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Protokół Nr 21 
z posiedzenia Komisji Edukacji 

z dnia 25 marca 2021 roku. 
 

Przewodnicząca Komisji, radna Bożena Osiadacz otworzyła i prowadziła posiedzenie Komisji 
Edukacji..\ 
Powitała członków Komisji, pracowników urzędu, mieszkańców Milanówka. 
Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 
 
Skład Komisji; 
 
Przewodnicząca Bożena Osiadacz 
Radny Kamil Bialik  
Radny Piotr Napłoszek 
 
Porządek obrad Komisji: 
1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Informacja dotycząca rekrutacji do szkół i przedszkola na rok szkolny 2021/22. 

3.Przedstawienie projektu Fundacji Muszelka „Drzewa cenniejsze niż złoto”. 

4.Sprawy różne  

 
Ad.1 
Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian. 
 

Ad.2. 

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół i przedszkola na rok szkolny 2021/22. 

Pani Agnieszka Madany omówiła temat dotyczący rekrutacji do szkół i przedszkola na rok szkolny 

2021/22. 

Rekrutacja jest prowadzona w sposób elektroniczny. Rodzice przeprowadzają  

rejestrację w sposób elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej. Dla przedszkoli jest to 

strona internetowa przedszkole-milanowek.nabory.pl i dla szkół jest to adres  

sp-milanowek.nabory.pl. Na chwilę obecną trwa jeszcze rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice 

mogą złożyć wnioski do 31 marca 2021 roku, do godziny 12.00. Do 31 marca do godziny 15.00 rodzice 

powinni przynieść podpisane wnioski do szkół. Natomiast do przedszkoli rekrutacja zakończyła się  

19 marca. Rekrutacja dodatkowa ruszy 10 maja. Na chwilę obecną trwa weryfikacja przez Komisję 

Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola i weryfikacja dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydatów kryteriów. Wszelkie informacje, niezbędne instrukcje dla rodziców są 

dostępne także na stronie urzędu, wchodzą w zakładkę strefa mieszkańca- Edukacja.  Na chwilę 

obecną do przedszkola złożyło wnioski około 145 rodziców. W przedszkolach publicznych oraz 

Europejskim Przedszkolu Publicznym „ Kasperek’ mamy około 490 miejsc wolnych. Dzieci już 

uczęszczających do przedszkola jest 345, plus te osoby, które się zapisały tak do rekrutacji.  Ile dzieci 

się zapisze, czy będzie rekrutacja uzupełniająca, zostanie zweryfikowane przez wnioski rodziców.   

W szkołach mamy 175 miejsc. W Szkole nr 1 są trzy klasy pierwsze,  

w Szkole numer 2 są dwie klasy pierwsze, w Szkole nr 3 trzy klasy pierwsze.  Na chwilę obecną jeszcze 

trwa rekrutacja, więc nie wiemy dokładnie, ile dzieci złożyło wnioski  
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o przyjęcie do szkoły. Są dzieci sześcioletnie i siedmioletnie. Jest to związane z rejonizacją. Każdy rodzic 

może wpisać do wyszukiwarki ulicę i od razu ma wskazaną szkołę obwodową.  

Radny Kamil Bialik zapytał, jak wygląda sytuacja w żłobku, ile jest miejsc w żłobku. Radny 

zauważył, że zbliża się termin końca rekrutacji i należałoby podać takie informacje na Facebook ’a 

„Milanówek Miasto - Ogród”. 

Pani Agnieszka Madany poinformowała, że w żłobku jest 57 miejsc. W tej chwili, jedynie  

w grupie starszej były wolne miejsca. W zależności od tego ile będzie dzieci, które będą chciały 

kontynuować pobyt w żłobku, będzie wiadomo ile miejsc na następny rok. Rekrutacja jest umieszczona 

na stronie BIP i na stronie żłobka. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że informację związane z rekrutacja są umieszczone na stronie 

każdej ze szkół. 

Joanna Staszkiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 odniosła się do wypowiedzi radnego Kamila 

Bialika w sprawie informacji o prowadzonej rekrutacji do szkół. Pani Staszkiewicz uważa, że informacja 

powinna być powtarzana. 

 

Ad.3. 

Przedstawienie projektu Fundacji Muszelka „Drzewa cenniejsze niż złoto”. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie projektu Fundacji Muszelka „Drzewa cenniejsze 

niż złoto”. 

Pani Joanna Miś-Skrzypczak poinformowała, że jest to fundacja edukacji ekologicznej, globalnej  

i kulturowej.  W Milanówku fundacja działa od 2014 roku. Fundacja zrealizowała  

w Milanówku i powiecie kilkadziesiąt projektów finansowanych z różnych źródeł np. Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Została 

wydana książka „Opowieści ziemi”, która kilka lat temu była prezentowana na posiedzeniu rady 

miasta. Fundacja współpracuje na stałe ze Szkołą Podstawową nr 1 i tam najczęściej prowadzi zajęcia  

z edukacji ekologicznej w Milanówku. 

Pani Joanna Miś- Skrzypczak przedstawiła prezentację. 

Projekt „Drzewo cenniejsze niż życie” jest finansowane z dotacji programu „Aktywni Obywatele” 

finansowanego z funduszu EOG. To tzw. fundusze norweskie. Projekt został napisany w zeszłym roku. 

Cyt.: Drzewa i przyroda są szczególnie dla nas ważne w tym, co robimy, na co dzień naszej fundacji.  

Pisałyśmy w oparciu o to, co zaobserwowałyśmy, co dzieje się w Polsce, ale też w Milanówku zarówno 

na działkach prywatnych, jak i w przestrzeni publicznej. W obliczu niedawnych wydarzeń w Milanówku, 

wydarzeń związanych z wycięciem drzew, ten projekt jest jeszcze bardziej aktualny. Przekaz 

wydarzenia, które państwu zaproponujemy spotka się z tym większym zainteresowaniem zarówno 

państwa, jak i mieszkańców, bo chciałybyśmy, żeby w tym projekcie uczestniczyli zarówno radni, jak  

i mieszkańcy, a także pracownicy urzędu. W projekcie tym mamy pięciu partnerów. Czterech 

oficjalnych, ponieważ w projekcie może być maksymalnie 4 partnerów. Jednym z nich jest Milanowskie 

Centrum Kultury, z którym też współpracujemy w różnym zakresie od wielu lat. Milanowskie Centrum 

Kultury wspiera nas od strony technicznej, promocyjnej, ale też merytorycznej. W naszej działalności 

staramy się łączyć sztukę, zwłaszcza sztukę opowieści z przekazem ekologicznym i dlatego tym razem 

do projektu zaprosiliśmy też gości z zagranicy oraz profesor Inę Szwed antropolożkę z Uniwersytetu 

Brzeskiego, która reprezentuje swoje laboratorium badawcze, folklor i historię. I to są ci oficjalni 

partnerzy, ale naszym nieoficjalnym partnerem, który też będzie brał czynny udział w naszym projekcie 

jest Liga Ochrony Przyrody. Nasze koleżanki z Ligi Ochrony Przyrody, poddały nam wiele pomysłów, 
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które też się znajdują w tym projekcie i z niektórymi z nich będziemy czynnie działać. Po samych 

partnerach widać, że projekt łączy różne dziedziny i różne języki. Milanowskie Centrum Kultury zajmuje 

się dziedzictwem kulturowym, a wiemy nie od dziś, że drzewa i w ogóle przyroda lokalna jest bardzo 

ważną częścią dziedzictwa również kulturowego, że są częścią naszej kultury lokalnej.   

Ważnym elementem jest edukacja od lat najmłodszych. Ta edukacja również jest kierowana do 

dorosłych, bo oni również potrzebują wiedzy.  

Pani Miś – Skrzypczak podkreśliła, że cyt.: „W dzisiejszych czasach, w związku ze zmianami klimatu, 

potrzebujemy drzew bardziej niż czegokolwiek innego”.  

Razem z kilkoma społeczniczkami z Milanówka uczestniczymy w kursie na certyfikowanego Inspektora 

drzew, który jest organizowany przez Instytut Drzewa, zatrudniający wybitnych specjalistów od 

dendrologii, naukowców, ale także praktyków związanych z środowiskową oceną drzew i ich 

funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej. 

 Szkolenia, w których uczestniczyłyśmy, otworzyły nam oczy, jakby w jakiś sposób patrzeć na drzewa, 

na funkcjonowanie przestrzeni miejskiej i jak je oceniać pod kątem bezpieczeństwa, ale też, jakie 

wymogi muszą być spełnione, żeby drzewa czuły się z nami dobrze, żeby były żywe i zdrowe. 

Nasz projekt ma taki charakter poznawczo edukacyjny i zarówno adresowany jest do dzieci, jak i do 

dorosłych, a także do seniorów. Projekt został stworzony w oparciu o to, co obserwujemy w 

Milanówku. Mieszkam w strefie konserwatorskiej i widzę i jakie drzewa są wycinane na działkach 

moich sąsiadów. Obserwuję też przez dłuższy czas sytuację w przestrzeni publicznej. Chciałam to też 

zweryfikować z dokumentami, które są dostępne na ten temat, żeby nie opierać się tylko na moich 

wrażeniach i przejrzałam gminne programy ochrony środowiska, które są umieszczone na stronie 

Urzędu Miasta, zarówno ten obecny, jak i w poprzednich latach. W obu tych edycjach wskazano na to, 

że drzewostan Milanówka ulegał pogorszeniu, że na drzewostanach, na przyrodę wywierana jest 

ogromna presja urbanizacyjna.  Jeśli chcemy, zachować tę przyrodę, to musimy działać. 

„Czas liścia” jest projektem zbudowanym w cyklu natury. 

Jest to integralne z tym, czym w jakiś sposób się zajmujemy. Zimą to był dla nas czas ziarna. To były 

właśnie rozmowy, tworzenie kontaktów, opowiadanie oddolne o projekcie, również spotkanie  

z Państwem jest dla nas takim czasem ziarna.  

„Czas Liścia” zacznie się wykładem inauguracyjnym poprowadzonym przez dr inż. Marzenę Suchocką 

wykładowczynię ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pani doktor jest architektką krajobrazu, 

znawczynią i entuzjastką drzew i zajmuje się też drzewami z dobrostanu w przestrzeni miejskiej. Jest 

świetną wykładowczynią, która może porwać i zainteresować odbiorców. W związku z pandemią, 

wstępnie ustaliłyśmy z panią doktor, że spróbujemy zrobić ten wykład pod koniec kwietnia. Może już 

wtedy będziemy mogli się spotkać, chociaż w ograniczonym zakresie na dworze. Być może te wykłady 

będą nagrywane, więc później będzie je można sobie obejrzeć. Na czas wiosny, jeszcze chwilę przed 

wakacjami, zaplanowałyśmy warsztaty z edukacji ekologicznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1. 

Dużo warsztatów przeprowadzaliśmy z tą szkołą. Na ten temat rozmawiałam z Panią wicedyrektor, 

która tym razem też nas zaprosiła. Będziemy się w miarę możliwości, starały prowadzić warsztaty  

w przestrzeni otwartej będziemy spotykać się z dziećmi na dworze i rozmawiać w kontekście drzew. 

„Sprzątanie Świata” z Ligą Ochrony Przyrody. 

LOP od kilku lat jest inicjatorem akcji sprzątania Milanówka. W ramach projektu będziemy brać w nim 

udział. Udziału wezmą też szkoły. Termin w tej chwili nie jest wyznaczony. Odbędzie się to parku 

„Zielony Dołek”, w społecznym ogrodzie miejskim, który został założony kilka lat temu przez Fundację 

Inicjatyw Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych Pokoju, dwa lata temu przekazała nam nad nim 
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pieczę. Od tego czasu w tym miejscu, co roku budzimy ogród i zapraszamy znawców, botaniki, 

permakultury.  Zazwyczaj to budzenie ogrodu jest połączone z wykładami. W tym roku do budzenia 

ogrodu 22 maja zaprosiłyśmy Łukasza Nowackiego, który jest jednym z prekursorów ogrodnictwa 

permakulturowego w Polsce. Łukasz Nowacki ten swój wykład poświęci właśnie drzewom  

w permakulturze, sadzeniu drzew, ale też sadzeniu po prostu sadzonek. Podczas budzenia ogrodu 

zorganizowana zostanie gra terenowa „Ścieżki w Milanówku”. Gra została opracowana przez Panią 

Joannę Szamotę, pracowniczkę MCK.  

Propozycje dla szkół. 

Zaplanowano konkretny warsztat dla dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej Nr1. Do działań 

zachęcamy też pozostałe szkoły np. w akcji Sprzątanie Świata. Zachętą będzie udział w inicjatywie 

Planet Heroes. Jest to świetna platforma, w której osoby, które zbierają śmieci, wysyłają zdjęcia 

worków ze śmieciami do tej organizacji i organizacja przekazuje fundusze.  Szkołom przydałoby się 

dodatkowa zachęta do takiego działania. 

Kolejną rzeczą w naszym projekcie jest udział w szkoleniu „Drzewa, jako narzędzie animacji 

społecznej”, która będzie prowadzone przez Stowarzyszenie EKO - inicjatywa. Są to bardzo ciekawe, 

bardzo merytoryczne wydarzenia i w ramach naszego projektu mamy także kurs „Drzewa, jako 

narzędzie animacji społecznej”. Formuła tego szkolenia jest taka, że wszystkie ćwiczenia, można 

dostosowywać do różnych grup wiekowych. 

Zbieranie historii o drzewach. 

Jest to proces związany ze zbieraniem historii o drzewach. Pomysł w ramach warsztatu jest taki, żeby 

prosić dzieci o rozmowę ze swoimi dziadkami, rodzicami, na temat historii drzew. Nauczymy się 

opowiadać o drzewach, o tym, że mamy z drzewami relacje osobiste. Relacje te bardzo często są 

związane z historiami sięgającymi dzieciństwa np. dziadków, czy rodziców i związane są z różnymi 

aspektami życia, i tego, jak ważną rolę pełnią drzewa w naszej historii. Przygotujemy taki rodzaj 

ankiety pomocniczej z pytaniami, które dzieci będą zadawać swoim rodzicom, bliskim, znajomym. 

Propozycje dla szkół. 

Pani Miś- Skrzypczak omówiła propozycje dedykowane dla szkół. 

Czas owocu lipiec – sierpień 2021, współpraca partnerska. 

Planowane są wykłady na temat Milanówka i jego przyrody. Jedną z osób prowadzących wykłady 

będzie Inna Shed z Białorusi z Uniwersytetu Brzeskiego, z którą współpracuje prof.  

Bożena Józefów – Czerwińska. Profesor Bożena Józefów-Czerwińska znana jest z m.in. z tego, że 

mieszkała w Milanówku oraz z wykładów, które prowadziła na Uniwersytecie 3 Wieku. Wykłady będą 

miały trzy moduły. Będą to warsztaty dla dorosłych, warsztaty dla dzieci i spotkania plenerowe. 

Wykłady wprowadzają w wiedzę dotyczącą właśnie drzew, jakby z perspektywy naszych wspólnych 

słowiańskich przodków. Również w tym roku, jesienią przewidujemy wizytę gościa z Norwegii. To jest 

już wspomniana Georgiana Keable znana w europejskim świecie opowiadaczka historii. Jest ona 

autorką antologii The Natural Story Keable. Takie opowiadania to świetny podręcznik zarówno dla 

nauczycieli, jak i po prostu do czytania dla dzieci, ukierunkowany na edukację ekologiczną i kontakt  

z przyrodą. Przyjazd Georgiany Keable zbiegnie się ze Świętem Drzewa w Polsce. W tym czasie odbywa 

się sadzenie drzew. Podczas tego święta wytypujemy Drzewo Roku do edycji Konkursu 2022. 

Karta Mieszkańca Milanówka 2022. 

Projekt, który zawiera wykłady na temat przyrody Milanówka, klimatu i powietrza, to wypracowanie 

postanowień Karty Mieszkańca, przygotowanie obywatelskiego projektu i inicjatywy uchwałodawczej, 
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zbieranie podpisów i złożenie projektu w Radzie Miasta Milanówka, przyjęcie i propagowanie Karty 

Mieszkańca Milanówka. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przesłanie programu do szkół. Radna podkreśliła, że RMM wyraża 

chęć pomocy, ponieważ temat związany z przyrodą jest wszystkim bliski. Radna zapytała, czy istnieje 

możliwość pracy on-line z młodzieżą. 

Pani Miś- Skrzypczak potwierdziła, że fundacja ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć on-line. Radny 

Piotr Napłoszek zapytał, kiedy są planowane zajęcia w terenie, kiedy można będzie się spotkać i zrobić 

coś wspólnie na terenie miasta. 

Pani Miś- Skrzypczak poinformowała, że pierwsze zajęcia są planowane na koniec kwietnia. Jako 

pierwszy planowany jest wykład z dr Marzeną Suchocką. 22 maja planowane jest budzenie 

Społecznego Ogrodu Miejskiego. Wszelkie materiały zostaną przesłane radnym. 

Radny Kamil Bialik zadał pytanie związane z Kartą Mieszkańca. 

Pani Miś- Skrzypczak poinformowała, że dane dotyczące programu z harmonogramem zostaną 

wysłane radnym 

 

Ad.4. 

Sprawy różne.  

Przewodnicząca Komisji nawiązała do informacji, że w ramach programu ZIT WOF zostaną 

zamontowane trzy czujniki powietrza w Milanówku. 

Joanna Staszkiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, zapytała, kiedy będzie możliwe wsparcie 

informatyczne dla szkół. 

Radny Kamil Bialik zaofiarował swoja pomoc w tej sprawie. 

Anna Sawwidis Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 zgadza się z wypowiedzią Joanny Staszkiewicz. 

Informatyk w szkole jest niezbędny. 

Wszyscy byli zgodni, co do tego, że potrzebny jest na terenie szkół i przedszkola, na stałe przydzielony 

informatyk, który będzie na bieżąco zajmował się np. konfigurowaniem komputerów, naprawianiem, 

sprawdzaniem, wprowadzaniem programów antywirusowych i szeroko pojętą opieką nad siecią 

komputerów obsługujących szkoły i przedszkole. W każdej szkole są zatrudnieni nauczyciele do 

prowadzenia zajęć z informatyki, którzy nie mogą podczas zajęć z dziećmi zajmować się np. 

komputerami personelu w oświacie. Informatycy Urzędu Miasta pomagają, ale są bardzo zajęci 

obsługą UM i RM, a w dzisiejszych czasach, gdy jest bardzo dużo lekcji zdalnych, komputery szybciej 

ulegają awarii. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
   
Przewodnicząca Komisji Edukacji 
                /-/ 
Radna Bożena Osiadacz 
 
 
Protokołowała: 
        /-/ 
Małgorzata Obwojska   
                                                           


