie mogących łączyć się z Internetem.
Nasze zdalne nauczanie poprzez platformę ma konkretne imiona, kojarzy się
z dzieleniem się dobrem.

Nasze miasto otrzymało 56 nowych laptopów dla milanowskich uczniów! 6 kwietnia 2020 r. dostaliśmy dofinansowanie na
zakup 24 laptopów i ruterów w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020. Oprócz tego, dwie milanowskie szkoły – Szkoła Podstawowa nr 3 im.
F. Chopina i Szkoła Podstawowa nr 1 wygrały konkurs #OSEWYZWANIE-OSERegio, w wyniku czego obie otrzymały mobilną pracownię – w skład jednej wchodzi
m.in. aż 16 laptopów! Przesyłamy gratulacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli!
Redakcja
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Obchody 100-lecia Gminy Milanówek

W roku 2019 i 2020 obchodzimy w Milanówku aż trzy rocznice stulecia: dwie z nich – 100 lat Gimnazjum i Liceum oraz 100 lat milanowskich drużyn harcerskich, wpisały się częściowo w całość
obchodów rocznicy „100 lat Gminy Milanówek”.
Z tej okazji Burmistrz Miasta, Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna, niektóre organizacje pozarządowe oraz Liceum Ogólnokształcące,
harcerze i szkoły, a nawet przedszkole,
zorganizowały uroczystości związane
tematycznie z tą rocznicą. W tym czasie w mieście odbyło się wiele koncertów, wystaw, wykładów oraz spotkań.
Wszystkie były ciekawe, ale mogą nam
powoli ulatywać z pamięci. Dlatego dziś,
kiedy obchody 100-lecia Gminy dobiegają końca warto przypomnieć te wydarzenia, które z pewnością pozostawiły
w nas, w Mieszkańcach Milanówka trwały ślad. Zacznijmy od początku:
n Obchody rozpoczęła 110 rocznica
otwarcia milanowskich kortów tenisowych. Z inicjatywy MCK powstał piękny
mural z wizerunkami trzech wybitnych
tenisistek grających na milanowskich kortach – Jadwigi Jędrzejewskiej, Haliny Konopackiej i Marty Domachowskiej.
n Niezapomnianym wydarzeniem, oficjalnie otwierającym obchody stulecia,
zorganizowanymm przez MTL i MCK z inicjatywy p. Barbary Kaszyckiej – Hono
rowej Obywatelki Milanówka, oficjalnie
otwierającym stulecie Gminy, było spotkanie z przybyłą z zagranicy rodziną
pierwszego Wójta Letniska Milanówek,
Apoloniusza Csáky’ego. Ukoronowaniem
uroczystości było wręczenie panu Burmistrzowi Piotrowi Remiszewskiemu portretu
A. Csáky’ego, namalowanego przez pana
Włodzimierza Starościaka oraz posadzenie Dębu Stulecia imieniem „Apoloniusz”,
przez pana Burmistrza i dzieci z rodziny
Csáky’ego. Oprawę muzyczną zapewnił
prezes Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, śp. Dariusz Biernacki.
n W tym samym czasie, w Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. Piasta trwały uroczystości 100-lecia Gimnazjum
i LO. Z tej okazji, Dyrektor szkoły, pan
Zbigniew Reluga i Wicestarosta Powiatu,
pan Krzysztof Filipiak posadzili Dąb Stulecia. Trwałym upamiętnieniem tego wydarzenia jest album „100 lat Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego”, autor
stwa Anny E. Kuldanek, Wiceprezes Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej.
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n Jeszcze w czerwcu 2019 roku SPR
udostępniło stałą wystawę historyczną z wizerunkami wszystkich wójtów
i burmistrzów działających w Milanówku w okresie 100 lat, począwszy od
A. Csáky’ego, aż po obecnego Burmistrza
Piotra Remiszewskiego. Przed otwarciem
i omówieniem wystawy, Burmistrz Miasta
Milanówka wraz z Prezesem SPR, panem
Tadeuszem Kuldankiem posadzili Dąb
Stulecia imieniem „Michał” (przez pamięć
o Michale Lasockim, założycielu Letniska
Milanówek). Uroczystości zakończono
Koncertem Młodości z udziałem śp. Dariusza Biernackiego i Jego uczniów.
n Rocznica 100-lecia Gminy Mila
nówek zostanie na trwale zapamiętana
także dzięki przywróceniu przez pana
Burmistrza tradycji wręczania zasłużonym dla miasta społecznikom statuetki
Milanowski Liść Dębu. W tym roku to
najwyższe wyróżnienie otrzymały: pani
Helena Czyżewiczowa za działalność
patriotyczną na terenie naszego miasta, pani Honorata Kuraszkiewicz za
pielęgnowanie tradycji jedwabiu milanowskiego i pani Anna E. Kuldanek za
promowanie dziedzictwa kulturowego
Milanówka w Polsce i na świecie.
n Trwałą pamiątką po obchodach
100-lecia Gminy jest też wydana z inicjatywy MCK książka z przepisami kulinarnymi nadesłanymi przez mieszkańców.
n Przez cały rok 2019 i obecnie trwający 2020 rok, w pracowni Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej trwały i są nadal
prowadzone intensywne prace przy
tworzeniu kolejnych miniatur architektonicznych nieistniejących już milanowskich obiektów. Z okazji 100-lecia Gminy
odsłoniliśmy już następujące miniatury:
Kościół w Żukowie, drewniana poczekalnia przy budynku stacji PKP, jeden z nieistniejących milanowskich wiatraków,
drewniany budynek świetlicy przy Szkole
Podstawowej nr 1, Ołtarz Polowy (pierwsza kaplica milanowska z 1907 roku).
n 10 listopada 2019 roku miała miejsce uroczysta promocja albumu naszego
autorstwa 100 lat Gminy Milanówek
1919-2019, który jest kolejnym trwałym
upamiętnieniem obchodów 100-lecia na-

szej gminy. Do napisania albumu zachęcili
nas Państwo Hanna i Andrzej Pettynowie, wieloletni milanowscy społecznicy.
Pan Andrzej Pettyn to prawdziwy znawca
historii i miłośnik naszego miasta, autor
większości książek o Milanówku. Państwo
Pettynowie udostępnili nam wszystkie
swoje zbiory zdjęć i dokumentów. Mając
tak silne historycznie zaplecze, mogliśmy podjąć się tej wielkiej pracy. Nasz
album powstał także dzięki ofiarności
wielu innych mieszkańców, potomków
wspaniałych milanowskich Rodzin, którzy
udostępnili nam swoje archiwa rodzinne
– fotografie, dokumenty i listy (w sumie
kilkaset!). Bohaterowie zdjęć to ludzie
zarazem „zwykli” i „niezwykli”, jak również ci, których zasługi w tworzeniu marki
Milanówka są bezdyskusyjne. Podczas
spotkania promocyjnego publiczność
dopisała – uczestniczyło w nim kilkaset
osób! Uroczystość poprowadzili: dyrektor MCK, pani Aneta Majak oraz red.
Piotr Sz. Łoś z „Radia dla Ciebie”. To
było naprawdę niezapomniane wydarzenie z udziałem zarówno pana Burmistrza
Piotra Remiszewskiego, pana Starosty
Marka Wieżbickiego, jak i pana Wicestarosty Krzysztofa Filipiaka, Dyrektora LO nr 1 pana Zbigniewa Relugi oraz
wielu innych, znamienitych gości!
Prawdziwą satysfakcją z wykonanego
albumu są przychodzące do nas listy
gratulacyjne. Słowa uznania otrzymujemy od bardzo wielu mieszkańców oraz
ludzi kultury i nauki, powszechnie szanowanych, dziś zajmujących wysokie stanowiska w polskich instytucjach naukowych
i osób, które znają Milanówek i jego historię lub przez wiele lat tu mieszkali.
100 lat Gminy Milanówek zdarza się
tylko raz. Pomimo utrudnień wynikających z panującej od marca pandemii,
należy się cieszyć, że udało się zorganizować tak wiele uroczystości rocznicowych. A teraz może warto się zastanowić
nad wydaniem publikacji podsumowującej wszystkie wydarzenia rocznicowe.
Anna E. Kuldanek i Tadeusz Kuldanek
Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej

Kultura
Internet w dzisiejszych realiach, to ważny element naszego życia, w tym też tego
związanego z rozwijaniem
zainteresowań, potrzebami
życia kulturalnego i edukacyjnego. Bez wychodzenia
z domu każdy z nas może się
stać uczestnikiem jakiegoś
wydarzenia
kulturalnego:
koncertu, widowiska teatralnego czy warsztatów artystycznych.
Już jakiś czas temu Milanowskie Centrum Kultury przeniosło swoje działania
do internetu. Zespół MCK stara się tak
przygotowywać program, by mieszkańcy (i nie tylko), mogli znaleźć to co ich
interesuje i również w nim uczestniczyć.
W ramach projektu WEB-ska kultura, na
Facebooku Milanowskiego Centrum Kultury znajdują się warsztaty prowadzone
przez instruktorów, konkursy plastyczne
i sportowe, wirtualne koncerty, spektakle teatralne, a także muzyczne spotkania edukacyjne dla dzieci. Poprzez zajęcia plastyczne, instruktorzy, pracownicy
MCK, pokazują ile fajnych rzeczy można
zrobić z tego, co prawdopodobnie ma się
w domach i jak kreatywnie spędzić czas.
Tobiasz Bułynko, który prowadzi warsztaty „Rysunek i malarstwo”, odsłania
tajniki różnych technik sztuk plastycznych
w „ciekawie” nagranych przez niego filmikach. Od Darii Kosiak-Migdy dzieci
dostają mnóstwo pozytywnej energii,
oglądając dwa razy w tygodniu spotkania Krasnali z Milanówka. Pasjonatów
ceramiki, zaproszono online, do wykona-

Kultura w sieci

nia rzeźb z masy solnej, a następnie do
pracowni ceramicznej instruktorów tych
zajęć. Tam można było usłyszeć histo
rie uzupełniające warsztaty w Kurniku – wylęgarni kultury, dowiedzieć się
jak powstają prace ceramiczne oraz jak
są szkliwione i wypalane. Kolejnym razem, prowadzący warsztaty opowiedział
o swojej pasji – rekonstrukcji historycznej, a dokładniej o strojach rycerzy i życiu w średniowieczu. Jakub Czupryński
uczy, jak robić dobre filmy telefonem komórkowym oraz przekazuje podstawowe
zasady tworzenia plików wideo. Ruszyły
również internetowe spotkania i konsultacje z Maciejem Kierzkowskim – kierownikiem nowoutworzonej Lokalnej Kapeli
Milanowskiej. Można w każdej chwili
dołączyć i wziąć udział w takim spotkaniu
za pośrednictwem platformy ZOOM. Na
zajęcia z emisji głosu zaprasza wszystkich
chętnych Dagmara Jaworska. Propozycji

Wirtualne spacery z CIT

Trochę jeszcze musimy poczekać, by w poczuciu bezpieczeństwa
udać się na długi spacer po Milanówku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby udać się na „wirtualny spacer” korzystając z materiałów
zawartych na stronie www.mckmilanowek.pl! W zakładce Centrum
Informacji Turystycznej znajduje się prawdziwa kopalnia wiedzy
o milanowskich willach i ludziach je zamieszkujących.
W podstronie CIT mamy kilka spacerów: Szlak Willi Milanowskich, Szlak w poszukiwaniu Podhala w Milanówku, podzielony na dwie części Szlak Małego Londynu
oraz Szlak Jedwabny Milanówka i okolic,
będący wspólnym efektem działań Stowarzyszenia Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego we współpracy z Urzędem
Miasta Milanówka, Gimnazjum i Liceum
Społecznym oraz Archiwum Dokumentacji
Osobowej i Płacowej w Milanówku.
Ponadto, na stronie internetowej MCK
znajdują się dwie publikacje wydane

przez MCK i Urząd Miasta - Przewodnik
rowerowy po Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów (warto się z nim zapoznać,
kiedy będzie już można spokojnie odbywać dłuższe wycieczki rowerowe) oraz
wydana w zeszłym roku Sąsiedzka Książka Kucharska Miast Ogrodów.
Dodatkowo na profilu Centrum
Informacji Turystycznej na Facebooku
(facebook.com/citmilanowek) pojawiła
się garść ciekawostek dotyczących his
torii naszego miasta oraz sąsiadów –
Brwinowa i Podkowy Leśnej. Lokalna

jest jak widać wiele i każdy może znaleźć
coś dla siebie!
W ten sposób mieszkańcy próbują
(i to z sukcesem!) rozwijać swoje pasje
i talenty. Zapraszamy do brania udziału
w różnych ciekawych inicjatywach, np.
wzięcia udziału w jakimś konkursie lub
spróbowania swoich sił w śpiewaniu!
Powstały już dwie aranżacje znanych
utworów w wykonaniu mieszkańców,
przyjaciół i załogi MCK, a w przygotowaniu są kolejne – zapraszamy do dołączania się! Aranżacji i montażu podjął się
Marcin Koszuta, a efekty wyszły świetne!
Milanowskie Centrum Kultury chce być
w stałym kontakcie z mieszkańcami i razem z nimi tworzyć inspirujące materiały.
Zachęcamy także do dzielenia się efektami pracy lub własnymi pomysłami, do
wspólnych rozmów tematycznych i działań
– „Bądźmy razem mimo odosobnienia”.
Zespół MCK
historia jest ze sobą na tyle powiązana,
że granice administracyjne nie są dla
niej przeszkodą w budowaniu pełnego
obrazu naszego rejonu.
Oprócz tego, jest jeszcze kilka innych miejsc w globalnej sieci, gdzie
znajdziemy interesujące rzeczy dotyczące historii Milanówka. Warto tutaj
wspomnieć Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej przy Bibliotece Miejskiej
(www.milanowek.archiwa.org) i stronę
internetową Milanowskiego Towarzystwa Letniczego (www.tmm.net.pl)
z serią rewelacyjnych artykułów autorstwa pana Andrzeja Pettyna.
Świat zwolnił, ale nasz pęd do wiedzy
powinien znajdować się w kontraście,
aby w stosownej chwili będąc zaopatrzonym w wiedzę udać się w wymarzony spacer ulicami Milanówka.
Michał Słowiński
Milanowskie Centrum Kultury
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Multimedialna Biblioteka Biblioteka
W tym trudnym czasie chcemy być z naszymi czytelnikami, dlatego
przenieśliśmy nasze aktywności do sieci. Proponujemy Wam dostęp
do książek w formie cyfrowej dzięki konsorcjum Legimi. Wśród dostępnych w bazie Legimi publikacji znajduje się literatura piękna, naukowa, przyrodnicza, biografie oraz nowości książkowe.

Od połowy marca publikujemy na bibliotecznym Facebooku zajęcia dla dzieci
„CzytaSie”. Zajrzyjcie tam koniecznie,
bo trwa właśnie cykl o Malinie autorstwa
Milanowianki – Katarzyny Pakosińskiej,
której dziękujemy za możliwość publikacji
fragmentów książki! Dorosłym czytelnikom proponujemy słuchowisko na motywach powieści „Alicja w krainie czasów”
Ałbeny Grabowskiej. Tu także serdeczne
podziękowania dla autorski i wydawnictwa za możliwość wykorzystania książki
w tej niecodziennej formie. Zachęcamy
do nauki i zabawy z piórami 3D. Zajęcia
online prowadzi Dawid Kosecki – koordynator Lokalnego Centrum Kompetencji.
Z przygotowanych przez niego filmików
dowiecie się jak posługiwać się piórami
i jaki materiał (filament) jest najlepszy.
Możecie także skorzystać z gotowych
szablonów, które zamieszczamy w sieci.
Proponujemy naszym czytelnikom różne
konkursy literackie i bardzo się cieszymy,
że chętnie bierzecie w nich udział. Kolejne
już są w przygotowaniu! Będą sprawdzały
Waszą wiedzę o kryminałach, powieściach
fantasy oraz ogólną wiedzę o literaturze.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje
z Waszej strony. Piszcie do nas na adres
biuro@milanowskabiblioteka.pl oraz kontaktujcie się przez
facebook.com/BibliotekaMilanowek.
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Cykl historyczny
Kolejną odsłonę cyklu historycznego,
w którym przedstawiamy książki o naszym mieście z okazji 100-lecia Gminy,
poświęcamy publikacji wydanej w 2008 r.
przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej – oddział
w Milanówku. Książka wydana w formie
albumu nosi tytuł „Milanówek w dokumencie i fotografii”. Znajdziecie w niej
Państwo ponad pięćdziesiąt milanowskich obiektów, w tym zabytkowe wille,
historyczny przystanek kolejki EKD czy
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej. Publikacja ta jest fascynującą podróżą po Milanówku, a podczas niej spotkacie wiele
znakomitości, wśród nich m.in. Apoloniusza Csáky – wójta gminy Milanówek w latach 1919–1934 i w roku 1939; rzeźbiarza
– Jana Szczepkowskiego, Felicję Witkowską – właścicielkę zakładu fotograficznego, aktora – Rufina Morozowicza
czy Kazimierza Uniejewskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, ale także
uśmiechniętych żołnierzy węgierskich
stacjonujących w naszym mieście podczas II wojny światowej i Feliksa Dzierżanowskiego, kompozytora, skrzypka,
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twórcę
Polskiej Kapeli Ludowej, autora
wielu utwo
rów inspirowanych muzyką ludową. Warto
też zobaczyć rękopis „Oberka Milanowieckiego” i plakat informujący o występach Kapeli w Ameryce. Publikacja jest
bogato ilustrowana historycznymi zdjęciami i dokumentami. Wielką wartością
tej książki jest pracujący nad nią zespół,
składający się z mieszkańców naszego
miasta. Teksty skreśliła Maria Smoleń,
redakcji dokonali Monika Jurgo-Puszcz,
Andrzej Pettyn i Hanna Pettyn. Okładkę
zaprojektował Mariusz Koszuta, za redakcję techniczną odpowiedzialna była
Wiesława Koszuta, a redaktorem inicjującym była Jolanta Louchin. Warto także
dodać, że teksty zostały przetłumaczone
na język angielski. Publikacja znajduje się
w księgozbiorze podręcznym Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Milanówku.
Zespół Miejskiej
Biblioteki Publicznej

poleca

Książki dla dorosłych:

„Gotuję, nie marnuję. Kuchnia ZERO
WASTE po polsku” – Sylwia Majcher,
Wydawnictwo Buchman
Książka wpisuje się w ważny nurt publikacji ekologicznych. Dedykujemy ją tym,
którzy w nadmiarze zapełniają swoje lodówki czy też spiżarnie, często później marnując żywność. Autorka podpowiada jak
w prosty sposób zminimalizować marnotrawstwo, wykorzystywać produkty, które znajdują się „pod ręką” i jak zmniejszać
wydatki w budżecie domowym. Pozycja
zdecydowanie godna polecenia!
„Milion nowych chwil” – Katherine
Center, Wydawnictwo Muza
Historia walki o własne
życie, które nawet jeśli rozpadnie się na kawałki, można
zacząć od nowa. To opowieść
o odwadze, determinacji
i miłości wywalczonej z wielkim trudem. Historia Maggie daje do
myślenia, udowadnia też, że nic nie jest
wieczne. Książka zmienia perspektywę
patrzenia na świat. Cudowna, wzruszająca opowieść o sile, jaką czasem trzeba
włożyć w każdy pojedynczy dzień w życiu.

Książki dla dzieci:

„Pan Kudłaty i Cztery Łapy” – Iwona
Czarkowska, Wydawnictwo Papilon
W schronisku dla zwierząt
„Cztery Łapy” zaskakują nie
tylko dzieciaki i zwierzaki,
ale i pewien... Troll Kudłaty. Opowieść o tym, że nie
wszystko jest takie, jak się
wydaje. Książka nagrodzona w V Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na
współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, organizowanego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”.
„Przygody Noelki” – Jan Nowak,
Wydawnictwo Psychoskok
Mała Noelka zostaje Królową Zaczarowanego Ogrodu.
Dba o swoich przyjaciół i staje
w ich obronie. Chciałaby, aby
wszyscy w jej otoczeniu byli
szczęśliwi… Książka wprowadza dzieci w kolorowy świat wyobraźni,
uczy i bawi. Zaspokaja fundamentalne potrzeby przyjaźni, koleżeństwa i solidarności,
tak ważnych dla każdego dziecka.
Z życzeniami dobrej lektury
Dyrektor i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kultura

Budżet obywatelski

Kolejny z projektów już zrealizowany! Milanowska Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała
zakupioną w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2020 nowy
bojowo-interwencyjny wóz Ford
Ranger, dedykowany do małych
akcji w trudnym terenie, gdzie
dojazd dużego samochodu jest
niemożliwy, a także termowizyjną kamerę i pralnicę!

Apel o pomoc

w odnalezieniu rodziny

Do redakcji Kuriera Milanowskiego
wpłynął list od pani Heleny Perlickiej,
która prowadzi poszukiwania członków
swojej rodziny. Jeden z nich, pan Piotr
Warszawski mieszkał w Milanówku. Poniżej załączamy apel pani Heleny do
Mieszkańców naszego miasta.
„Apeluję do Mieszkańców Milanówka o pomoc w odnalezieniu i skontaktowaniu się ze mną telefonicznie potomnych Piotra Warszawskiego (urodzony
w 1904 r. w Ossowie, gmina Złotów,
zmarły w Pruszkowie w 1990 r.). Piotr

z rodziną (żona i 1 lub 2 dzieci) do 1990
roku, tj. do jego śmierci mieszkał w Milanówku przy ulicy Piotra Skargi 9.
Opracowuję drzewo genealogiczne rodu Warszawskich. Moja mama,
z domu Warszawska, pochodziła z Koronowa, miasteczka położonego 25 km
od Bydgoszczy, nad rzeką Brdą. Piotr
był synem Józefa i Anieli, którzy mieli
ponad 12 dzieci.
Każdy „okruch” informacji może doprowadzić do uzupełniania braków.”
Helena Perlicka, 605 658 600

Joannie Oknińskiej, dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej,
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia
z powodu śmierci Taty,
składają Burmistrz Miasta Milanówka
wraz z pracownikami Urzędu Miasta Milanówka
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Kontakt z placówkami
i Urzędem Miasta

Urząd Miasta Budynek A
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00-18.00, kasa 10.00-17.00
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: sekretariat@sp2.milanowek.pl
pon.-pt. 8.00-16.00
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sekretariat@sp3.milanowek.pl
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92
e-mail: sekretariat@przedszkolemilanowek.edu.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13
e-mail: biuro@milanowskabiblioteka.pl
pon. 12.00-20.00, wt., pt. 10.00-18.00,
śr. 12.00-18.00, czw. 12.00-16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00-16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 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, czynna całą dobę
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00
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