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Szanowni Państwo, trudno uwie-
rzyć, że lato za nami i mamy już jesień, dni 
deszczowe, coraz krótsze i chłodniejsze...

Z początkiem września  dzieci powró-
ciły do stacjonarnej nauki w szkołach. 
Po ostatnich doświadczeniach ze szko-
łą online, po lekcjach odbywających się 
w  domu za pomocą urządzeń elektro-
nicznych trudno było sobie wyobrazić 
powrót naszych dzieci do stacjonarnej 
nauki. Pojawiało się wiele pytań, szcze-
gólnie o bezpieczeństwo najmłodszych 
Milanowian. 28 sierpnia, a więc na kilka 
dni przed rozpoczęciem roku szkolnego 
2020/2021 wraz z dyrektorami milanow-
skich placówek oświatowych odbyłem 
dłuższe spotkanie z szefową sanepi-
du panią Haliną Sankowską, podczas 
którego ustalono kierunek czynności 
w  przygotowywaniu szkół na ten nowy 
rok szkolny. Jestem ogromnie wdzięcz-
ny Stacji Sanitarnej w Grodzisku za nie-
zaprzeczalnie wzorową współpracę 
i  patrzę w przyszłość z przekonaniem 
o wysokim bezpieczeństwie naszych 
uczniów. Zachę cam do lektury relacji 
z uroczystości rozpoczęcia roku szkolne-
go 2020/2021 w naszych trzech szkołach 
podstawowych, o tym jak udało się im 
zainaugurować nowy rok w czasie panu-
jącej epidemii. Szanowni Państwo, w dal-
szym ciągu apeluję do Was o przestrze-
ganie najważniejszych wytycznych 
wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

27 sierpnia odbyła się XXXI Sesja 
Rady Miasta Milanówka, na której jedną 
z debatowanych uchwał była ta w spra-
wie udzielenia absolutorium i  wotum  
zaufania Burmistrzowi Miasta Milanów-
ka. Ośmioma „za” i siedmioma „prze-
ciw” głosami Radnych udało mi się 
otrzymać zarówno wotum zaufania, 

jak i absolutorium. Chciałbym raz jesz-
cze serdecznie podziękować wszystkim 
pracownikom Urzędu Miasta i podle-
głych jednostek organizacyjnych za 
wkład w realizację – wykonanie budżetu 
miasta w 2019 roku. Głosowanie rad-
nych, skutkujące udzieleniem mi abso-
lutorium oraz wotum zaufania, to wyraz 
uznania zarówno dla mnie, jak i dla Pań-
stwa! Wszystkim Radnym głosującym 
„za” składam podziękowania za pozy-
tywną ocenę naszego działania! 

Pierwszy weekend września minął pod 
znakiem jubileuszowej, bo już 15. edycji 
Festiwalu Otwarte Ogrody. Różnorod-
ność przygotowanych Ogrodów i licznie 
zgromadzeni na nich mieszkańcy naszego 
(ale nie tylko!) miasta pokazują jak waż-
ną rolę odgrywa kultura, zarówno w na-
szym życiu, jak i w życiu całego nasze go 
miasta. Chciałbym z tego miejsca po raz 
kolejny podziękować wszystkim organi-
zatorom Ogrodów i wszystkim, którzy 
wzięli bardziej lub mniej aktywny udział 
w tegorocznej edycji. Więcej o  przy-
gotowanych w tym roku wydarzeniach  

możecie Państwo przeczytać na stronach 
12 i 14 tego numeru Kuriera! 

Wakacyjne miesiące były czasem 
wzmożonej pracy milanowskiego magi-
stratu i jego jednostek. Rozpoczęte nowe 
inwestycje, podpisane kolejne umowy 
i ogłoszone przetargi, ale również otrzy-
mane kolejne środki zewnętrzne. Jesien-
na, melancholijna aura nas nie osłabia 
i działamy równie intensywnie! Rozpoczął 
się długo oczekiwany remont naszej mi-
lanowskiej dumy – Willi Waleria, kontynu-
owana jest budowa PSZOK-u, a budowa 
parkingu w ramach programu „Parkuj 
i Jedź” znalazła się na kolejnym etapie! 
O tych i innych realizowanych obecnie 
inwestycjach, a także nowe infor macje 
dotyczące budowy nowej strażnicy dla 
milanowskiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej i remontu Szkoły Podstawowej nr 2 
przeczytacie Państwo na stronach 4  i  5 
w dziale Inwestycje! 

Zapraszam do lektury najnowszego 
numeru Kuriera Milanowskiego! 

Piotr Remiszewski 
Burmistrz Miasta Milanówka

Pierwszy rok za nami

Wieści z ratusza

Forum Ekonomiczne 2020 w Karpaczu

W innej niż dotychczas formule, z naj-
wyższymi standardami bezpieczeństwa 
pod względem zabiegania rozprze-
strzenianiu Covid-19, odbyły się spo-
tkania, panele, dyskusje, prezentacje 
zarówno z udziałem najważniejszych 
postaci polityki w  Polsce i gośćmi za-
granicznymi, jak również tematyczne, 
jak choćby to odnoszące się do strategii 
dla kultury w naszym kraju. 

Zgodnie z przypuszczeniami, tema-
ty tegorocznego Forum zdominowane 
były przez kwestie związane z wpły-
wem pandemii na gospodarkę, a zwrot  
Covid-19 odmieniany był przez wszyst-
kie przypadki. Obecność w takim miej-
scu jak Forum Ekonomiczne, to możli-

wość rozmowy z osobami decyzyjnymi 
ze szczebla rządowego, okazja do ście-
rania się poglądów i koncepcji, a także 
podpowiedzenia rozwiązań spraw dla 
nas ważnych. Fakt, że w tym wszystkim 
obecny jest Milanówek, przy tak zredu-
kowanej w stosunku do ubiegłych lat 
liczbie gości, jest bardzo istotny. Cieszy 
też fakt, że jako element w tej wielkiej 
układance jaką jest samorząd terytorial-
ny w Polsce, postrzegani jesteśmy z in-
nymi samorządami zarówno jako part-
ner, ale i ważny gracz na gospodarczej 
i ekonomicznej mapie kraju. A syner-
gia działania na poziomie centralnym 
i lokal nym to oczko w głowie takiego 
spotkania jak tegoroczne Forum.

Forum Ekonomiczne to nie tylko 
gospo darka, ekonomia, wielki biznes 
i poli tyka. Odwiedzają to spotkanie oso-
by medialne, w tym słynny kucharz Karol 
Okrasa. Szybko okazało się, że darzy on 
wielkim sentymentem Milanówek, bo  
w naszym mieście mieszkała jego babcia. 
Ustaliliśmy, że odwiedzi nas i zrobi pokaz 
swojej kulinarnej sztuki. Musi tylko zgrać 
to ze swoim napiętym kalendarzem, ale 
możliwe, że uda się to jeszcze w tym 
roku. Bohater programu „Okrasa łamie 
przepisy” zaproszenie do Milanówka 
przyjął i prosił o przekazanie Państwu 
pozdrowień, co z przyjemnością czynię!

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

W dniach 7-10 września miałem zaszczyt być gościem Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Co prawda, 
odbyło się ono w innym niż dotychczas miejscu, to jednak nazwa Forum w Krynicy przylgnęła doń tak 
mocno, że wszyscy mówią bez względu na lokalizację: Forum Ekonomiczne w Krynicy.
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O tym, że miastem rządzi burmistrz 
wie niemal każdy, stąd wszelkie preten-
sje kierowane są właśnie do niego bądź 
podległych mu pracowników. Natomiast 
o tym, że burmistrz działa w obrębie 
ram, które głównie poprzez uchwały 
i decyzje z zakresu budżetu (finan-
sów)  leżą w rękach Rady miasta, wie 
bardzo niewielu. Dopiero wytłumacze-
nie, że tak działa mechanizm samorzą-
du terytorialnego (władza stanowiąca/
uchwałodawcza – Rada Miasta i wyko-
nawcza – Burmistrz), skutkuje twierdze-
niem: ja nie wiedziałem/am. 

Kiedy z końcem września wygasła umo-
wa na wywóz wód opadowych ze studzie-
nek w Milanówku, dzwoniący mieszkańcy 
ze zdziwieniem odbierali informację, że 
część radnych nie wydała zgody na 
zakup beczkowozów używanych wła-
śnie do wywozu. A że to była większość 
radnych to Burmistrz nie dostał upoważ-
nienia do zakupu sprzętu niezbędnego 
w działaniach kierunkowych, wpisanych 
w szeroko pojmowane bezpieczeństwo 
publiczne. Tak, zapobieganie oraz usu-
wanie skutków zalań i podtopień, to 
zadanie stricte związane z bezpieczeń-
stwem. Burmistrz chciał, by wywóz takich 
wód opadowych organizowany był siłami 
podległych mu służb. Co jednak z tego, 
skoro część radnych powiedziała „nie”. 
W efekcie, mieszkańcy oburzeni tym, że 
po opadach nikt nie wywozi wody, do-
brze wiedząc, że jeżeli przyjdą kolejne 
to woda będzie rozlewać się po ulicach, 
tworząc gigantyczne kałuże – dzwonili 
właśnie do urzędu. Pretensje były do 
Burmistrza i do jego urzędników, gdy 
de facto decyzja została podjęta przez 
część radnych podczas XXXIII sesji 
Rady miasta. Co gorsze, do przetargu 
na świadczenie takiej usługi nikt się nie 
zgłosił. Burmistrz wnioskował o zabez-
pieczenie pieniędzy na zakup własnych 
pojazdów. Co więcej, były to nowe środki 
z dotacji z programu, w ramach którego 
przekazywane były pieniądze na inwesty-
cje z poziomu rządu. Program ma niwe-
lować bezpośrednie skutki COVID-19. 
Radni za namową radnego Piotra Napło-
szka i przy poparciu pań radnych: Janiny 

Moławy i Jolanty Nowakowskiej, zdecy-
dowali, że ważniejsza jest kanalizacja. 
Burmistrzowi nie pozostaje nic innego, 
jak informować dzwoniących z interwen-
cjami mieszkańców, że taka była decy-
zja większości radnych. Burmistrz miał 
inny plan – chciał zabezpieczyć miasto 
przed skutkami zalań i podtopień. Rad-
ni: Karo lina Białecka, Jaromir Chojecki, 
Jani na Moława, Witold Mossakowski, 
Piotr Napłoszek, Jolanta Nowakowska, 
Waldemar Parol i Krzysztof Wiśniewski 
zdecydowali inaczej... Co więcej, zdając 
sobie z  tego sprawę jaki jest powód za-
lania m.in. ulicy Warszawskiej i gdzie leży 
problem, radna Janina Moława komento-
wała w Internecie zaistniałą sytuację mó-
wiąc, że sprawą się zajmie. Rzecz w tym, 
że sprawą zajęła się już 23 września br, 
kiedy to na XXXIII sesji RM sprzeciwiła 
się wraz z wspierającymi ją radnymi zaku-
powi beczkowozów! 

Ale to nie wszystko! Warto przeczytać 
uzasadnienie Burmistrza do przedłożo-
nej Radzie uchwały zmieniającej budżet, 
czyli wprowadzającej nowe pieniądze 
dające możliwość dokonania zakupów 
bez uszczerbku dla dotychczas ustalo-
nego dla Milanówka budżetu. Burmistrz 
nie zabierał nikomu ani nie zmniejszał 
wyda tków w innych dziedzinach, ale 
dodał nowe pieniądze. 

Uzasadnienie brzmiało:
„(...) wprowadza się plan wydatków ma-

jątkowych na zadanie pn. „Zakup 3 auto-
busów na potrzeby regularnego przewozu 
osób w publicznym transporcie zbioro-
wym” w kwocie 910 000 zł. Autobusy zo-
staną wykorzystane do przewozu osób 
w  ramach miejskiej komunikacji. Zgodnie 
z  analizą organizacji transportu publicz-
nego zakup własnych autobusów w kilku-
letniej perspektywie czasowej pozwoli za-
oszczędzić środki finansowe. W 2019 roku 
Gmina przeznaczyła na transport publiczny 
świadczony przez prywatnych przewoźni-
ków 469 658,08 zł; /…/ wprowadza się plan 
wydatków majątkowych na zadanie pn.  
„Zakup 3 wozów asenizacyjnych w celu wy-
pompowania i wywozu wody po opadach 
atmosferycznych z terenu miasta Milanów-
ka” w  kwocie 460 000 zł. Zmiana wynika 

z  potrzeby zabezpieczenia środków na  
zakup 3 wozów asenizacyjnych, które po-
służą do wypompowania i wywozu wody po 
opadach atmosferycznych z terenu miasta 
Milanówka. Aktualnie zadanie to realizo-
wane jest przez prywatne firmy, wybierane 
na czas określony w  toku kolejnych po-
stępowań przetargowych. Rozliczenie ich 
usług odbywa się w formie wynagrodzeń 
ryczał towych i nie jest uzależnione od ilo-
ści opadów atmosferycznych. Posiadanie 
własnych beczkowozów w kilkuletniej per-
spektywie czasowej pozwoli zaoszczędzić 
Gminie Milanówek środki finansowe. Nale-
ży zaznaczyć, że w bieżącym roku, opłaca-
jąc usługi prywatnych wykonawców, Gmi-
na przeznaczy na wypompowanie wody 
z  terenu miasta ok. 300 000,00 zł brutto; 
/…/ zwiększa się plan wydatków mająt-
kowych na zadaniu pn. „Dofinansowanie 
inwestycji i  zakupów inwestycyjnych dla  
ZGKIM w Milanówku” o kwotę 249 593 zł.  
ZGKiM planuje wydać powyższe środki 
na kostkę brukową wyłożoną na terenie  
kąpieliska miejskiego w kwocie 101 844 zł, 
na infrastrukturę uzdatniania i cyrkulacji 
wody basenowej na brodziku miejskim 
w kwocie 73 800 zł, na przebudowę ulicy 
Leśny Ślad w kwocie 73 949 zł”.

Wystarczyło wprowadzić pieniądze 
na to, o co wnioskował Burmistrz, aby 
30  września i 1 października nie doszło 
do zalań ulic. Radni zdecydowali ina-
czej. Jak widać, decyzja podejmowana 
pod wpływem emocji, a zapewne rów-
nież przy niekrytej niechęci części rad-
nych do burmistrza Piotra Remiszewskie-
go przyniosła dla miasta opłakane skutki. 
Cóż, gdy się podnosi rękę w głosowaniu 
na sesji, warto zastanowić się nad bliż-
szymi i  dalszymi efektami takiego dzia-
łania. Natomiast samą uchwałę bada 
Regionalna Izba Obrachunkowa, musi 
stwierdzić, czy radni złamali prawo 
czy też nie. RIO kontroluje samorządy 
od strony gospodarki finansami. 

A to kolejny temat do naszego Prze-
wodnika…

Piotr Iwicki
Sekretarz Miasta Milanówka

Praktyczny przewodnik  
– jak działa samorząd
Część I – Bardzo klarowny podział kompetencji
Nie ma dnia, bym nie odebrał telefonu, w którym rozmówca artykułując swoje niezado-
wolenie czy wyrażając uwagę odnośnie funkcjonowania miasta, wykazuje jednocześnie 
całkowity brak wiedzy na temat podziału kompetencji w samorządzie. Czas to zmienić, 
choćby przez proste wytłumaczenie: co i do kogo należy w samorządzie. I o tym będzie 
w Praktycznym przewodniku o działaniu samorządu. 
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Inwestycje

REALIZOWANE INWESTYCjE

1.  Remont  
Willi Waleria

3. „Parkuj i jedź”

2.  Budowa kanalizacji sanitarnej

4.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

17 września rozpoczął się remont naszej milanowskiej, 
historycznej dumy i perełki – Willi Waleria. Na rewitalizację 
tej willi mieszkańcy czekali od lat! Teraz dzięki zdobytemu 
dofinansowaniu (400 tys. złotych) z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona 
Zabytków odnowa tego zabytku wreszcie stała się fak-
tem! W ramach remontu zostaną odrestaurowane kominy, 
a  także wymienione zostanie pokrycie dachowe zabytku. 

Trwają prace nad budową kanalizacji sanitarnej – kana-
łu ściekowego w ulicach: Feliksa Dzierżanowskiego i Jana 
Szczepkowskiego. Trwająca budowa uwzględnia także 
stworzenie sieci od kolektora do granicy pobliskich nieru-
chomości. Co warto dodać, zmieniliśmy formułę inwesty-
cji!  Wykonania tej inwestycji poleciliśmy jednostce miasta 
– Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kana-
lizacji. Wszystkie inwestycje realizowane przez MPWiK 
w ramach działań gminy będą kosztowały miasto ok. 50% 
kosztów mniej niż do tej pory! Tak więc – z 820 tys. złotych 
zabezpieczonych na tę inwestycję, wydane zostanie jedy-
nie 430 tys. złotych!

Trwa budowa PSZOK-u! Na terenie PSZOK-u zostaną 
usytuowane: kontener socjalno-biurowy wraz z niezbęd-
nym wyposażeniem, magazyn kontenerowy ZSEE i na od-
pady niebezpieczne, wiata z kontenerami na odpady: szkło 
budowlane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady 
metalowe, biodegradowalne i metalowe. Z wiaty zosta-
nie wydzielone pomieszczenie na „drugie życie odpadu”. 
Ustawione będą kontenery wolnostojące na odpady typu 
odzież, gruz betonowy i ceglany czy szkło białe i kolorowe. 
Powstanie także plac manewrowy wraz z miejscami par-
kingowymi. 

18 września Burmistrz Piotr Remiszewski podpisał umo-
wę na zaprojektowanie i wykonanie pierwszego parkingu 
„Parkuj i Jedź” zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej, 
pomiędzy ulicami Brzozową i Smoleńskiego. Zakres prac 
będzie obejmował m.in. przebudowę jezdni ul. Warszaw-
skiej na odcinku 215 m, budowę oraz przebudowę chodni-
ków, budowę zatok postojowych, 47 miejsc postojowych, 
a także: budowę odwodnienia, wymianę opraw oświe-
tlenia na oprawy LED, jak również postawienie wiaty na 
rowe ry (na 25 pojazdów). 

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy najważniejsze inwestycje obecnie realizowane 
w naszym mieście. Zmieniamy dla Was miasto na lepsze!
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5.  Rów melioracyjny  
na ul. Staszica

PlanoWanE inWEStyCjE
6. Budowa nowej strażnicy OSP

7. Szkoła Podstawowa nr 2

W sierpniu został przebudowany rów melioracyjny w pa-
sie drogowym ul. Staszica w Milanówku. Problemy z od-
prowadzaniem wód opadowych i roztopowych, skutkowa-
ły dotychczas zalewaniem przyległych posesji. Poprawę tej 
sytuacji obiecano mieszkańcom już wiele lat temu. Teraz 
mogą odetchnąć z ulgą!

Trwają rozmowy nad budową nowej strażnicy dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Jesteśmy na etapie akceptacji wnio-
sków na ogłoszenie przetargu na projekt strażnicy. Został 
także złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji. 
Planowane jest zwiększenie funkcjonalności obiektu przez 
wydzielenie miejsca dla stacji techniczno-postojowej, po-
jazdów pogotowia ratunkowego i dla Straży Miejskiej. 
Strażnica ma być wyposażona w rozwiązania minimalizują-
ce wydatek energetyczny m.in. odnawialne źródła energii, 
termoizolacja. Planowany czas rozpoczęcia inwestycji – ma-
rzec 2021, zakończenie – grudzień 2022, a jej koszt szaco-
wany jest na 9 500 000 zł. 

Nowy Program Ochrony Powietrza 
dla Województwa Mazowieckiego
W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił nowy Program 
Ochrony Powietrza (POP) dla wszystkich stref naszego województwa. Program zawiera 
konkretne działania naprawcze, zarówno dla samorządów, jak i osób fizycznych, których 
wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

Jednym z zadań należących do samorzą-
dów jest przeprowadzenie inwentaryza-
cji źródeł ogrzewania, które Milanówek 
ma zamiar wykonać do końca 2020 r. Na 
zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie 
ze środków z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza MAZOWSZE 2020”. Obowiązkiem 
mieszkańców będzie m.in. przekazywa-
nie gminom deklaracji o wymianie bądź 
instalacji dodatkowych źródeł ciepła. 
Kolejnym ważnym zapisem nowego POP 
jest zakaz palenia w kominkach czy roz-
palania grilli i ognisk w dni smogowe, 
czyli wtedy, gdy zanieczyszczenie pyłem 

przekroczy dopuszczalną wartość. Zaka-
zy te będą obowiązywały po ogłoszeniu 
informacji przekazanej przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska o ryzyku 
przekroczenia poziomów normatywnych 

substancji w powietrzu. Powiadomienia 
o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą 
na stronach internetowych Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego, samorządów 
powiatowych i gminnych, za pośrednic-
twem Regionalnego Systemu Ostrzega-
nia (RSO). Zakaz palenia w kominkach 
nie dotyczy tych budynków, w których 
kominek jest jedynym źródłem ciepła.

Nowy Program zawiera szereg in-
nych ważnych zapisów, z którymi mogą 
Państwo zapoznać się na stronie Inter-
netowej Urzędu Marszałkowskiego –  
www.powietrze.mazovia.pl.

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Planuje się wykonanie budynku o powierzchni 4000 m2, 
zapewniającego sale dla wszystkich oddziałów (18 sal lek-
cyjnych) z salą gimnastyczną, pracowniami przedmiotowy-
mi i  stołówką. Szkoła ma być wyposażona w rozwiązania 

minimalizujące wydatek energetyczny. Planowany termin 
rozpoczęcia inwestycji – marzec 2021 r., zakończenie – gru-
dzień 2022 r., a jej koszt szacowany jest na kwotę 20 mln 
złotych.  
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Rada Miasta

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

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

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

za przeciw

wstrzymał się nie głosował

W dniu 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) 
odbyła się

XXXI Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 258/XXXi/20

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla 
Burmistrza Miasta Milanówka; 

Uchwała  
nr 259/XXXi/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Miasta Milanówka za rok 2019;

Uchwała  
nr 260/XXXi/20

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Milanówka absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2019;

Uchwała  
nr 261/XXXi/20

w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 
2020/2021;

Uchwała  
nr 262/XXXi/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr 391/XLII/18 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. 
zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia 
Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania 
jej Statutu;

Uchwała  
nr 263/XXXi/20

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora 
Okręgowego w Warszawie na Uchwałę Rady 
Miasta nr 48/VII/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
oraz określenia stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi odbieranymi 
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Milanówek i odpowiedzi na skargę;

Uchwała  
nr 264/XXXi/20

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4/I/18 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 265/XXXi/20

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5/I/18 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r.  
w sprawie: wyboru Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 266/XXXi/20

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady 
Miasta Milanówku;

XXXI SESjA VIII KADENCjI RADY MIASTA MILANÓWKA
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15
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Sprostowanie głosowania Radnego Jaromira Chojeckiego. W poprzednim numerze Kuriera Milanowskiego  
wdał się błąd dot. głosowania radnego Jaromira Chojeckiego.  

Za błąd przepraszam, Małgorzata Kurdek.

Uchwała  
nr 236/XXVii/20

w sprawie zawarcia przez Gminę Milanówek porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu 
i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królew-
skiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej”;

Uchwała  
nr 237/XXVii/20

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Milanówku;
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XXVII Sesja Rady Miasta Milanówka w dniu 28 maja 2020 r. – sprostowanie
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Informujemy, że od 30 września 2020 r. Milanowskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma 
nową lokalizację siedziby. Zapraszamy do nowego biura przy 
ul. Spacerowej 4, wejście od strony wewnętrznego parkingu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Nowa siedziba MPWiK

Rada Miasta

W dniu 15 września 2020 roku (wtorek) 
odbyła się

XXXII Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 267/XXXii/20

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;

Uchwała  
nr 268/XXXii/20

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Uchwała  
nr 269/XXXii/20

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodzi-
ców w Gminie Milanówek”;

W dniu 23 września 2020 roku (środa) 
odbyła się

XXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 270/XXXiii/20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę części nieruchomości stanowiącej drogę 
wewnętrzną – ul. Żurawią, oznaczoną jako dział-
ka ew. nr 135 z obrębu 05-03 w Milanówku oraz 
odstąpienie od trybu przetargowego;

Uchwała  
nr 271/XXXiii/20

w sprawie zmian budżetu miast na 2020 rok;

Uchwała  
nr 272/XXXiii/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr 230/XXVI/20 
Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r. 
w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji 
Rewizyjnej;

XXXII SESjA VIII KADENCjI RADY MIASTA MILANÓWKA

XXXIII SESjA VIII KADENCjI RADY MIASTA MILANÓWKA

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 14

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15
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Usuwanie i unieszkodliwianie wy-
robów zawierających azbest z terenu 
miasta Milanówek dofinansowano 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  
6 782,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż i/lub odbiór 
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizo-
wanych na terenie miasta Milanówka, których właściciele 
zgłosili chęć uczestnictwa w programie.  

Usuwanie i unieszkodliwianie  
wyrobów zawierających azbest

Szanowni Państwo,
z ogromnym żalem i rozpaczą 
przekazuję, że opuścił nas na 

zawsze, wspaniały 
człowiek, sercem  

związany z Milanówkiem  
– Radny Leszek Kołodziejski.

Leszku, pożegnałeś się z nami przedwcześnie 
i nagle, a mieliśmy jeszcze mnóstwo wspólnych 

planów. Zostawiłeś nas samych, będzie nam 
ciężko bez Twojego wsparcia.

Mam nadzieję, że świat, w którym się 
znalazłeś jest lepszy od tego ziemskiego.

Leszku, dziękuję Ci za wszystko  
co dla nas zrobiłeś.

Żegnaj mój Przyjacielu.
Piotr Remiszewski

Burmistrz Miasta Milanówka
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Pierwszego września, po kilkumiesięcznej przerwie, uczniowie znów wrócili do szkoły 
i do tradycyjnej nauki. jednak ten dzień wyglądał inaczej niż zwykle! Panująca pandemia 
wymu siła zmianę dotychczasowych zachowań i zwyczajów. nasi uczniowie przyszli do 
szkoły w maseczkach i spotkali się tylko z wychowawcami wg ustalonego harmonogramu. 

jak daleko moja długa pamięć sięga, nie było takiego 
cudu, żeby dzieciaki chciały po wakacjach wracać do szkoły.  
Zawsze było za mało, za krótko, za wcześnie, za ciepło, żeby 
zatęsknić za nauką. 

Rozpoczęcie roku szkolnego w „jedynce”

Nareszcie! 

Trzymaliśmy kciuki

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział 
w powitalnym spotkaniu z Panią Dyrektor 
Anną Sawwidis, pedagogiem, psycho-
logiem i nauczycielami uczącymi pierw-
szoklasistów, które odbyło się w hali 
sportowej, w obecności rodziców (jedne-
go przedstawiciela rodziny). To dla Nich 
ważny dzień, więc dołożyliśmy starań, aby 
w przyjaznej atmosferze, przy dźwiękach 
szkolnych piosenek przywitać pierwszo-
klasistów w nowej szkole. Następnie nasi 
najmłodsi uczniowie i ich rodzice spotka-
li się z wychowawczyniami, aby zdobyć 
szczegółowe informacje dotyczące orga-

nizacji roku szkolnego i przebiegu zajęć 
zgodnych z wytycznymi bezpieczeństwa 
i zasadami higieny (m.in. minimalizacja 
zmian sal lekcyjnych przez uczniów pod-
czas pobytu szkole, zróżnicowanie cza-
sowe rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, 
dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa 
w miejscach wspólnych). 

Wprowadzone w naszej szkole zasady 
reżimu sanitarnego spowodowały rów-
nież przeorganizowanie pracy stołówki, 
świetlicy i biblioteki szkolnej, korzystania 
z szatni oraz czasu przerw międzylekcyj-
nych tak, aby uczniowie jak najmniej tło-

czyli się w przestrzeni wspólnej. Niezbęd-
ne informacje dla uczniów i ich rodziców 
zostały również zamieszczone na stronie 
internetowej szkoły (www.jedyneczka.
edupage.org)

Wszystkim uczniom życzymy ciekawości 
świata i wielu możliwości, aby poznawać 
jego tajemnice. Rodzicom – wyrozumia-
łości i cierpliwości. Wspólnie zadbajmy, 
aby trwający rok szkolny upłynął spokojnie 
i bez większych komplikacji!

Beata Osiadacz
nauczycielka muzyki  

Szkoła Podstawowa nr 1

A tu jeden niewidoczny wirus i wszyst-
kie one – dzieci i my – nauczyciele, z nie-
ukrywaną radością rzuciliśmy się do 
szkolnych obowiązków w znanym od 
wieków trybie bezpośredniego kontaktu 
człowieka z człowiekiem.

Nasze mądre dzieci wiedziały co je 
czeka. Nie spodziewały się przyjaciel-
skich uścisków, rzucania się sobie na szy-
ję i dawnych zabaw szkolno-boiskowych. 
Z pandemicznym rygorem oswajały się 
przecież przez ostatnie sześć miesięcy.

Nie było hucznego rozpoczęcia roku na 
szkolnym boisku w towarzystwie licznych 
członków rodziny i zaproszonych gości. 

Nie ma rodzicielskiego wsparcia przy zdej-
mowaniu butów i bucików. Nie ma buziaka 
w holu szkoły na dobry szkolny dzień. 

Są za to zamknięte na klucz drzwi 
wejściowe otwierane przez panią woź-
ną, mycie i dezynfekcja rąk, wyłączone 
z użytku szatnie, własne, a nie pożycza-
ne przybory do pisania i pobyt w jednym 
pomieszczeniu przez wszystkie lekcje 
i przerwy, przez calutki szkolny dzień.

Tylko informatyka i w-f pozwalają na 
wędrówkę po korytarzach i odrobinę 
zbawiennego ruchu. I jeszcze toaleta – 
tam też wolno wyjść. 

Póki ciepło, można jeszcze w prze-
rwach poganiać po boisku, nie narażając 

się na zbyt bliskie kontakty towarzyskie.
W świetlicy dzieci jak na lekarstwo, 

w stołówce też. To odpowiedź naszych 
odpowiedzialnych rodziców na apel 
o zatrzymanie dzieci, w miarę możliwo-
ści, w domach.

Mamy za sobą szkolenia, znamy naj-
bardziej złożone procedury postępo-
wania w przypadku zachorowania dzie-
ci. Wiemy jak zachować maksymalną 
ostrożność w codziennych kontaktach, 
stosujemy się do zasad i obostrzeń, bo 
chcemy zostać w szkole. 

Dobrze nam razem!
Bogna Fastyn 

Szkoła Podstawowa nr 2

Nikt nie spodziewał się, że 
z utęsknieniem będziemy ocze-
kiwać rozpoczęcia roku szkol-
nego, licząc na to, że wreszcie 
wszyscy spotkamy się w szkole. 
Pilnie śledziliśmy komunikaty 
o sytuacji pandemicznej i trzy-
maliśmy mocno kciuki, aby 
wrócić do szkolnej normal-
ności. I udało się! Pracujemy 
w trybie stacjonarnym! 

Trzeba było jednak tej nor-
malności trochę pomóc mody-
fikując ją zgodnie z  wymoga-
mi reżimu sanitarnego, ale… 
daje my radę! Dzięki zrozumie-

niu i wzajemnemu wspieraniu 
się uczniów, rodziców i  pra-
cowników szkoły idzie nam 
całkiem dobrze.

Mocno wierzymy w to, że 
gdy przezwyciężymy obawy, 
w  dalszym ciągu poważnie 
traktując zagrożenie koronawi-
rusem, zadbamy o siebie i in-
nych, będziemy kontynuowali 
naukę w trybie stacjonarnym 
będąc wśród przyjaciół, za 
którymi tęskniliśmy w czasie 
nauczania na odległość.

Społeczność  
Szkoły Podstawowej nr 3

Edukacja 

Susza nas  
wciąż rusza!

Mimo skończonego lata kontynu-
ujemy akcję „Susza nas rusza”! Na 
początku września przed budynkiem 
„A” Urzędu Miasta przy ul. Kościusz-
ki zainstalowaliśmy nowy zbiornik na 
deszczówkę, a także wraz z Burmi-
strzem Piotrem Remiszewskim przeka-
zaliśmy kolejne pojemniki do naszych 
jednostek, Szkoły Podstawowej nr 3 
i „Akademii Jerzyków”. Złapana do 
zbiorników woda będzie służyła do 
podlewania roślin znajdujących się 
w pobliżu Urzędu i wymienionych pla-
cówek oświatowych.

Redakcja
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Z oferty Klubu korzystały wszystkie 
chętne dzieci w wieku od 6 do 14 lat z te-
renu naszego miasta. W trakcie półkolo-
nii, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 
dzieci uczestniczyły w zajęciach stacjo-
narnych: warsztatach plastycznych, inte-
gracyjno-edukacyjnych z elementami so-
cjoterapii oraz profilaktycznych z zakresu 
zachowań ryzykownych oraz zajęciach 
sportowo-wyjazdowych  orga nizowanych 
w Ośrodku Sportowym w Książenicach.

Pomimo ograniczeń związanych z epi-
demią COVID udało nam się zorganizo-

wać oraz   bezpiecznie przeprowadzić 
ciekawe i inspirujące zajęcia na miejscu 
oraz poza świetlicą. Dzięki stałej współ-
pracy z Centrum Sportu i Rekreacji 
w Książenicach nasi podopieczni wzięli 
udział w zajęciach sportowych i rekre-
acyjnych jak:  tenis stołowy, tenis ziem-
ny, squash, piłka nożna, zajęcia fitness. 
Z relacji dzieci oraz ich rodziców wynika, 
że półkolonie zorganizowane przez Śro-
dowiskowy Klub Wsparcia w Milanówku 
były dla nich, ku radości wychowawców 
niezapomnianym przeżyciem. Pozwoliły 

im owocnie spędzić wolny czas łącząc 
naukę z dobrą zabawą, co przedstawia-
ją załączone fotografie. Za szczególną 
troskę o atrakcyjność spotkań wakacyj-
nych oraz bezpieczeństwo uczestników 
należy  podziękować Zespołowi pra-
cowników oraz wszystkim Uczestnikom. 
Zapraszamy na następne wakacje do 
„Milanowskiego Promyka” za rok!   

Elżbieta Sławińska 
Środowiskowy Klubu Wsparcia

Lato w „Milanowskim Promyku”
Podczas wakacji 2020 Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin działający w struk-
turze oPS w Milanówku kolejny raz zorganizował półkolonie letnie dla swoich podopiecznych 
oraz innych dzieci z Milanówka, których rodzice zgłosili do udziału w zajęciach wakacyjnych.

Społeczność 

Chronione gatunki odłowione przez 
milanowską Straż Miejską

#MilanówekPamięta

9 września ok. godz. 13.00 dyżurny 
Straży Miejskiej w Milanówku przyjął 
telefoniczne zgłoszenie od zaniepoko-
jonego mieszkańca w sprawie znalezio-
nego rannego ptaka. Mężczyzna pod-
czas spaceru spotkał w lasku przy ul. 
Owczarskiej rannego, osowiałego ptaka 
podobnego do jastrzębia. Natychmiast 
na miejsce udał się ekopatrol, który 
zwierzę odłowił przy użyciu specjali-
stycznego sprzętu. Akcja zakończyła się 

powodzeniem i przewieziono ptaka do 
lecznicy weterynaryjnej, gdzie potwier-
dzono, że jest to jastrząb. Z uwagi na 
fakt, iż jastrzębie są pod ochroną ga-
tunkową, przetransportowano rannego 
do ptasiego azylu w warszawskim ZOO, 
gdzie pozostał pod fachową opieką.

Dzień później dyżurny przyjął nietypo-
we zgłoszenie od przerażonej mieszkan-
ki ulicy Marszałkowskiej, która w  przy-
domowym ogrodzie natknęła się na 

groźnie wyglądającego gada. Na miej-
sce natychmiast udał się ekopatrol, aby 
pomóc zdenerwowanej mieszkance.

Po przyjeździe okazało się, że gad jest 
rodzimym gatunkiem który jest objęty 
ochroną. Zaskroniec korzystał ze słonecz-
nej pogody i wygrzewał się na słońcu. 
Funkcjonariusze odłowili węża i wypuścili 
go w jego naturalnym środowisku.

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

We wrześniu obchodziliśmy aż trzy 
rocznice. Pierwszą, 1 września była 81. rocz-
nica wybuchu II Wojny Światowej. Mimo 
wyjątkowo nieprzyjaznej, ulewnej pogody 
spotkaliśmy się na cmentarzu para fialnym 
by oddać cześć poległym w  kampanii 
wrześniowej mieszkańcom Mila nówka. 
Następnie tradycyjnie udaliśmy się pod 
Pomnik Bohaterów, skąd po 
złożeniu wieńców przeszli-
śmy do kościoła pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej, gdzie odbyła 
się uroczysta msza święta, 
po której Burmistrz Miasta 
Milanówka wygłosił okolicz-

nościowe przemówienie. 15 września mi-
nęła 81. rocznica zbrojnej napaści oddzia-
łów Armii Czerwonej na Polskę.  Z tej okazji 
Burmistrz Piotr Remiszewski w asyście mi-
lanowskiej Straży Miejskiej złożył symbo-
liczny wieniec pod Pomnikiem Bohaterów. 
Ostatnią rocznicą, którą obchodziliśmy 
we wrześniu była 81. rocznica utworzenia 

Służby Zwycięstwu Polski, 
organizacji, która stała się 
zalążkiem Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i jego 
zbrojnego ramienia Armii 
Krajowej. Uroczystości rocz-
nicowe rozpoczęliśmy mszą 

świętą w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej, 
a następnie zostały złożone kwiaty pod 
pomnikiem na skwerze im. Adama Bienia, 
a także pod pomnikiem rtm. Witolda 
Pilec kiego na skwerze im. Bohaterów  
Polski Podziemnej. Obchody tej 81. rocz-
nicy zakończyło okolicznościowe przemó-
wienie Burmistrza Piotra Remiszewskiego.

Kolejnym wydarzeniem w naszym 
rocznicowym kalendarzu jest 11 listo-
pada – 102. rocznica odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Szczegółowy 
program uroczystości będzie dostępny 
na początku listopada na stronie WWW 
miasta (www.milanowek.pl) i stronie na 
Facebooku (@MilanowekMiastoOgrod).

Zapraszamy!
Redakcja
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Epidemia Covid-19 nie zatrzymała 
działań Milanowskiej Szkoły Aktyw-
nego Seniora!

Po zniesieniu krajowej kwarantan-
ny znów zaczęliśmy działać. Oczywi-
ście z głową i w reżimie sanitarnym! 
Po opracowaniu i wdrożeniu proce-
dur bezpieczeństwa wznowiliśmy 
ćwiczenia gimnastyczno-korekcyjne 
„Zdrowy kręgosłup”, prowadzone 
przez naszego certyfikowanego in-
struktora rehabilitacji. Seniorzy, po-
dzieleni na sześć sześcioosobowych 
stałych zespołów, spotykają się trzy 
razy w tygodniu w Klubie Seniora 
przy ulicy Piłsudskiego 33, w godzi-
nach 8:00-10:00.

Marta Goławska, 
koordynator projektu „Milanowska 

Szkoła Aktywnego Seniora”

Świadczenie „Dobry Start” 
przysługuje:
1)  rodzicom, opiekunom faktycznym, 

opiekunom prawnym, rodzinom za-
stępczym, osobom prowadzącym 
rodzinne domy dziecka, dyrektorom 
placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, dyrektorom regionalnych pla-
cówek opiekuńczo-terapeutycznych 
– raz w roku na dziecko;

2) osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry Start” przysłu-
guje w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego do ukończenia:

1)  przez dziecko lub osobę uczącą się 
20. roku życia;

2)  przez dziecko lub osobę uczącą się 24. 
roku życia – w przypadku dzieci lub 
osób uczących się legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Świadczenie „Dobry Start” przysłu-
guje także w przypadku:

a)  ukończenia 20. roku życia przez 
dziecko lub osobę uczącą się przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 
w  roku kalendarzowym, w którym 
dziecko lub osoba ucząca się koń-
czy 20. rok życia;

b)  ukończenia 24. roku życia przez 

dziecko lub osobę uczącą się przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 
w  roku kalendarzowym, w którym 
dziecko lub osoba ucząca się koń-
czy 24. rok życia – w przypadku 
dzieci lub osób uczących się legity-
mujących się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności.

Świadczenie „Dobry Start” nie przy-
sługuje studentom.

Wnioski można składać do 30 listo-
pada 2020 r. (elektronicznie lub osobi-
ście w siedzibie milanowskiego oPS). 

Elżbieta Bielawska, 
Kierownik Zespołu Świadczeń Rodzinnych

Świadczenie „Dobry Start” – 300+
ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku przypomina 
o  możliwości ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”.  
Dotychczas złożone zostało 1260 wniosków i wypłacono 
świadczenia dla 1416 dzieci na kwotę 424 800 zł!

Tej jesieni, II rocznica funkcjonowania 
Milanowskiego Klubu Seniora zbiegła 
się w czasie z obchodami XV edycji Fe-
stiwalu Otwartych Ogrodów w Milanów-
ku. W ciągu tych dwóch lat, do Klubu 
przystąpiło ponad 300 Seniorów. Czy 
to dużo, czy mało? Przed dwoma laty 
Seniorzy w Milanówku nie mieli swoje-
go miejsca w naszym mieście, a dzisiaj 
mogą się cieszyć pełną dostępnością do 
wszystkich dedykowanych im działań. 
To jest piękne i z pewnością raduje każ-
dego Mieszkańca. Co więcej? Każdego 
dnia słysząc o nowych potrzebach oraz 
oczekiwaniach Seniorów, robimy wszyst-
ko by im sprostać. Uruchomiliśmy m.in. 
nowe zajęcia taneczne oraz możliwość 
korzystania z   pływalni i strefy relaksu 
na basenie w  Grodzisku Mazowieckim. 
Wspólnie obchodzimy uroczystości 
takie jak Wigilia Bożego Narodzenia, 
Wielkanoc, Ostatki, Andrzejki czy Tłusty 
Czwartek. Podczas pandemii COVID-19 
Zespół OPS, realizujący projekt pozosta-
wał w stałym kontakcie z Seniorami, a po 
„ponownym otwarciu” Klubu uczymy się 
funkcjonowania w nowej rzeczywistości 
narzuconej przez koronawirusa. Pragnie-
my zapewnić, że wszyscy nasi Seniorzy 
pozostają w dobrym zdrowiu i  chętnie 
tworzą z nami tę nową rzeczywistość. 
Obecnie zajęcia odbywają się w mniej-

szych grupach i  z  większą częstotliwo-
ścią. W każdej filii Klubu, Seniorzy mają 
do dyspozycji wielorazowe i jednorazo-
we maseczki, płyn do dezynfekcji rąk 
i powierzchni, rękawiczki i wciąż pomoc-
ny personel projektu, jak i wykładowców 
prowadzących zajęcia. Od tych dwóch 
lat działań zawsze możemy liczyć na na-
szych wspaniałych milanowskich Senio-
rów i niech tak pozostanie! 

Zachęcamy do uczestnictwa w zaję-
ciach, jak i korzystania z pływalni, która 
również zachowuje wszelkie normy bez-
pieczeństwa. Pozostało jeszcze jedno 
niezrealizowane działanie – Męska Szo-
pa, którą mamy nadzieję uruchomić jesz-
cze w tym roku, aby kolejni Seniorzy mo-
gli znaleźć swoje miejsce na spędzanie 
wolnego czasu i rozwijanie swojego hob-
by np. majsterkowania czy modelarstwa. 

Cała oferta dla Seniorów jest bez-
płatna i chcemy, aby jak najdłużej taka 
pozostała, dlatego  będziemy poszuki-
wać nowych możliwości finansowania 
zewnętrznego, o czym będziemy na bie-
żąco Państwa informować.

Krystyna Kott, 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

Zdjęcia Ogrodu Seniora wykonał foto-
graf prowadzący warsztaty w Klubie Se-
niora – Pan Marek Zdrzyłowski.

Zielony Dołek – Ogrodem Seniora na  
II rocznicę Milanowskiego Klubu Seniora

W zdrowym 
ciele…  
szczęśliwy 
senior

Społeczność
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W dniach 5–13 września 2020 r. na kortach MCK odby-
ły się otwarte Mistrzostwa Milanówka i Powiatu Gro-
dziskiego w tenisie ziemnym. W Mistrzostwach wzięło 
udział 55 zawodników. turniej odbył się w kategoriach 
singiel-open i singiel 50+ oraz w grze pojedynczej. 
W trakcie całego turnieju zostało rozegranych 57 inte-
resujących i stojących na wysokim poziomie meczów.

adrenalina, niesamowite emocje i szybsze bicie serca – tak 
w wielkim skrócie można opisać ekstremalną dyscyplinę 
Freestyle Motocross. Rafał Biały, czołowy polski zawodnik, 
już od kilku lat współpracuje z naszym miastem. Promuje 
on Milanówek podczas swoich „lotów” z herbem miasta 
na motocyklu oraz na piersi, zachwycając publiczność nie-
samowitymi występami! Co słychać aktualnie u zawodnika 
i jak sobie radzi w tym specyficznym dla każdego sportowca 
roku? Sprawdźcie poniżej.

Mały Wimbledon

W grze podwójnej pary finałowe obro-
niły piłkę meczową. W grze single-open 
zwyciężył faworyt Leszek Wrzesień, któ-
ry po raz czwarty zdobył tytuł Mistrza 
Milanówka! W grze podwójnej para Woj-
ciech Gałecki i Piotr Kucharski obroniła 
z trudem tytuł mistrzowski z zeszłego 
roku. W kategorii 50+ po raz pierwszy 
tytuł zdobył Piotr Warpechowski.

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzy-
mali upominki, a zwycięzcy zostali nagro-
dzeni pucharami i nagrodami rzeczowy-
mi, które wręczyli burmistrz Milanówka 
Piotr Remiszewski i kierownik d.s. sportu 
MCK Włodzimierz Filipiak, który już po 
raz 36 zorganizował Mistrzostwa Mila-
nówka. Warto wspomnieć, że turnieje 
tenisowe w Milanówku mają bardzo 
długą tradycję a relacje prasowe z tur-
niejów w Milanówku były umieszczane 

już w 1925 r., kiedy zwycięzcą w tym tur-
nieju został Jan Loth. W grze podwójnej 
w roku 1926 zwycięzcami byli Kruszew-
ski – Szczerbiński.

W roku 2010 została wprowadzona 
kategoria 50+. Pierwszym zwycięzcą 
był Grzegorz Szczepański. W historii 
Mistrzostw najwięcej, bo aż 11 razy ty-
tuł Mistrza Milanówka w tenisie zdobyli 
ex aequo Włodzimierz Filipiak z Mila-
nówka i Sławomir Graczyk z Żyrardowa. 
Otwarte Mistrzostwa Milanówka i  Po-
wiatu Grodzi skiego to bez wątpienia 
najbardziej prestiżowa impreza spośród 
turniejów organizowanych w pobliskich 
miastach. Turniej w Milanówku zwany 
jest Małym Wimbledonem.

WYNIKI TURNIEJU
Singiel-open
1 miejsce – Leszek Wrzesień,

2 miejsce – Piotr Godlewski,
3 miejsce –  Dawid Wojciechowski,  

Michał Rakowiecki

Singiel 50+
1 miejsce – Piotr Warpechowski
2 miejsce – Karol Markiewicz
3  miejsce –  Maciej Latoszek,  

Piotr Koziarek

Gra podwójna
1 miejsce –  Wojciech Gałecki  

- Piotr Kucharski
2 miejsce –  Alex Matuszelański  

- Artur Nadstawny
3 miejsce –  Piotr Godlewski 

- Maciej Kalisz,  
Mikołaj Lewandowski  
- Szymon Iwaszkiewicz

Zespół MCK

Sport

Ekstremalne loty w czasach pandemii 

Witam, aktualna sytuacja w kraju i na 
świecie to zdecydowanie główny temat 
od kilku już miesięcy i w mniejszym bądź 
większym stopniu wpływa na życie każ-
dego z nas. Mój sport zdecydowanie nie 
należy do „łatwych” i nie zawsze było 
„z  górki”, ale właśnie dzięki temu czu-
ję się bardziej zahartowany i gotowy by 
stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Każ-
de sezony sportowe różnią się od siebie 
i niosą ze sobą nowe cele, wyzwania oraz 
zadania, na które trzeba być gotowym 
i umieć się odnaleźć w danej sytuacji. 
Obostrzenia, wiele odwołanych eventów, 
w których miałem brać udział, zdecydo-
wanie mnie nie zniechęcają i dalej robię 
swoje. Jeżeli chcesz realizować swoje 
sportowe cele i podnosić poprzeczkę 
coraz wyżej to nie ma czasu na przestój 

i dlatego staram się spędzać jak najwięcej 
czasu na treningach! Dodatkowo w tym 
roku buduję swój nowy park treningowy 
gdzie wymagany jest bardzo duży nakład 
pracy, więc nie narzekam na nudę. Na po-
czątku września razem z  moim teamem 
Freestyle Family wystąpiłem w okolicach 
Radomia, gdzie latałem dla niesamowi-
tej publiczności podczas nocnego show. 
Nocne loty, solidna dawka energii, wspa-
niały doping i spotkanie z fanami to była 
zdecydowanie mega akcja i porządnie 
podładowała mi baterie! 

Sumując, u mnie jak zawsze intensyw-
nie, więc nie zwalniam tempa i lecę da-
lej! Pozdrawiam i do usłyszenia!

Zawodnika możecie śledzić na bieżą-
co: Facebook oraz Instagram: 

@RafalBialyFmx



Spacery po Milanówku

Wirtualne Muzeum 
jana Szczepkowskiego

Taki spacer najlepiej wypadnie z przewodnikiem z Centrum 
Informacji Turystycznej w Milanówku, który chętnie oprowa-
dzi szlakiem najodpowiedniejszym dla Państwa zainteresowań 
lub wskaże trasę, jeżeli zdecydują się Państwo na samodzielną 
wycieczkę. 

Do samotnego zwiedzania Milanówka polecamy trasy Mila-
nówek w Jeden Dzień: Wille Milanowskie, Mały Londyn oraz 
Jedwabny Szlak. Pierwszy to najpiękniejsze milanowskie wille 
i  ich historie, drugi – ślady II Wojny Światowej w Milanówku, 
natomiast trzeci opowiada o związkach miasta z jedwabiem. 
Trasy dostępne są na stronie www.mckmilanowek.pl/cit.

W spacerach pomogą też nasze ponownie wydane Space-
rowniki, czyli dwie mapki (różowa i żółta) – szlakiem zabytków 
i jedna (zielona) – szlakiem przyrody Milanówka. 

Zespół MCK

Kultura

Integracja, bliskość i współdziałanie – tym właśnie charakte-
ryzuje się Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku. Dlatego też 
tegoroczna, jubileuszowa XV edycja była nie lada wyzwaniem 
dla wszystkich organizatorów i właścicieli Ogrodów. Mimo 
iż, ze względu na wyjątkową sytuację wielu mieszkańców nie 
zdecydowało się na podjęcie inicjatyw w przestrzeniach miej-
skich, to nie brakowało wystaw lokalnych artystów, pokazów, 
warsztatów, spacerów, koncertów, spektakli, jak i upamiętnie-
nia historii zarówno lokalnej, jak i narodowej. W programie 
zdecydowanie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Wiele z wy-
darzeń łączyło pokolenia! Festiwal zainaugurowaliśmy 4 wrze-
śnia koncertem w stylu retro  Ani Rusowicz z zespołem. 

Dziękujemy właścicielom Ogrodów za zaangażowanie w te-
goroczny Festiwal, a także wszystkim uczestnikom, gościom, 
artystom i sponsorom! Festiwal Otwarte Ogrody to zawsze 
ogromne przedsięwzięcie, zarówno dla organizatorów, jak 
i uczestników, przed którymi stoi nie lada wyzwanie, by zago-
ścić w każdym ogrodzie. 

Sponsorami tegorocznej edycji byli: DISAN, Artin Milanex 
S.C., NZOZ MILANMED, L-darko, Faber Print, Jacek Fabisiak, 
Z.U. Jarosław Paćko oraz anonimowi darczyńcy. 

Cała relacja fotograficzna dostępna jest na  
www.mckmilanowek.pl

Cieszymy się, że mogliśmy się z Państwem spotkać, mimo 
momentami deszczowej aury! Zespół MCK

XV Festiwal Otwarte 
Ogrody za nami!

Warto nieco poznać otaczającą nas historię, która 
czai się dosłownie za każdym rogiem. niech temu 
posłuży spacer opowiadający o dawnych zasłużonych 
mieszkańcach i budynkach tworzących charakter 
naszego miasta. 

12  kurier Milanowski

Ruszyła kampania promocyjna „Wirtualnego Muzeum jana 
Szczepkowskiego” – tegorocznego wielkiego projektu Mila-
nowskiego Centrum Kultury!

Koniecznie zaobserwujcie oficjalny profil projektu na Insta-
gramie (@muzeum.szczepkowskiego) i bądźcie na bieżąco z tym 
jak krok po kroku powstaje to niesamowite wirtualne miejsce, 
w którym historia spotyka się z przyszłością! Redakcja
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Nie jest łatwo, ale jak się bardzo 
chce to można! 

Przygotowania do sezonu letniego 
trwały od początku pandemii. Szereg 
działań MCK wówczas realizowało 
w sieci: wydano „Pakiet na nudę”, po-
wstał cykl Webska kultur@. Brakowa-
ło jednak bezpośrednich kontaktów 
i możliwości integracji. Pozwolenie 
na „odmrażanie” działań kultural-
nych zaowocowało dopracowanym 
progra mem na wakacje. Tak powstała 
„Letnia Strefa” i cykl koncertów „Let-
nie granie”.

Na terenie Retro Kąpieliska Miej-
skiego wydzielono przestrzenie 
dedyko wane poszczególnym zada-
niom.  Dzieci miały swoje miejsce na 
zabawę, a artyści kameralną scenę 
w wakacyjnym klimacie.

Co tydzień do naszego miasta przy-
jeżdżali artyści sceny popularnej, 
jazzo wej, elektronicznej, rockowej. 
Były to gwiazdy, nagradzane na festi-
walach oraz takie, które na wielkich 
koncertach porywają tłumy. Artyści 
zrozumieli nasz pomysł na kameralne 
koncerty, za każdym razem chwalili 
atmosferę miejsca i udało się im prze-
kazać ją publiczności. Koncertów od-
było się sześć. Było nostalgicznie, wa-
kacyjnie, letnio, radośnie. Publiczność 
relaksowała się na leżakach, kocach 
i pufach. Przychodziły całe rodziny 
i już po pierwszym koncercie udało 
się zbudować stałą ekipę słuchaczy! 
Letnie Granie koordynowała Kasia Gi-
zińska – pomysłodawczyni (wraz z mę-
żem) Sąsiedzkiego Grania, której za 
wszystko bardzo dziękujemy! 

Wakacyjne niedzielne popołudnia 
MCK zadedykowało najmłodszym 
mieszkańcom. W Strefie Dzieci mię-
dzy innymi zagościł przezabawny ilu-

zjonista, który zapewnił dobrą zaba-
wę zarówno dzieciom, jak i rodzicom. 
Świetnie się bawiliśmy na spotkaniu 
z brzuchomówcą i jego nastroszo-
nym kumplem Czocherem. Odbyły 
się również spotkania z niezastąpioną 
Mozaiką, w trakcie których maluchy 
poznały kulturę Romów i wzięły udział 
w przezabawnym festynie ekologicz-
nym. Niedzielne popołudnia to były 
również spotkania z teatrem. Dzieci 

obejrzały spektakle w wykonaniu Te-
atru Wariacja oraz Teatru Echa. W Let-
niej Strefie zagościł również Teatr Tak, 
wystawiając sztukę „O pchle szachraj-
ce, która manier nie miała”. Aktorzy 
zapraszali dzieci do wspólnej zabawy 
– śpiewania, tańczenia, a także nauki 
angielskich słówek. Dzieci doskonale 
odnalazły się w wyznaczonych bez-
piecznych strefach – za co wielkie 
oklaski!

Przez całe wakacje, od poniedziałku 
do piątku MCK realizowało projekt La-
tający Animator. Nasi animatorzy pro-
wadzili bezpłatne zajęcia plastyczne, 
zabawy animacyjne i sportowe, a także 
sprawowali „kreatywną” opiekę nad 
dziećmi.  Przez sierpień Mamy mogły 
szkolić się, biorąc udział w warsztatach 
„Mam(y) moc”, a w tym czasie ich dzie-
ci dzielnie realizowały wakacyjny pro-
gram Letniej Strefy wraz z opiekunami. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wakacyjne warsztaty z tworzenia mi-
niatur modeli do domków dla lalek, 
zajęcia z kaligrafii, zumba czy kreatyw-
na nauka językowa z Early Stage. Był 
to aktywnie spędzony czas, w trakcie 
którego można było rozwijać swoje za-
interesowania i uzdolnienia. 

To były naprawdę udane wakacje 
z MCK i mimo to, że się skończyły, 
MCK nie zwalnia tempa! Od paździer-
nika z nowymi, ciekawymi propozy-
cjami ruszył kolejny sezon w „Kurniku 
– Pracowni Kreatywnej”! Prowadzimy 
zajęcia m.in. z ceramiki, fotografii, szy-
cia, malarstwa i rysunku, malarstwa na 
jedwabiu, robotyki, projektowania gier 
i programowania. Jak widać w tym se-
zonie stawiamy na dziedziny kreatyw-
ne, nowoczesne i rozwojowe!

Zapraszamy serdecznie!
Zespół Milanowskiego Centrum Kultury

Razem mimo dystansu 
integracja społeczna w czasie pandemii? jak być razem, gdy musimy być 
osobno? na te pytania Milanowskie Centrum Kultury postanowiło znaleźć 
odpowiedzi i zaproponować mieszkańcom w okresie wakacyjnym szereg 
działań kulturalnych. Można powiedzieć, że lato w Milanówku upłynęło spo-
kojnie, koncertowo, animacyjnie, a przede wszystkim bezpiecznie! 

Kultura
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jak co roku, Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku włączyła 
się w ogólnopolską akcję pod hasłem narodowe Czytanie. W tym 
roku cała Polska czytała jeden z najbardziej znanych dramatów 
juliusza Słowackiego „Balladyna”.

Biblioteka 
poleca
Książki dla dorosłych:
„Mazurskie Lato” – antologia polskich 
autorów, Wydawnictwo Filia 

Akcja książki rozgrywa się nad 
polskimi jeziorami w Mikołaj-
kach, gdzie każdego lata gwar 
rozmów, śpiewu i śmiechu nie 
cichnie. Poznajemy bohaterów, 
dla których mazurska tawerna 
była świadkiem najważniejszych 
chwil w ich życiu. Intrygujące opowiadania 
o poszukiwaniu szczęścia i miłości.
„Wiatr ze Wschodu. Czas białych nocy” 
– Maria Paszyńska, Wydawnictwo 
Książnica
Nowa powieść autorki best-
sellerowej serii „Owoc grana-
tu”. Jest początek XX wieku. 
Chwieje się ustalony porządek 
społeczny. Nad Europą gęstnie-
ją ciemne chmury… Pierwszy 
tom pt. „Czas białych nocy” to 
opowieść o miłości Polaka i Ukrainki, wznie-
conej w przededniu rewolucji, naznaczonej 
tragizmem dziejów.  Czy uczucie ludzi, któ-
rych dzieli wszystko ma szansę przetrwać? 

Książki dla dzieci:
,,Bajkomat. Nowe bajki plasterki na 
dziecięce rozterki’’ – joanna Winiecka-
Nowak, Anna Gensler, Wydawnictwo 
św. Wojciecha

Pan Bajkomat, niezwy-
kła maszyna opowiadająca 
bajki, potrafi też słuchać i 
doskonale wie, jakie pro-
blemy trapią serca dzieci. 
Dlatego opowiada różne 
historie, by podpowie-
dzieć najmłodszym, jak mogą sobie poradzić 
z niełatwymi sytuacjami. Pomaga przepę-
dzić dziecięce lęki oraz smutki i pokazuje, 
że często to, co wydaje się trudne i smutne, 
można zamienić w coś bardzo dobrego. Każ-
dy znajdzie tu historię dla siebie. Poznajcie 
m.in. Księżną Smutencję, której nie cieszyło 
absolutnie nic (nawet tort landrynkowy), za-
wstydzoną swoim wyglądem Balbinę czy bie-
dronkę Hanię, która chorowała całą wiosnę 
i wyniknęły z tego niespodziewane kłopoty.
,,Silver. Pierwsza księga snów’’ – Ker-
stin Gier, Wydawnictwo Media Rodzina

Liv zawsze przywiązywała 
dużą wagę do snów. Ale od-
kąd zamieszkała w Londynie, 
te znalazły się w centrum jej 
zainteresowań. Pojawiają się 
w nich tajemnicze zielone 
drzwi czy gadające kamienne 
posągi... W snach dziewczyny goszczą tak-
że uczniowie z nowej szkoły. No tak, Liv zna 
tych chłopaków, ale zawsze, gdy spotykają 
się na jawie, oni zdają się wiedzieć o niej wię-
cej, niż powinni... Chyba że... śnili ten sam 
sen co ona? 

Z życzeniami dobrej lektury
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Informujemy, że od 1 października 
2020 r. zmieniły się godziny pracy Biblio-
teki oraz forma wypożyczeń i zwrotów.

Czytelnicy będą mogli wejść do biblio-
teki bez wolnego dostępu do księgo-
zbioru, z zachowaniem ogólnie obowią-
zujących zasad przeciwdziałania epidemii 
SARS-COV-2. Przed wejściem do bibliote-
ki trzeba będzie zdezynfekować ręce oraz 
założyć maskę zasłaniającą nos oraz usta. 
Jednocześnie w Bibliotece będzie mogło 

przebywać 5 osób. Zwroty będą przyj-
mowane w drzwiach Lokalnego Centrum 
Kompetencji i będą przechodzić 3 dniowy 
okres kwarantanny. Na wypożyczalni będą 
funkcjonowały 2 stanowiska – oddział dla 
dorosłych oraz oddział dla dzieci. 

Zachęcamy do korzystania oraz zamó-
wień przez katalog online w celu spraw-
niejszej obsługi.

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zmiana godzin pracy Biblioteki!

Narodowe Czytanie w ramach 
XV edycji FOO w Milanówku

Biblioteka wraz ze Stowarzyszeniem 
T-Art przygotowała dla mieszkańców 
Ogród Balladyny. W ogrodzie usytu-
owanym za Pomnikiem Bohaterów, 
wspólnie z Burmistrzem Miasta Mila-
nówka Piotrem Remiszewskim, Sekre-
tarzem Miasta Milanówka Piotrem 
Iwickim, członkiem Rady Miasta 
Krzyszto fem Ołpińskim, pracowni-
kami Urzędu, bibliotekarzami oraz 
mieszkańcami, czytaliśmy wybrane 
fragmenty Balladyny. Czytaniu towa-
rzyszyła inscenizacja teatralna w reży-
serii Iwony Dornarowicz. W ogrodzie 
mieszkańcy mogli także obejrzeć 
wystawę przygotowaną przez Biblio-
tekę, na którą złożyły się archiwalne 

karty pocztowe inspirowane drama-
tem Słowackiego, fotografie spektakli 
oraz rękopisy poety. Archiwalia po-
chodziły z polskiej biblioteki cyfrowej 
POLONA.

Gorąco dziękujemy wszystkim czy-
tającym, aktorom biorącym udział 
w  inscenizacji, mieszkańcom oraz 
wspaniałej publiczności, która odwie-
dziła Ogród Balladyny. Podziękowa-
nia kierujemy również do Milanow-
skiego Centrum Kultury za pomoc 
w organizacji naszego ogrodu, który 
wpisał się w XV jubileuszową edycję 
Festiwalu Otwarte Ogrody.

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kultura

PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

12:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00
10:00-15:00

15:30-20:00
15:30-18:00
15:30-18:00
15:30-20:00
15:30-18:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

NOWE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020

UWAGA!

SOBOTA NIECZYNNE
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Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00-18.00, kasa 10.00-16.00  
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.: 12.00-12.45
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 10.00-18.00, 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

KONTAKT Z PLACÓWKAMI  
I URZęDEM MIASTA

Użyty papier pochodzi z lasów 
gospodarowanych zgodnie  
z najwyższymi standardami  
ochrony środowiska i poszanowaniem 
wartości społecznych

Nakład: 6500 egz.
Redakcja nie odsyła niezamówionych artykułów, 
a także nie ponosi odpowiedzialności  
za treść ogłoszeń, listów i podziękowań.
Za merytoryczną stronę artykułów oraz nadesłane 
zdjęcia odpowiadają autorzy. Zastrzega się prawo 
skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów.

Adres redakcji:
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
e-mail: kurier@milanowek.pl
www.milanowek.pl 
Wydawca: Urząd Miasta w Milanówku 
Redaktor naczelny: Maria Samborska
Skład: Ling Brett, Al. Spacerowa 104 
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05-825 Grodzisk Mazowiecki 
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Trzeba przyznać, że możemy być 
dumni ponieważ wielu naszych mila-
nowskich mieszkańców miało swój udział 
w odzyskaniu niepodległości! Do  nich 
należy między innymi legionista Piłsud-
skiego gen. August Emil Fieldorf  ps. 
„Nil” (1895-1953),  Jan Skotni cki (1876-
1968), malarz, artysta plastyk i działacz 
polityczny, kpt Zygmunt Dąbrowski 
ps. „Bogdan” (1904-1944), jak również 
ppor. Ignacy Radlicki ps.  „Gawroński”, 
„Wroński”(1892-1967), poseł na sejm 
ostatniej kadencji II Rzeczypospolitej.

Znakomitą formą zachowania w naszej 
pamięci postaci bohaterów są publikacje 
w prasie. Przeglądając wiele numerów 
czasopisma „Moje Miasteczko” natknę-
liśmy się   na tekst pod tytułem „Praw-
dziwy bohater” autorstwa Yan (nr  17 
z maja 1995 r.), traktujący o uroczystości 
z okazji setnej rocznicy 
urodzin Augusta Emi-
la Fieldorfa. Generał 
Fieldorf w  swoim bo-
gatym żołnierskim ży-
ciu był zwierzchnikiem 
wszystkich KED-ywów 
okupowanego kraju. Po 
otrzymaniu polecenia utworzenia tajnej 
organizacji Niepodległość „NIE” został 
wyłączony z zadań bojowych i  w 1945 r. 
ujęty w Milanówku przez NKWD. Po 
długoletnim procesie został oskarżony 
i  skazany na śmierć. Wyrok wykonano 
24  stycznia 1953 r. Na jego cześć w ko-
ściele św. Jadwigi Śląskiej została wmuro-
wana tablica pamiątkowa oraz  jego imie-
niem nazwano jedną z ulic w Milanówku.

Kolejnym bohaterem 
tamtych lat był kapitan 
Zygmunt Dąbrowski 
ps. „Bohdan”, który bę-
dąc harcerzem drużyny 
im. Romualda Traugutta, 
jako ochotnik wziął 
udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 r. Walczył jako 
kanonier w 18 Pułku Artylerii Polowej. 
W  czasie okupacji niemieckiej był jed-
nym z najbardziej aktywnych organiza-
torów Narodowej Organizacji Wojsko-
wej (NOW) w Milanówku i  w  powiecie 
błońskim. W tym roku minęła 76. roczni-
ca jego śmierci, jego grób mieści się na 
milanowskim cmentarzu.

Innym bohaterem 
godnym wspomnień 
jest jan Skotnicki, ma-
larz i działacz politycz-
ny. Skotnicki brał udział 
w walkach niepodle-
głościowych w 1918 r. 
walcząc w II Brygadzie 
Legionów. Razem z historykiem sztuki 
Andrzejem Kossakowskim prowadził 
w Grodzisku Mazowieckim ognisko pla-
styczne. W 1957 ukazały się drukiem 
jego zbeletryzowane pamiętniki noszą-
ce tytuł „Przy sztalugach i przy biur-
ku”. W czasopiśmie „Moje Miasteczko” 
nr 69 z lutego 2001 r., na stronach 13-15, 
Marek Cabanowski w bardzo obszerny 
sposób opisuje dokonania   tego boha-
tera, który w styczniu 1968 roku zmarł 
w Podkowie Leśnej.

Bohaterem tamtych 
lat był również Ignacy 
Radlicki, adwokat, le-
gionista, poseł i działacz 
konspiracji piłsudczy-
kowskiej. Do dziś w  Mi-
lanówku w willi „Radlica” 
zamieszkują jego potomkowie. W  Ku-
rierze Południowym nr 330, z 19  lute-
go 2010 r. znajduje się także niezwykle 
istotna informacja dotycząca związku 
Ignacego Radlickiego z rzeźbiarzem 
Janem Szczepkowskim. „Panowie znali 
się i bywali u siebie (…) – mówi były am-
basador Polski w Rzymie i wnuk Ignace-
go – Michał Radlicki”. Zaowocowało to 
stworzeniem przez artystę w 1942 roku 
popiersia Ignacego Radlickiego.

Wszystkie powyższe informacje zo-
staną wykorzystane do specjalnej apli-
kacji, która powstanie na zakończenie 
projektu i pozwoli w prosty i szybki spo-
sób sprawdzić gdzie dany bohater żył, 
w jakich wydarzeniach brał udział i gdzie 
został pochowany. 

Chwała bohaterom, bo dzięki ich od-
wadze możemy w pełni cieszyć się wol-
nością i z dumą twierdzić, że jesteśmy 
Polakami. 

Ewa Szczepaniak
Miejska Biblioteka Publiczna

Znani i nieznani 
bohaterowie Milanówka
trwa rok obchodów stulecia Gminy Milanówek. Warto z tej okazji przypo-
mnieć postacie, które wpisały się w naszą lokalną, jak również ponadlokalną 
historię. niniejszy artykuł traktuje o kilku z nich, którzy w najbliższym czasie 
zostaną umieszczeni w ciekawej aplikacji. Miejska Biblioteka Publiczna na 
prośbę Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki wyszukała sylwet-
ki bohaterów związanych z naszym miastem, którzy brali udział w wydarze-
niach z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Znalezione przez nas postacie 
historyczne wejdą do zbioru bohaterów projektu „NIEPODLEGŁA”. Polskie 
drogi do wolności. Znani i nieznani bohaterowie powiatu grodziskiego. 

Kultura
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Wieści z ratusza


