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Mieszkańcy Milanówka,

D ziękuję za Wasze zaufanie, za wsparcie, które cały czas uzyskuję i za wiarę 
w  to, że Milanówek będzie stawał się jeszcze wspanialszym miejscem. 
Stanowisko burmistrza to zaszczyt i  jednocześnie służba. Zamierzam 

dotrzymać słowa, które Wam dałem i wsłuchiwać się z pokorą w Wasz głos, by jak 
najlepiej przysłużyć się rozwojowi naszego miasta. 

Gdy podjąłem decyzję o tym, że będę ubiegać się o stanowisko burmistrza 
miasta Milanówek, wiedziałem, że to wielkie wyzwanie. Nie zdawałem sobie sprawy, 
że przecięcie lokalnych układów i zwrócenie miasta jego mieszkańcom, spotka się 
z  tak silnym odwetem grup, które od lat wykorzystywały uległość władz. Teraz, te 
grupy, gardząc demokratyczną decyzją wyborców, chcą za wszelką cenę przywrócić 
toksyczne układy.

Chcąc naprawić zaniedbania ostatnich kilkunastu lat, wiedziałem, że może 
się spotkać to z  dezaprobatą tych, którzy wygodnie urządzili się kosztem Was, 
mieszkańców, oraz miasta. Wszelkie ataki, ciosy, nawet kłamstwa, zamierzam 
z pokorą znosić, póki wierzę, że reprezentuję Was i że dla Was pracuję. Za okrutne 
uważam ataki na moją rodzinę, żonę, dzieci i  apeluję – wskazujcie moje błędy, 
potknięcia i pomyłki. Będę je naprawiał. Zostawcie w spokoju moją rodzinę i bliskich, 
bo takie działania nie są walką polityczną, tylko szantażem, który jest bezwzględny.

Milanowianie, wybierając mnie na burmistrza, podjęliście decyzję o uzdrowieniu 
i  naprawie naszego miasta. Zamierzam powierzoną mi przez Was misję wykonać. 
Jestem tutaj dla Was.

Z wyrazami szacunku i serdeczności,

Burmistrz Miasta Milanówka

Dotacja na usuwanie 
i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest

Milanówek otrzy-
ma dotację, dzię-

ki której z wybranych 
nieruchomości zostaną 
zdemontowane i ode-

brane wyroby zawierające azbest. Łącznie zu-
tylizujemy ok. 40 ton odpadów azbestowych 
z milanowskich nieruchomości, których właści-
ciele wyrazili chęć uczestnictwa w programie. 
Dotację na realizację zadania przyznał Gminie 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Otwarta Strefa Aktywności w Milanówku
Na Turczynku powstanie Otwarta Strefa Aktyw-
ności (OSA). Obejmie ona usytuowanie 6 urzą-
dzeń siłowni plenerowej, stołu do gry w piłka-
rzyki, stołu do gry w warcaby oraz elementów małej architektury. Na realizację zadania Mila-
nówek pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokole-
niowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Aleksandra Żuraw Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Na pierwszym posiedzeniu, burmistrz Piotr 
Remiszewski wręczył dyplomy – powoła-

nia członom Rady oraz podziękował wszyst-
kim za przyjęcie zaproszenia do udziału w jej 
pracach. Członkowie Rady wybrali na swojego 
przewodniczącego Pana Arnolda Lisa a zastęp-
cami zostali pani Maja Winiarska i Radosław 

Inauguracja  
Rady Gospodarczej

Fastyn. Pierwsza dyskusja rady skupiła się na 
bieżących tematach związanych z wizerunkiem 
i marką Milanówek w kontekście rozwoju miasta 
w kierunku miasta kreatywnego. Sporo miejsca 
zajęła również dyskusja na temat proponowanej 
lokalizacji Milanowskiego Centrum Kultury przy 
ul. Łąkowej oraz omówienie zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego zgodnie z wnio-
skiem przewodniczącej Rady Miasta Milanówka 
z pisma RM.0004.31.2019.MG. Rada postano-
wiła nie opiniować na tym etapie wnioskowanej 
zmiany i przeniosła dyskusję na kolejne posie-
dzenie. Rada planuje zaprosić na nie Kierownika 
Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki 
Miasta oraz wnioskodawcę zmiany planu. Ko-
lejne posiedzenie Rady zaplanowano na 15 lip-
ca. Rada Gospodarcza zaprasza do odwiedzania 
strony internetowej: srgm.pl 
 Sekretarz Miasta, Piotr Iwicki 

17 czerwca pierwszy raz spotkała się Rada Gospodarcza, która będzie 
działać przy Burmistrzu Miasta Milanówka. 
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Szanowni Państwo! Jest mi niezmiernie 
miło poinformować, że wakacje roz-
poczynamy otwarciem basenu. Kąpie-
lisko miejskie, zdaniem poprzednich 

władz zostało zamknięte gdyż nie nadawało 
się już do remontu, tymczasem my w ciągu 
zaledwie trzech miesięcy daliśmy mu drugie 
życie. W odnowienie obiektu zainwestowa-
liśmy relatywnie nieduże pieniądze. W tej 
chwili nakłady wynoszą ok. 300 tys. zł. Ak-
tualnie kwota ta pozwoliła wyremontować 
nieckę basenową oraz przebieralnie, upo-
rządkować teren kąpieliska, a także zakupić 
trawę z rolki i leżaki. Na ten sezon wakacyjny 

to tylko tyle i aż tyle. Z czasem, w kolejnych 
latach, sukcesywnie będę podnosić standard 
obiektu tak, by z roku na rok stawał się co-
raz lepszy. W przyszłym roku zostanie odda-
ny do użytku brodzik dla dzieci. Będziemy się 
starać o dofinansowanie na system podgrze-
wania wody i rewitalizacji infrastruktury. Cie-
szę się, że milanowski basen znowu będzie łą-
czył pokolenia, że wspomnienia wakacyjne-
go słońca będą się wiązać właśnie z naszym 
kąpieliskiem. Zapraszam także na Miejskie 
Podwórko oraz szereg wakacyjnych atrakcji, 
które przygotowało dla Państwa Milanowskie 
Centrum Kultury (str. 10). 

  Kiedy przejdziemy kładką przy 
ul. Przejazd? 

– Kładka będzie remontowana przez wakacje 
i 1 września zostanie otwarta. Na razie będą 
to jedynie konieczne prace, a gruntowny re-
mont kładki czeka nas za dwa lata – mówi Bur-
mistrz Piotr Remiszewski. 
– Sprawa kładki a ściślej jej wyłączenia z użyt-
kowania ciągnie się od połowy ubiegłego roku. 
Ówczesna radna, pani Janina Moława, dzi-
siaj przewodnicząca Rady Miasta Milanówka, 
prowadziła korespondencję z Mazowieckim 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w War-
szawie, której efektem były czynności, mają-
ce ustalić czy jej stan techniczny nie zagraża 
zdrowiu i życiu ludzkiemu. W efekcie nadzór 
budowlany wyłączył ją z użytkowania. Oczywi-
stym jest, że niewłaściwe działanie w minionej 
kadencji władz miasta w pewien sposób ude-
rzyło rykoszetem w obecnego burmistrza, bo-
wiem zamknięcie kładki miało miejsce już po 
zaprzysiężeniu burmistrza Piotra Remiszew-
skiego. W wakacje kładka przejdzie niezbędne 
prace naprawcze. A dla nas z tego wszystkie-
go płynie jedna nauka: podejmując się działa-

nia, nawet w najlepszej wierze, można 
osiągnąć trudny do przewidzenia efekt. 
Co jest bowiem bardziej niebezpieczne: 
krzywe schody czy młodzież przebiega-
jąca przed pędzącym Pendolino? Najważ-
niejsze, że widać koniec tej niekomforto-
wej dla mieszkańców sytuacji, i kładka powróci 
do użytkowania – dodaje Sekretarz Piotr Iwicki. 

  Kiedy zakończy się remont tunelu pod 
torami?

- Komunikacja między obiema częściami miasta 
jest mocno utrudniona i odkąd zostałem bur-
mistrzem robię wszystko, co w mojej mocy, by 
przyspieszyć prace nad tunelem. Jest to jednak 
teren i inwestycja PKP, a przez ostatnie dwa 
lata nie było jakiejś dobrej woli, by szukać kom-
promisu we współpracy z nimi. Odbyłem dwa 
spotkania, które wystarczyły, by ruszyć temat. 
Przejście będzie uruchomione wtedy, kiedy zo-
stanie wybudowany kolektor deszczowy. Jego 
budowa trwa i myślę, że 70 proc. prac jest już 
zrobionych. Wykonawca powinien zakończyć 
roboty z końcem roku. Ostatnim etapem będzie 
budowa dworca – mówi Burmistrz.

PYTANIA OD REDAKCJI Dotacje na 
miejskie drogi
Miasto Milanówek wystąpiło o dofinan-
sowanie w ramach programu Funduszu 
Dróg Samorządowych inwestycji dotyczą-
cych dwóch ulic, tj. ul. Zbigniewa Herberta 
i ul. Wojska Polskiego. 
Chodzi o niebagatelne dotacje, bowiem w wy-
padku obu inwestycji całkowita kwota wspar-
cia może wynieść łącznie 12 941 674,48 zł. 
Na całość inwestycji składać się będą – re-
mont ul. Wojska Polskiego – 9 272 701,97 zł, 
przebudowa ul. Zbigniewa Herberta – 3 668 
972,51 zł. Podane kwoty obejmują również 
nadzór inwestorski. Wysokość dotacji w wy-
padku Milanówka, może wynieść 50% kosz-
tów inwestycji. 
Prawdopodobnie w wakacje dowiemy się, na 
które z miejskich ulic otrzymamy środki ze-
wnętrzne. Urząd Miasta jest w trakcie przy-
gotowań dokumentacji do aplikacji środków 
z FDS na kolejne ulice gdyż w sierpniu pla-
nowany jest kolejny nabór na inwestycje 
drogowe.

Zapraszam na basen

Rada Miasta zablokowała:

CENTRUM KULTURY

KOMUNIKACJA 
MIEJSKA

RONDA PRZY 
WIADUKCIE

W wyniku niezrozumiałych decyzji Radnych Miasta 
Milanówka, podjęte zostały działania, blokujące moż-
liwość rozwoju naszego miasta w kwestii Centrum 
Kultury, Komunikacji Miejskiej i poprawiających ruch 
samochodowy rond po obu stronach wiaduktu.
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 Za  Przeciw

  Wstrzymał się  Nieobecny

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

VIII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
W dniu 20 maja 2019 roku (poniedziałek) odbyła się VIII Sesja Rady Miasta Milanówka.  
Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14. Na sesji podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁY RADY  
MIASTA MILANÓWKA Z II SESJI 

RADY MIASTA VIII KADENCJI
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Uchwała Nr 
61/VIII/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2019 – 2024

Uchwała Nr 
62/VIII/19 w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok

Uchwała Nr 
63/VIII/19

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Milanówka

Uchwała Nr 
64/VIII/19

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Milanówku

Uchwała Nr 
65/VIII/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę we-
wnętrzną – ul. Lazurową w Milanówku

Uchwała Nr 
66/VIII/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na części nieruchomości stanowiącej działki 
ewidencyjne nr 2/15, 2/25 i 2/26 z obrębu 06-10 przy ul. 
Rososzańskiej w Milanówku

Uchwała Nr 
67/VIII/19

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na części nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 133 z obrębu 06-03 przy ul. Krzywej 
w Milanówku

Uchwała Nr 
68/VIII/19

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z za-
kresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz przedstawienia 
potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2019 na 
terenie Miasta Milanówka

Uchwała Nr 
69/VIII/19

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek 
na lata 2016-2020 za rok 2018

Uchwała Nr 
70/VIII/19

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2018 rok

Uchwała Nr 
71/VIII/19

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”

Uchwała Nr 
72/VIII/19

w sprawie wydania kart bezpłatnego parkowania dla przed-
siębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz 
właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Warszaw-
skiej, Krzywej i Przeskok w strefie płatnego parkowania

DEMO-EC kolejne półrocze za nami 
Kolejne półrocze realizacji międzynarodowego projektu pn. DEvelopment of sustainable MO-

bility management in European Cities (DEMO-EC) za nami. W tym okresie przedstawiciele 
Gminy Milanówek wzięli udział w spotkaniu grupy sterującej w Lipsku. 
Tematem przewodnim spotkania była redukcja ruchu samochodowego na rzecz transportu pu-
blicznego, rowerowego oraz ruchu pieszego. Podczas wizyty partnerzy projektu prezentowali 
dobre praktyki w tym zakresie. W centrum Lipska zobaczyliśmy także różne rozwiązania mobil-
nościowe, w tym strefy ograniczonego ruchu oparte na komunikacji pieszo-rowerowej. Wszyst-

kie dobre praktyki w zakresie 5 obszarów tematycznych porusza-
nych w projekcie zostaną niebawem zawarte w opracowywanym 
aktualnie podręczniku dobrych praktyk, który będzie upowszech-
niony w następnym półroczu w wersji elektronicznej i papierowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Interreg Europa.

Aleksandra Żuraw Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

DNI PRACY 
WEWNĘTRZNEJ

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
nr 121/VIII/2019 z dnia 3 czerwca 

2019 r. w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Referacie 

Planowania Przestrzennego 
i Estetyki Miasta na okres  
od dnia 4 czerwca 2019 r.  
do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

wtorek i czwartek będą dniami 
wewnętrznej pracy, bez przyjęć 

i obsługi interesantów.

https://milanowek.pl/bip/


KURIER MILANOWSKI 6/2019 5

WIEŚCI Z RATUSZA

KURIER MILANOWSKI 2/2019

Wysokość stawki za odbiór odpa-
dów w Milanówku wynosi teraz 
24 zł za odpady segregowane zaś 
32 zł za odpady zmieszane. Zro-

zumiałe jest, że kwoty te budzą duże niezadowo-
lenie wśród mieszkańców, dlatego w tym nume-
rze Kuriera postaramy się wyjaśnić skąd wzięły 
się podwyżki i dlaczego Gmina Milanówek nie 
miała na nie wpływu. 
Na podwyżki złożyło się wiele czynników, 
najważniejsze z nich to:
• Podniesienie przez rząd o 100 % opłaty środo-
wiskowej, a więc firmy, które zajmują się wywo-
żeniem odpadów, ponoszą większe koszty i skła-
dają w  postępowaniach przetargowych droższe 
oferty gminom.
• Wprowadzone przez rząd, obowiązujące w ca-
łym kraju, nowe zasady segregacji odpadów. Do-
tychczas odpady segregowaliśmy na 3 frakcje, 
obecnie nałożono wymóg segregacji na 5 frakcji. 
To także spowodowało podniesienie kosztu od-
bioru odpadów.
• Obowiązująca ustawowo rejonizacja wywozu 
odpadów do tzw. RIPOK-ów, co uniemożliwia 
szukanie tańszych miejsc odbioru śmieci. Staw-
ki za składowanie śmieci na naszym obszarze 
należą do najwyższych w kraju. 
• Zamknięcie się sporej części wysypisk po kon-
trolach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska związanych z  częstymi pożarami. 

Powstała przez to sytuacja braku konkurencji 
i windowania stawek za przyjęcie odpadów.
• Wzrost cen energii, paliwa oraz płacy mini-
malnej w  firmach zajmujących się odbiorem 
i zagospodarowaniem śmieci.
• Skokowy wzrost produkcji śmieci w ostatnich 
latach w naszej gminie. 
W związku z powyższym, Milanówek był zmu-
szony wybrać w  przetargu ofertę o 800 tys. zł 
wyższą niż zakładano. To w praktyce przełożyło 
się na wyższe opłaty za śmieci dla mieszkańców. 

PODWYŻKI W CAŁEJ 
POLSCE 

Praktycznie każda gmina w  Polsce, która mu-
siała mieć nową umowę na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów w 2019 r., zanotowała wzrost 
opłat. Mieszkańców dziwią jednak różnice 
w stawkach między sąsiednimi miastami. Przy-
kładowo w Grodzisku Maz. stawka w przypadku 

selektywnej zbiórki odpadów wynosi 19 zł zaś 
29 zł za odpady zmieszane, w  Brwinowie ana-
logicznie 16 zł i 32 zł, w Piasecznie 27 zł i 54 zł. 
Różnice w  stawkach wynikają z  charakteru 
gminy (powierzchnia, rodzaj zabudowy, ilości 
mieszkańców itp.), a także ilości wytwarzanych 
odpadów i  ich rodzajów. Tam, gdzie jest dużo 
odpadów zielonych, koszty systemu są większe.

Emilia Misiak, Kierownik ReferatuOchrony  
Środowiska i Gospodarki Zielenią w Milanówku.

Dlaczego tyle 
płacimy za śmieci? 
W kwietniu br. uchwałą Rady Miasta wysokość stawki za odbiór 
odpadów wzrosła o 100%. Dlaczego musimy płacić aż tyle? Skąd 
różnice w stawkach między Milanówkiem a sąsiednimi miastami? 

KOMENTARZ RADNYCH 

Ustawa nakłada na gminę obowiązek ta-
kiego gospodarowania odpadami, aby 

koszty odbioru śmieci od mieszkańców były 
pokrywane z opłat, jakie miasto na ten cel 
pobiera. Niestety w naszej gminie tak się 
nie dzieje. Po zorganizowanych przez urząd 
przetargach i podpisaniu umów radni zosta-
li poinformowani, że koszt funkcjonowania 
gospodarki odpadami w gminie Milanówek 
wzrasta o ponad 100 %. W tej sytuacji Bur-
mistrz Miasta korzystając z przysługującej 
inicjatywy uchwałodawczej skierował pod 
obrady Rady Miasta projekt uchwały za-
kładający m.in. wzrost opłaty za odpady do 
stawki 24 zł/os dla odpadów segregowanych 
i 32 zł/os dla pozostałych.
Zaproponowana przez Pana Burmistrza pod-
wyżka kosztów funkcjonowania systemu, 
w tym roku zostanie pokryta w części ze 
środków budżetowych, w części z podwyż-
ki opłat dla mieszkańców. Propozycja Pana 
Burmistrza, rozłożenia kosztów została za-

akceptowana przez Radę Miasta Milanówka 
uchwałą z dnia 1 IV 2019 r., która podniosła 
stawki za odbiór odpadów komunalnych. 
Zestawienie wzrostu kosztów gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi w naszej gminie 
w tym roku pokazuje wykres.
Koszt gospodarowania odpadami komunal-
nymi w styczniu wynika z umowy obowią-
zującej od 1 II 2016 do 31 I 2019, anekso-
wanej w 2018 roku. Koszty ponoszone przez 
miasto w kolejnych miesiącach są skutkiem 
umów zawieranych 4 II 2019 na luty-marzec 
i 13 III na kwiecień-maj-czerwiec.
Dodatkowo warto wspomnieć, że Urząd 
Miasta wyliczył, że stawki zapewniające bi-
lansowanie się systemu gospodarowania 
śmieciami musiałyby wynosić 39 zł od jed-
nego mieszkańca.

Zatem mimo stuprocentowej podwyżki sta-
wek opłat, miasto nadal jest zmuszone dopła-
cać do systemu z budżetu miasta i to dopła-
cać coraz więcej, obecnie będzie to 15 zł/os.
Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że 
pieniądze, które z budżetu uzupełniają sys-
tem gospodarki odpadami, nie mogą być wy-
korzystane na inne cele. O ile więcej miasto 
dopłaci do śmieci, o tyle mniej będzie mo-
gło przeznaczyć na finansowanie miejskich 
inwestycji, takich jak budowa dróg, czy 
kanalizacji. 
Radni zatem zmuszeni byli do podjęcia bar-
dzo trudnej decyzji, czy podnieść stawki 
śmieci o 100%, czy przeznaczyć na ten cel 
pieniądze z budżetu, a co za tym idzie – ogra-
niczyć wydatki na inwestycje.
 Karolina Białecka, Piotr Napłoszek

0
STYCZEŃ

kwota zabezpieczona w budżecie

Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi

oferta przetargowa wartość umowy
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Miasto dopłaca do odbioru śmieci, bo 
w sytuacji gdybyśmy tego nie robili 

to cena za te śmieci byłaby jeszcze wyż-
sza. Starałem się na tyle przytomnie dzia-
łać, że na razie podpisaliśmy kontrakty 
krótkoterminowe, podczas gdy niektóre 
gminy podpisały je z takimi zawyżonymi 
stawkami na rok lub dwa. Ta sytuacja nie 
będzie trwać wiecznie. Rząd podjął kon-
kretne działania, by zrezygnować z rejo-
nizacji i będzie można w różne miejsca 
wywozić odpady, a co za tym idzie sy-
tuacja się unormuje i ceny za odbiór od-
padów spadną – mówi Burmistrz Piotr 
Remiszewski. 

KOMENTARZ BURMISTRZA
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Po otwarciu w 1970 r. basen szybko stał 
się głównym miejscem wakacyjnych 
spotkań, wypoczynku i  służył nie-
przerwanie 46 lat. Łączył pokolenia, 

korzystali z niego i młodsi i  starsi, przyciągał 
też mieszkańców okolicznych miast. Po jego 
zamknięciu w  2016 roku Milanówek stracił 
nieco swój letniskowy charakter. 

W tym sezonie wakacyjnym znowu możemy 
powiedzieć – spotkajmy się na basenie! Choć 
ma swoje lata, po rewitalizacji doskonale speł-
nia swoją rekreacyjną funkcję.  
– Najpierw wyrównano dno, wypełniono ubyt-
ki, położono warstwę izolacyjną z pianki, a na-
stępnie rozłożono specjalną folię. Każdy jej ar-
kusz był zgrzewany na gorąco. Folia spowoduje, 
że basen wytrzyma 10 lat, bez większych remon-
tów – mówi Burmistrz Piotr Remiszewski. 
Wyremontowano też przebieralnie, pojawiły 
się toalety dla niepełnosprawnych, pomiesz-
czenia dla matek z dziećmi. Kocyk można roz-

łożyć na trawie z rolki, która po-
kryła 1,5 tys. m kw. terenu.

Przy Kąpielisku, jak co 
roku, funkcjonuje Miejskie 

Podwórko, a  tam strefy sportowo-rekreacyj-
ne, animacje dla dzieci, otwarta scena letnia. 
Chcąc podkreślić retro charakter kąpieliska 

i  jego historię, MCK organizuje też na base-
nie strefę retro zabaw. Wstęp na Miejskie Po-
dwórko jest bezpłatny.  Redakcja

Drodzy Milanowianie, w tym roku mamy 
okazję dalej tworzyć historię miejskiego 
kąpieliska. Powspominajmy też jednak, jak 
było dawniej. Czekamy na Wasze zdjęcia 
z basenu z dawnych lat. Wybrane opu-
blikujemy w następnym numerze Kuriera 
Milanowskiego. 

Zdjęcia można podsyłać na adres kurier@
milanowek.pl lub przynieść do Sekretariatu 
Urzędu Miasta na ul. Kościuszki 45. 

Znowu mamy basen!
Basen ma dla nas Milanowian 
szczególne znaczenie. To 
część historii naszego miasta, 
a także element, który je 
wyróżnia, bo próżno szukać 
w okolicy takiego kąpieliska 
odkrytego.
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Dorosły z terenu Milanówka (nale-
ży przedstawić dokument potwier-
dzający miejsce zamieszkania)

5 zł

Dorosły z innej miejscowości 10 zł
Dzieci do lat 7 z terenu Milanówka 
(należy przedstawić dokument pot-
wierdzający miejsce zamieszkania)

wstęp 
wolny

Dzieci powyżej lat 7 i młodzież 
z terenu Milanówka (za okazaniem 
ważnej legitymacji szkolnej) 

1 zł

Dzieci do lat 7 z innych miejsco-
wości 1,50 zł

Dzieci powyżej lat 7 i młodzież 
z innych miejscowości (za okaza-
niem ważnej legitymacji szkolnej)

3 zł

Renciści i emeryci z terenu Mila-
nówka (należy przedstawić doku-
ment potwierdzający uprawnienie)

3 zł

Renciści i emeryci z innych miejsco-
wości (należy przedstawić doku-
ment potwierdzający uprawnienie)

5 zł

Studenci z terenu Milanówka do 
ukończenia 25 r.ż. (za okazaniem 
ważnej legitymacji studenckiej)

3 zł

Studenci z innych miejscowości do 
ukończenia 25 r.ż. (za okazaniem 
ważnej legitymacji studenckiej)

5 zł

Cennik
Przed remontem

Burmistrz wywiązał się z obowiązku złoże-
nia raportu do 31 maja 2019 roku. Rada 
tej oraz zeszłej kadencji miała dokładnie 

354 dni na uchwalenie tego, jak chce aby ten 
raport wyglądał, jeśli chodzi o formę. Rada ze-
szłej, oraz obecnej kadencji nie zgłaszała ży-
czeń w sprawie tego, jak ma raport wyglądać. 

24 czerwca część rady z radną Janiną Moławą 
na czele uznała, że raport nie spełnia ich ocze-
kiwań. Dodajmy, że oczekiwań, które nie były 
znane nikomu. Rada debatowała nad raportem 
o stanie gminy za rok 2018 gdy przez 11 mie-
sięcy burmistrzem była pani Wiesława Kwiat-
kowska, a przez 1 miesiąc, kiedy burmistrzem 

był Piotr Remiszewski. Po debacie radni oce-
nili stan gminy w 2018 roku jako zły i (o ironio) 
postanowili wyrazić to, nie dając wotum zaufa-
nia burmistrzowi Piotrowi Remiszewskiemu. 
Niektórzy radni źle ocenili stan gminy pod rzą-
dami Wiesławy Kwiatkowskiej, ale nie udzielili 
wotum Piotrowi Remiszewskiemu, szkoda, że 
kosztem ludzi, którzy chcą wyrwać Milanówek 
z marazmu w którym tkwi od wielu lat. Jedno-
cześnie radni postanowili udzielić burmistrzo-
wi absolutorium.
  Piotr Iwicki, Sekretarz Miasta

Wotum NIE, absolutorium TAK
Sejm zobowiązał wójtów burmistrzów i prezydentów do składania raportu o stanie 
gminy (miasta). Jest to nowy wymóg, takie raporty gospodarze miast składali 
po raz pierwszy, nowością jest też możliwość udziału w debacie nad raportem 
mieszkańców miasta. 
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KONKURS PLASTYCZNY  
POD HASŁEM: 
Poprawiamy estetykę 
Miasta-Ogrodu

Kładka dla pieszych nad torami PKP przy 
ul. Przejazd to ważny element infrastruktury 

komunikacyjnej miasta, gdyż łączyła ul. Warszaw-
ską z ul. Krakowską i pozwała na swobodną komu-
nikację pieszych we wschodniej części miasta. Nie-
stety od kilku lat straszy swym widokiem – m.in. 
przez odpadającą farbę, wszechobecną korozję 
i graffiti. Kładka ta została przekazana nieodpłatnie 
Gminie Milanówek w 2018 r. przez PKP SA Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. 
Z protokołu okresowej kontroli stanu techniczne-
go opracowanego w październiku 2018 r. wynika, 
że konieczny jest jej: remont, naprawa i konserwa-
cja. Referat Technicznej Obsługi Miasta planuje już 
w tym kierunku odpowiednie działania. Jej otwar-
cie planowane jest na 1 września.
Z Ekspertyzy stanu technicznego kładki opra-
cowanej w grudniu 2018 r. wynika szereg zale-
ceń m.in. w zakresie: „elementy stalowe nale-
ży pomalować zgodnie z ustaloną z Inwestorem 
kolorystyką”. 
W związku z tym, że dotychczasowa kolorystyka 
kładki, w opinii wielu Mieszkańców, jest w kon-
tekście estetycznym dość kontrowersyjna – Re-
ferat Planowania Przestrzennego i Estetyki Mia-
sta ogłasza konkurs plastyczny na: projekt nowej 
kolorystyki kładki dla pieszych przy ul. Przejazd. 

Krzysztof Jarosz, Kierownik Referatu 
Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

Każda zabudowana posesja z reguły posia-
da swoje ogrodzenie i bramę (furtkę), któ-

re ją upiększają i świadczą o poczuciu estetyki 
właściciela. 
Miasta natomiast w wiekach przeszłych po-
siadały swoje mury miejskie i bramy miejskie, 
które oprócz funkcji obronnej pełniły także 
funkcje reprezentacyjne, co szczególnie wi-
doczne jest w architekturze bram miejskich. 
Dziś rolę bramy miejskiej przejęły witacze, 
które są znakiem ustawianym przy grani-
cy miasta (gminy) w celu powitania wjeżdża-
jących osób. Często umieszcza się na nich: 
herb, logo, hasło reklamowe lub inne infor-
macje. Witacze są po prostu reklamą miasta 
i jego wizytówką. Jednymi z najbardziej roz-
poznawalnych miejskich witaczy na świecie 
są: kolorowy neon w mieście Las Vegas, litery 
napisu HOLLYWOOD ustawione na zboczu 
gór Santa Monica, Statua Wolności w Nowym 
Jorku ustawiona na wyspie Liberty Island. 
W Polsce także każde miasto chcące podkre-
ślić swój charakter i świadome czym jest ar-
chitektura miejska posiada już witacze. Wi-
tacze posiadają wszystkie miasta w okolicy 

Milanówka: Grodzisk Mazowiecki, Podkowa 
Leśna, Pruszków i Żyrardów. 
Czy na dostojny witacz zasługuje także Mia-
sto Ogród Milanówek, szczególnie, że w tym 
roku obchodzi jubileusz 100-lecia? Co praw-
da przy granicy miasta Milanówek przy DW 
719 stoją skromne, małe, nieco krzywe tabli-
ce, ginące w chaosie reklamowym. Są słabo 
widoczne w dzień jak i w nocy, ale witaczem 
to one raczej nie są i chyba czas to zmienić.

UWAGA – KONKURS: na projekt WITACZY miasta 
ogrodu Milanówek

Uchwała o tzw. kierunkach działania bur-
mistrza została podjęta przez radnych 
już po ogłoszeniu konsultacji. Dlaczego? 

Czy chodziło o storpedowanie czegoś, co de 
facto jest emanacją demokracji? Dlaczego radni 
nie chcieli poznać opinii tych, którzy ich wybra-
li? Jak widać, można mnożyć pytania, ale nie to 
jest w całej zaistniałej sytuacji najgorsze. Prze-
prowadzone przez urząd miasta konsultacje zo-
stały w sposób jaskrawy wypaczone poprzez 
informacje kolportowane przez internetowe 
media, będące faktycznie dezinformacją. Moż-
na tutaj przytoczyć niesławną sentencję Jose-
pha Goebbelsa, ministra propagandy i oświe-
cenia publicznego hitlerowskich Niemiec, który 
mówił, że: „Kłamstwo powtarzane tysiąc razy 
staje się prawdą”. Nie inaczej było z nierucho-
mością przy ul Łąkowej, która nagle stała się: 
„blaszakiem”; „fabryką farb”, która ma koszto-
wać (zakup) 7 milionów złotych. A jakie są fak-
ty? Budynek jest murowany, farb nigdy w nim 
nie produkowano a tym samym nie jest to teren 
skażony! Wyjściowa cena zakupu nieruchomo-
ści wynosi 3,2 miliona a nie jak podano 7! Co 
więcej, można za nią zapłacić w trzech rocznych 
ratach. Posiadając mylną wiedzę, w efekcie cze-
goś coś co popularnie nazywa się interneto-
wym hejtem i dezinformacją, osoby odpowia-
dające w ankiecie na zadane pytania, nie miały 
pojęcia jakie są fakty. Natomiast znamiennym 
jest to, że prawie 90% tych, którzy odwiedzili 
budynek i halę przy ul. Łąkowej w czasie kon-
sultacji i dnia otwartego, głosowało „za”. Jak 
widać, w tym wypadku propagowanie niepraw-
dziwych informacji przesądziło o ostatecznym 

wyniku konsultacji. Co więcej, adwersarze po-
mysłu burmistrza, kompletnie ignorują fakt, że 
nabywając nieruchomość przy ul. Łąkowej, na-
stępnego dnia można do niej przenieść działal-
ność MCK. Ile lat będziemy czekać na nową sie-
dzibę przy ul. Kościelnej? I czy w ogóle jest moż-
liwe jej posadowienie w tym miejscu, w świetle 
obowiązujących przepisów prawa, bez likwidacji 
kortów? A może komuś zależy aby korty zlikwi-
dować, a w ten sposób zatrzeć ważny element 
historii naszego miasta? Burmistrz wraz z samo-
rządowcami ma obowiązek realizowania zapi-
sów ustawy, która w jednym z punktów w ra-
mach zadań własnych, nakazuje prowadzenie 
działalności właśnie w obrębie kultury. W Mi-
lanówku wizja i rozwój zostały storpedowane 
przez konfabulację, internetowy hejt i masową 
dezinformację. Jak ocenić w tym kontekście sło-
wa przewodniczącej Rady Miasta Milanówka, 
pani Janiny Moławy, która na koniec posiedze-
nia Komisji Kultury i Sportu w dniu 13 czerwca, 
nazwała budynek przy ul. Łąkowej poprzemy-
słowym (co jest niezgodne z prawdą) a do tego 
dodała, że dobro mieszkańców nie jest kluczo-
we, bowiem najważniejsze jest to, co zdecyduje 
rada. ((...) Decyzję podejmuje rada, czy to się to 
podoba mieszkańcom, czy nie podoba (…) mo-
żemy oczywiście wysłuchać Państwa opinii, ale 
decyzję i tak podejmie rada).
Obiecuję rozwój Milanówka – deklarował i de-
klaruje burmistrz Piotr Remiszewski. Niestety, 
działanie części radnych jak to z blokowaniem 
rozwoju bazy kulturalnej w Milanówku, wiąże 
burmistrzowi ręce. 
 Piotr Iwicki, Sekretarz Miasta

Konsultacje społeczne 
skażone błędem
Konsultacje społeczne, odnoszące się do lokalizacji instytucji kultury w Milanówku, 
z perspektywy kilku tygodni pokazały, jak łatwo wpływać na opinie mieszkańców oraz, 
jak można również torpedować działania burmistrza. 

Udział w OBU konkursach może wziąć każdy 
mieszkaniec Milanówka lub uczeń milanowskich 
szkół (a także osoby nie będące mieszkańcami 
miasta), w trzech kategoriach wiekowych: 
- przedszkole, 
- szkoły podstawowe, 
- młodzież i dorośli. 
Prace w dowolnej technice plastycznej na 
papierze o formacie maksymalnym 30x40cm, 
można nadsyłać do siedziby Referatu Planowania 
Przestrzennego i Estetyki Miasta na ul. 
Spacerową 4. 
• do 12 sierpnia 2019 r. - konkurs Kładka 
• do 6 września 2019 r. - konkurs Witaczy

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 
tylko jedną pracę. Prace oceniać będzie Komisja 
Konkursowa powołana do tego celu.Więcej 
informacji w regulaminie na stronie internetowej: 
www.milanowek.pl.

http://www.milanowek.pl
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Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku za-
prasza seniorów jak i wszystkich chętnych 

do zapisu się do naszego uniwersytetu na cie-
kawe zajęcia , warsztaty, wykłady oraz realizacje 
swoich marzeń. Głównymi celami Uniwersytetu 
jest m.in.: 
–  Prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, 

a w szczególności w zakresie medycyny i profi-
laktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultu-
ry i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, 
technicznych i ekologii,

–  Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez 
uczestnictwo w różnych formach życia spo-
łecznego, propagowanie zasad kulturalnego 
współżycia społecznego,

–  Propagowanie i popieranie różnorodnych form 
aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycz-
nej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności 
i zainteresowania członków Uniwersytetu.

Niemniej ważną rolę MU3W jest integracja se-
niorów. Podczas spotkań seniorzy mają możli-
wość wymiany poglądów, zacieśnienia przyjaźni. 
Organizowane są wspólne spotkania świątecz-
ne, wycieczki oraz wyjazdy do teatru i muzeum. 
Wszystkie swoje cele Milanowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku realizuje poprzez prowadzone 
wykłady, prelekcje i spotkania literackie dla swo-

ich słuchaczy, które dają możliwość ich rozwoju 
intelektualnego. Największym zainteresowaniem 
cieszą się te z dziedziny prawa, ochrony zdro-
wia, historii, sztuki, turystyki, geografii, kultury 
lokalnej czy psychologii. Ponadto organizowa-
ne są warsztaty psychologiczne, malarskie, zaję-
cia praktyczne jak kurs języka angielskiego, oraz 
gimnastyka na basenie.
Nowy Rok Akademicki rozpoczyna się w mie-
siącu październiku. W miesiącu lipcu i sierp-
niu są wakacje. Dyżury pełnione będą od dnia 
03.09.2019 r. w każdy wtorek i czwartek w godz. 
10:00 – 12:00 w biurze MU3W ul. Spacerowa 4 
w Milanówku. 
Wszelkie informacje o działalności MU3W będą 
podawane na bieżąco na nowej stronie interne-
towej po wakacjach.

Prezes zarządu, Maria Barbarska

MU3W zaprasza
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Polski Związek Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów  

Oddział Rejonowy  
w Milanówku zaprasza

02-11.09.2019 r. Włochy
10-dniowe wczasy 

w nadmorskiej turystycznej 
miejscowości Anzio

W trakcie pobytu zwiedzanie:
- Rzym + Watykan

- Monte Casino
- Pompeje + Neapol

04-15.10.2019 r. Truskawiec
wczasy zdrowotne

Zapisy i szczegóły w Biurze Związku, 
tel. kontaktowe: 

603 932 203, 503 983 206

SPRAWDŹ  
KONDYCJĘ SWOICH 

KOŚCI!
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

zaprasza osoby w wieku 50 lat i 
starsze  zameldowane w Milanówku

NA BEZPŁATNE BADANIA 
W KIERUNKU OSTEOPOROZY 

• w dniu 12.07.2017 r. (piątek) 
w godzinach 9.00-16.00 

na terenie parkingu Przedszkola Nr 1, 
ul. Herberta 43

• w dniu 13.07.2017 r. (sobota) 
w godzinach 9.00-16.00 

na terenie parkingu  
Urzędu Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45

Liczba miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Zapisy będą prowadzone przez 
Referat Oświaty UMM

w dniach 05-11.07.2019 r.  
w godz. 9-15 

pod nr tel. 22 758 30 61  
wew. 185, 116

Profilaktyczne badania w kierunku 
osteoporozy to jeden z najlepszych 

sposobów na wczesne wykrywanie zmian 
w układzie kostnym osób po 50 roku 

życia. Mieszkańcy są zaniepokojeni, że mamy 
dopiero początek czerwca, a w Mila-
nówku już występują problemy z do-

stawą wody. Problem braku wody dotyczy jed-
nak nie tylko Gminy Milanówek, ma wymiar 
ogólnokrajowy. Wiąże się m.in. z suszą rolniczą, 
którą stwierdzono w aż 10 województwach (ra-
port Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznaw-
stwa PIB w Puławach za okres od 21 kwietnia 
do 20 czerwca 2019 r.). Polska już teraz ma naj-
mniejsze zasoby wód gruntowych w Europie. 
Susza w Milanówku, mieście pełnym ogrodów 
i drzew, jest tym bardziej odczuwalna. Obecne 
zużycie wody jest o 40% większe niż w okre-
sach zimowych. 
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie sta-
cje uzdatniania, które zaopatrują w wodę nasze 
miasto, pracują z pełną wydajnością. Woda jest 
produkowana na bieżąco, a ponadto MPWiK ku-
puje wodę od Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji z Grodziska Mazowieckiego. Dostawa wody 
z Grodziska jest jednak uzależniona od możli-
wości produkcyjnych/technologicznych ZWiK. 
Ostatnio z powodów braku wody w sieci wodo-
ciągowej w mieście i Gminie Grodzisk, dostawa 
wody została przez ZWiK wstrzymana. 
W Milanówku każdorazowe odkręcenie hydran-
tu, podlewanie terenów zielonych przez większą 
liczbę mieszkańców w jednym czasie, czy awaria 
wodociągowa powodują znaczny spadek ciśnie-

nia wody, który pociąga za sobą jej niedobór. W 
związku z tym prosimy o ograniczenie do nie-
zbędnego minimum podlewania ogrodów, jak 
również przesunięcie tej czynności na późniejsze 
godziny nocne (po godzinie 23:00). Zachęcamy 
także do gromadzenia wody deszczowej, kiedy 
tylko pojawią się opady, i wykorzystywanie jej 
do podlewania roślin. 
W celu poprawienia sytuacji związanej z dostar-
czaniem wody w okresach letnich, Milanow-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o. o. wykonało projekt modernizacji stacji 
uzdatniania wody, mieszczącej się przy ul Za-
chodniej. Modernizacja przyczyni się do zwięk-
szenia dwukrotnie wydajności tego obiektu. 
Ze środków MPWiK została odwiercona trzecia 
studnia, której zasoby wodonośne zostaną wy-
korzystane po wykonaniu modernizacji. Na dzień 
dzisiejszy w/w stacja uchwałą nr 83/9/19 Rady 
Miasta została przekazana aportem MPWiK. 
Spółka planuje jeszcze w 2019 roku rozpocząć 
procedurę modernizacji tego obiektu.

Elżbieta Mission, Prezes MPWiK

Spróbujmy razem przetrwać suszę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., w związku z występu-
jącymi  upałami, boryka się ze wzmożonym 
poborem wody, który powoduje, że w nie-
których miejscach miasta występują spadki 
ciśnienia wody aż do jej całkowitego braku. 
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To już czternasty raz, gdy spotkaliśmy się 
w ogrodach mieszkańców! Choć pogoda 
w ten weekend nie raz nas zaskoczyła, zde-
cydowanie nie zniechęciła Was do wspólne-
go spędzania czasu! 
Te dwa festiwalowe dni były nie lada wyzwa-
niem dla uczestników, ponieważ do zwiedzenia 
było aż 30 ogrodów oraz kilkanaście punktów 
Lokalnej Garażówki. W ogrodach czekało mnó-
stwo warsztatów, koncertów, wykładów, wy-
staw, spotkań autorskich, gier, wspólnego śpie-
wania i grania. Odbył się również spacer ulicami 
Milanówka.Dziękujemy serdecznie wszystkim 
mieszkańcom, współorganizatorom, stowarzy-
szeniom za ogrom włożonej pracy i pozytyw-
nej energii. To właśnie Wy tworzycie Festiwal 
Otwarte Ogrody i Milanówek na co dzień!

M
. S

za
bl

ew
sk

a

Otwarte Ogrody 
za nami

Nasza Gmina została wyodrębniona 
administracyjnie w  1919  r. Wój-
tem Gminy był wówczas prawnik 
Apoloniusz Csáky. W  Otwartym 

Ogrodzie Urzędu Miasta byli obecni – jego 
prawnuczka i  stryjeczny wnuk, a Pani Barba-
ra Kaszycka, honorowa Obywatelka Milanów-
ka, zapoznała obecnych z  historią jego rodzi-
ny. Władzom miasta został przekazany portret 
pierwszego Wójta wykonany przez milanow-
skiego artystę, Pana Włodzimierza Starościa-
ka. Uroczystość zakończył koncert w  wyko-
naniu Dariusza Biernackiego, Patrycji Pru-
szyńskiej, Milanowskiej Orkiestry Dętej im. 
Feliksa Dzierżanowskiego. Przez Burmistrza 
Piotra Remiszewskiego oraz rodzinę Wójta 
został także posadzony dąb „Apoloniusz”, po-

święcony pamięci działań Apoloniusza Csáky 
na rzecz miasta. Obchody 100-lecia Gminy 
będą trwać cały rok. Będzie do niech nawią-
zywać większość wydarzeń w naszym mieście. 
Wszystko po to, by podkreślać, jak ważny jubi-
leusz obchodzi Gmina i jak ciekawą oraz war-
tościową ma historię. 
 Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Z okazji 100-lecia Gminy Milanówek otwieramy 
w Kurierze Milanowskim rubrykę wspomnień 
o mieście. Zapraszamy mieszkańców do 
wysyłania nam ciekawych historii związanych 
z Milanówkiem, zdjęć dawnego Milanówka. 
Materiały można wysyłać na adres: kurier@
milanowek.pl lub przynieść do Sekretariatu 
Urzędu Miasta na ul. Kościuszki 45.

Uroczyste otwarcie 
obchodów 100-lecia 
Gminy Milanówek

W dniu 8 czerwca br., w Otwartym Ogrodzie na terenie 
Urzędu Miasta, odbyło się uroczyste otwarcie obchodów 
100-lecia Gminy Milanówek. 

Może 
ciastka 

zJemy na 
basenie?

Tam się 
poznaliśmy.
Pamiętasz?



Lato  
z Milanowskim Centrum Kultury
29.06- 31.08. Miejskie Podwórko funkcjonować będzie na 

terenie Kąpieliska miejskiego od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach działania kąpieliska. 
Wstęp na Miejskie Podwórko jest bezpłatny. 
Przestrzeń ta to moc atrakcji dla małych i du-
żych, a przede wszystkim wakacyjne zabawy 
animacyjne - strefy sportowo-rekreacyjne, 
animacje dla dzieci, strefa retro zabaw, otwarta 
scena letnia.

10:00–13:00 Szybkie kursy manualne dla 
najmłodszych (plastyka, tech-
nika, masa)

13:00–15:00 Ruch to zdrowie ( zajęcia, za-
wody, turnieje sportowe)

15:00-17:00 Filmy, karaoke, tańce

Dwa razy w tygodniu wtorek i czwartek o godz. 
17:00 „Aktywnie na trawie”

Weekendy to animacje, koncerty i wspaniała 
zabawa dla każdego!

Lipiec Warsztaty plastyczne oraz tworzenie muralu przy ul. Kościelnej 3. 
Szczegóły www.mckmilanowek.pl

Każdy wtorek 

(lipiec-sierpień)

g. 19.10  „Aktywnie na trawie” – otwarte zajęcia dla dorosłych na Miejskim Pod-
wórku: zumba, fitness, bodyArt, ladies latino, pilates – prowadzi I Love Dance 
Studio

Każdy czwartek 
(lipiec-sierpień)

g. 17.00 „Aktywnie na trawie” – otwarte zajęcia dla dzieci na Miejskim Podwórku: 
zumba, fitness, bodyArt, ladies latino – prowadzi I Love Dance Studio.

8-12 lipca  I turnus półkolonii „Lato w mieście z MCK” – warsztaty, animacje, wycieczki.

14 lipca g. 21.30 skwer Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki – „Kino na leżakach” 
– film „Jutro będziemy szczęśliwi”.

15-19 lipca II turnus półkolonii „Lato w mieście z MCK” – warsztaty, animacje, wycieczki.

22-26 lipca III turnus półkolonii „Lato w mieście z MCK” – warsztaty, animacje, wycieczki.

27 lipca ul. Kościelna 3 – Świętujemy 100 lat kortów tenisowych w Milanówku! – odsłonięcie pamiąt-
kowego muralu, wystawa plenerowa, wystawa starych rakiet tenisowych, mecz pokazowy 
w tenisie ziemnym.

9 sierpnia g. 20.00 Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33 – koncert zespołu „Piotr Schmidt Quartet”. 
Szczegóły www.mckmilanowek.pl

11 sierpnia g. 21.15 skwer Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki – „Kino na leżakach” 
– film „Mamy 2 mamy”.

18 sierpnia „Idziemy na piknik” – warsztaty, animacje, otwarta scena talentów.

31 sierpnia/1 
września Dzień Milanówka szczegóły str. 11

http://mckmilanowek.pl
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W programie koncerty na dużej es-
tradzie, konkursy, wesołe mia-
steczko i zjazd foodtrucków. 
Wystąpią dla nas doskonałe ze-

społy, orkiestra dęta, a gwiazdą wieczoru będzie 
Varius Manx z Kasią Stankiewicz! 
Dla najmłodszych przygotowaliśmy sportowo - 
artystyczną grę terenową. Nie zabraknie sporto-
wych konkurencji i ekstremalnych skoków mo-

tocrossowych. Wspaniałe jest to, że w organiza-
cję przedsięwzięcia włączyło się tak wiele lokal-
nych firm, stowarzyszeń i grup nieformalnych. 
Pożegnajmy razem wakacje, tradycyjnie pod-
czas wielkiej imprezy w Milanówku. 1 września 
kontynuować będziemy święto podczas koncer-
tu Chopinowskiego.
Zapraszamy serdecznie. 

Zespół MCK

Dni Milanówka  
wracają na Turczynek!
31 sierpnia 
zapraszamy 
serdecznie na moc 
wydarzeń na Stadionie 
Turczynek! To będzie 
festyn, za którym 
tęskniła duża grupa 
mieszkańców. 

Zachęcamy do słuchania Dnia 
Milanówka na antenie radia 

„Bogoria” na 94,5 FM w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca. Informacji 

z Milanówka można wysłuchać o godz. 
9.30, 10.30 i 11.30.

W kwietniu zaprosiliśmy do Starego Kina na 
spektakl pt. Sugar. W „Kurierze Milanow-
skim” chcemy gorąco podziękować za tak 
liczne zainteresowanie sztuką – graliśmy ją 
dwa razy tego samego dnia, o godzinie 16 
i 19, przy zapełnionej sali. 

To było wyzwanie dla aktorów, bo to trud-
ny spektakl, wymagający ogromnego na-

kładu emocjonalnego. Dziękujemy za gorące 
brawa, za słowa po występach – utwierdzają 
nas w tym, że to, co robimy, ma sens. Bo Su-
gar „rodziła się” w naprawdę trudnych warun-
kach – galeria Matulka i Kurnik, gdzie odbywa-
ły się próby, nie są przestrzenią, w której akto-
rzy mogą się, że tak powiem, „rozprzestrzenić”. 
I musimy mocno wierzyć w to, że nasze zma-
gania z „bezdomnością” teatru przynoszą coś 
dobrego.
Dziękujemy za piękne zdjęcia autorstwa p. 
Joasi Szamoty z MCK. Dziękujemy Miastu za 
przyznanie małego grantu, który sfinansował 
spektakl o godzinie 16. Staremu Kinu za ciepłe 
przyjęcie. Magazynowi „La Mode et la Diplo-
matie” za patronat medialny. I jeszcze raz – 
wszystkim Widzom, którzy spędzili z nami po-
południe i wieczór w… domu publicznym (sce-
nariusz inspirowany był książką Michela Fabe-
ra Szkarłatny płatek i biały – polecam!).
 Iwona Dornarowicz – T-Art

T-Art w Starym 
Kinie

„Męska Szopa” w Milanówku

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 37/V/19 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r., 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mila-

nówku wraz z Urzędem Miasta Milanówka 
realizuje działanie projektowe pn. „Męska 
Szopa”. Planujemy, że we wrześniu bieżące-
go roku powstanie już wyposażony warsztat, 
w którym każdy (i starszy i młodszy) miesz-
kaniec Milanówka będzie mógł bezpłatnie po-
majsterkować pod okiem animatora. 
Pomysł na Męską Szopę dotarł do Polski z Au-
stralii. Tam funkcjonuje taka oferta w ramach 
systemu zdrowia, a „wizytę” w warsztacie za-
leca lekarz. W Milanówku „Męska Szopa” po-
wstanie w ramach projektu „Rozwój usług 
społecznych w Gminie Milanówek” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
a o udziale w zajęciach będzie mógł zadecydo-
wać każdy mieszkaniec, dla którego majster-
kowanie jest potrzebą integracji oraz rozwoju 
swojego hobby. Projekt Męskiej Szopy stano-
wi odpowiedź na aktywizację osób starszych, 
w szczególności mężczyzn, choć z warsztatu 
będą mogły skorzystać również panie oraz 
dzieci i młodzież. Mile widziane będą grupy 

– dziadkowie z wnukami i wnuczkami a także 
osoby indywidualne. 
Proponowane obecnie miejsca, to teren przy 
basenie miejskim lub teren przy ul. Marszał-
kowskiej w Milanówku. Dotychczas odby-
wały się spotkania organizacyjne, w których 
uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Milanówku oraz przedstawi-
ciele Urzędu Miasta Milanówka. Pierwotna 
lokalizacja przy ul. Okólnej nie znalazła uzna-
nia ze względu na protest mieszkańców z są-
siednich budynków. Cała procedura urucho-
mienia Męskiej Szopy jest na tyle skompliko-
wana i czasochłonna, że koniecznym okazało 
się złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 
obiektu użyteczności publicznej, wraz z inny-
mi niezbędnymi dokumentami w Starostwie 
Powiatu Grodziskiego. Prace nad uruchomie-
niem warsztatu są w toku. Otwarcie Męskiej 
Szopy na pewno nie pozostanie bez echa, dla-
tego wszelkie informacje o postępach będą na 
bieżąco zamieszczane na Fanpage projektu na 
Facebooku. Zachęcamy do uważnego śledze-
nia naszych prac, a w konsekwencji do odwie-
dzenia placówki.

Ośrodek Pomocy Społecznej:  
ul. Kościuszki 16, 05–822 Milanówek, tel. 22 724 97 92,  
e-mail: ops@ops.milanowek.pl, www.milanowek.naszops.pl  
Biuro projektu: ul. Kościuszki 58, 05–822 Milanówek, tel. 22 724 94 69

http://www.milanowek.naszops.pl
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Na wakacyjne wieczory polecamy niezwy-
kłą powieść „Dzikie łabędzie. Trzy córki 
Chin”. Opowieść utkana z doświadczeń 

trzech pokoleń chińskich kobiet. Autorka książ-
ki wyemigrowała i pokusiła się o swego rodzaju 
epos, na który złożyły się historyczne wydarze-
nia społeczno-polityczne i ważne wybory babki, 
matki i córki. A skoro jesteśmy przy emigracji 
– warto sięgnąć po „Emigrację” Malcoma XD, 
w której odnajdziemy wiele emocji towarzyszą-
cych takim decyzjom jak zmiana naszego życia 
w związku ze zmianą kraju. Dzieciom dedykuje-
my książkę Moniki Utnik-Strugały, która opisuje 
fascynujące rzeczy, których doświadczamy po 
zmroku oraz historię dziewczynki o imieniu 
Elizabeth i jej przygody w Hotelu Winterhouse.

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

KSIĄŻKI DLA DZIECI

Emigracja
Malcolm XD
Wydawnictwo W.A.B.

Doskonała powieść łotrzy-
kowska o emigracji. Dowcipna 

i gorzka, taka, jaka powinna być. Polacy emigrowali 
od zawsze i emigracja była zawsze doświadczeniem 
traumatycznym – obietnicą lepszego życia i rozcza-
rowaniem równocześnie. 

Hotel Winterhouse
Ben Guterson
Wydawnictwo 
Dwukropek

Jedenastoletnia Elizabeth po 
stracie rodziców, zamieszkuje 
w pięknym i tajemniczym 

Hotelu Winterhouse. Hotel skrywa wiele zagadek, 
które za pomocą wyjątkowej książki, udaje się 
dziewczynce rozwiązać. Hotel Winterhouse to 
obowiązkowy punkt na czytelniczej mapie prawdzi-
wego miłośnika książek.

Po ciemku, co się dzieje w nocy
Monika Utnik-Strugała
Wyd. Nasza księgarnia

Co się dzieje za dnia, każde dziecko widzi. Ale co 
skrywa noc... tego dowiedzą się maluchy z książ-
ki z pięknymi ilustracjami Małgorzaty Piątkow-
skiej. Okazuje się, że noc skrywa wiele tajemnic, 
o których małe dzieci niewiele wiedzą. Autorka 

z wyczuciem przekazuje najmłodszym wiedzę na temat astronomii, 
biologii, ludzi, roślin i zwierząt w różnych porach doby. Dowiecie się 
z niej także ciekawostek, które zobaczyć można tylko po zapadnięciu 
zmroku. Książkę polecamy szczególnie tym czytelnikom, którym noc 
kojarzy się ze strachem i niepokojem.

Dzikie łabędzie. Trzy 
córki Chin
Jung Chang
Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak

Książka, która poruszyła czytelników na całym 
świecie. Nie można jej przeczytać tylko w Chi-
nach, gdzie wciąż jest zakazana przez władze. 
Przejmująca opowieść o trzech pokoleniach 
jednej rodziny, której doświadczenia tworzą obraz 
przemian, jakie dokonały się w Chinach. Babka 
autorki zgodnie ze starą tradycją miała zaban-
dażowane stopy, matka stała się zaangażowaną 
komunistką walczącą o nowe Chiny. Mała Jung 
jako młoda kobieta zdecydowała się skorzystać 
z cudem nadarzającej się okazji i opuścić swój 
kraj na zawsze. Napisała książkę, która pozwoliła 
zrozumieć światu, czym tak naprawdę są współ-
czesne Chiny.

BIBLIOTEKA
NA WAKACJE

POLECA

S tanowisko z literaturą, na którym zna-
lazły się powieści, kryminały, romanse, 
thrillery oraz książki dla dzieci i mło-
dzieży stanęło na targowisku miejskim. 

Wśród wielobarwnych namiotów z przepysz-
nymi nowalijkami nasze książki prezentowały 
się dość intrygująco, dlatego też odwiedzający 
targ Milanowianie z ciekawością przystawa-
li przy nich, pytając czy można wziąć ze sobą 
książkę? Tak, te książki są dla Państwa, dajemy 
im „drugie życie”. Idea uwalniania książek pole-
ga na popularyzowaniu książek i czytelnictwa 
poprzez nieodpłatne pozostawianie przeczy-
tanych książek w miejscach publicznych. Po-
mysł krążącej książki narodził się w Stanach 
Zjednoczonych w 2001 roku. Jego inicjatorem 
był programista komputerowy Ron Hornbaker, 
który nazwał akcję bookcrossingiem. Idea bo-
okcrossingu opiera się na założeniu, że litera-
turę należy rozpowszechniać. Książki powinny 
podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć 
i spełniać swoje zadanie. W tej podróży  ważne 
jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdo-
bami na półkach, stają się ogólnodostępne. 
A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują. 
Bookcrossing łączy miliony entuzjastów czy-
tania na całym świecie. Aktualnie po 132 kra-

jach podróżuje 12 226 380 mln tomów, które 
uwolniło ponad 1,8 mln czytelników. (Dane z dn. 
22.11.2017 r., z portalu www.bookcrossing.com). W pol-
skim serwisie bookcrossing.pl zarejestrowało 
się 60 tysięcy użytkowników, a w oficjalnym 
obiegu jest 300 232 książek. Od 2013 roku bo-
okcrossing prowadzony jest także na 11 dwor-
cach kolejowych w Polsce m. in. w Warszawie, 
Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Krakowie, Wrocła-
wiu, czy Bydgoszczy w ramach akcji „Książka 
w podróży”.
Tegoroczne akcje bookcrossingowe w ramach 
Dnia Wolnej Książki w Polsce skrzyły się nie-
codziennymi pomysłami. Nasza biblioteka 
uwolniła 150 książek na targowisku miejskim, 
ale warto wspomnieć choćby o biblioteczce 
w beczce, czyli najnowszym pomyśle z Byd-
goszczy oraz o bibliotece plenerowej w Parku 
Moczydło w Warszawie. Tam zrobiono półki 
z książkami w drzewach. Milanowskie „uwal-
nianie książek” odbywa się od kilku lat w ple-
nerze, natomiast codziennie można przyjść do 
naszej siedziby przy ul. Spacerowej 4 ze swo-
ją książką i zabrać ze sobą inną ze specjalnej 
półki, bo nasz bookcrossing trwa cały rok!

Magdalena Sieczka i Dawid Kosecki 
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Akcja uwalniania książek  
w Milanówku!
12 czerwca w ramach XVI ogólnopolskiej edycji Święta 
Wolnych Książek biblioteka wybrała się w krótką 
podróż po Milanówku, której celem było obdarowanie 
mieszkańców książkami.

SZANOWNI 
CZYTELNICY!
 
Informujemy, że ze 
względu na Prace 
organizacyjno-porządkowe
W dniach od 5 sierp-
nia do 17 sierpnia 
BIBLIOTEKA BĘDZIE 
NIECZYNNA
ZAPRASZAMY 19 
SIERPNIA
W GODZINACH 
12.00-20.00



KURIER MILANOWSKI 6/2019 13

KULTURA

List otwarty Grupy Łąkowa 

Mocno zaniepokojeni działaniami Rady Miasta, chcemy przedstawić nasze stanowisko, dotyczące rozwoju kultury w Mi-
lanówku. Należałoby zacząć od tego, co najbardziej nas niepokoi, a nawet wprost bulwersuje. Otóż dlaczego w spra-
wie utworzenia ośrodka kultury przy Łąkowej nie zwrócili się Państwo do praktyków: przede wszystkim pracowników 

MCK, a także innych animatorów kultury, których działania są od 4 lat utrudnione przez brak miejsca na ich realizację? Nie skon-
sultowali Państwo z nimi, jak trwająca sytuacja ogranicza rozwój kultury? Po kolei przedstawiamy nasze argumenty, odnosząc się 
w niektórych przypadkach do argumentów Państwa Radnych.

1. Nakłady finansowe
Kupno Łąkowej nie zakłada od razu adaptacji sali tam się znajdującej na w pełni zaopatrzoną w sprzęt salę widowiskową. Koszt „na 
teraz” to 3 200 000 zł za obiekt niewymagający remontu, gotowy do korzystania z niego, z wyposażeniem w meble. Adaptacja sali 
widowiskowej jest uzależniona od przyszłych możliwości finansowych, w tym głównie od środków zewnętrznych, których się nie 
pozyska, jeżeli obiekt nie będzie własnością miasta. Przedstawiając te koszty łącznie, wprowadzają Państwo w błąd opinię publicz-
ną, twierdząc, że adaptacja Łąkowej wymaga zainwestowania 7-10 mln zł. Adaptacji – w przyszłości – wymaga sala widowiskowa, 
reszta jej nie potrzebuje. Podkreślmy jeszcze raz: obiekt przy Łąkowej za 3 200 000 zł jest do użytkowania praktycznie od pierw-
szego dnia od przejęcia na własność, ponieważ jest w nienagannym stanie. Eliminuje to natychmiast koszty wynajmu Kurnika, 
Matulki, Starego Kina, Hali Sportowej.

2. Wprowadzanie w błąd użytkowników Facebooka
Facebook stał się nośnym medium informacji. Niestety, niesie to za sobą zagrożenia w postaci przekazywania i powielania infor-
macji nieprawdziwych. Nie można sobie pozwolić – reprezentując Radę Miasta – na pozostawianie bez sprostowywania kłamli-
wych wpisów, jakie pojawiają się pod postami. I tak np. a) kłamliwym wpisem jest to, że obiekt na Łąkowej określany jest mianem 
„blaszaka” – co nie jest prawdą. Jest to budynek murowany, a realizatorem budowy jest uznana na rynku firma Budimex; b) kłam-
liwym wpisem jest to, że Łąkowa to fabryka, gdzie produkowano farby (zagrożenie toksycznością) – to był magazyn, niczego tam 
nie produkowano; c) kłamliwym wpisem jest to, że brak tam chodnika – chodnik jest z jednej strony (byłoby lepiej z obydwu, ale 
nie jest to brak chodnika); d) patrz punkt 1. – koszty.

3. Odległość
Wszyscy się zgadzamy, że lepiej byłoby, gdyby centrum kultury wpisywało się w centralną tkankę miasta. Niemniej, oprzyjmy się 
na realiach. Budowa Centrum Kultury przy Kościelnej to kwestia paru lat. Czy możemy czekać?
W jednym z wpisów Pani Przewodniczącej Rady Miasta pojawiło się sformułowanie, że niektórzy chcą „już, teraz, natychmiast”. 
Czy po 4 latach braku miejsca można powiedzieć, że kadra MCK i animatorzy kultury chcą mieć warunki do pracy „już, teraz, na-
tychmiast”? Odległość nie jest tu sprawą kluczową, a realność realizacji w czasie danej inwestycji. Lokalowe możliwości Łąkowej 
pozwalają na stworzenie bogatej oferty. W tym miejscu należy dodać, że takiej powierzchni nie uda uzyskać się przy Kościelnej. 
Każde powiększenie powierzchni budynku przy Kościelnej łączy się z likwidacją historycznych kortów (czy tego chcemy?). Druga 
sprawa to wjazd, który również pociąga za sobą likwidację kortów. Rada Miasta wymagała od Burmistrza ekspertyzy. Burmistrz 
dostarczył taką ekspertyzę, że zgodnie z zaleceniem Wydziału Komunikacji wjazd na teren MCK musi być przeniesiony – czy Rada 
Miasta wzięła to pod uwagę przy dalszym planowaniu rozbudowy Teatru Letniego?

4. Zarzut, że Burmistrz realizuje swoje wizje, niezgodne z programem wyborczym 
Otóż w programie wyborczym czytamy o nowych formach rozwoju kultury. Oczywiście nie ma tam nic o Łąkowej, bo na tamten 
czas ten obiekt nie mieścił się w zakresie przewidywanych. Jak najbardziej jednak stanowi nową formę rozwoju kultury – bo z jed-
nej strony zapewnia fizyczną przestrzeń dla jej rozwoju, a z drugiej w jakimś procencie stanowi o jej samofinansowaniu (wynajem). 

Naszym zdaniem bardzo złym posunięciem Rady Miasta było wystosowanie własnego stanowiska dotyczącego Łąkowej 
przed konsultacjami społecznymi. Mogło to spowodować niemiarodajny wynik konsultacji – potencjalni respondenci mieli 
podstawy, aby przypuszczać, że sprawa Łąkowej jest nieaktualna i nie wziąć w nich udziału. Takie posunięcie jest rodzajem 
nieuczciwego wpływu na wynik. Próbę odwrócenia sytuacji podjęła Przewodnicząca Rady Miasta podczas sesji, mówiąc, że 
po przedstawieniu stanowiska Rady konsultacje nie powinny mieć miejsca. Uwaga – to konsultacje były ogłoszone wcze-
śniej. Czy Rada Miasta w ten jednoznaczny sposób chciała pokazać, że nie liczy się z głosem mieszkańców? A może było to 
celowe posunięcie, żeby zakłócić prawidłowy ich przebieg? Konsultacje zresztą i tak nie odegrały swojej roli. Wypowiedziało 
się 175 osób, czyli 1,06% mieszkańców. Mówienie w tej sytuacji o większości Milanowian, którzy są przeciw Łąkowej, jest 
absurdem.

Uważamy, że Rada Miasta w tym przypadku działa na szkodę rozwoju Milanówka w sferze kultury. Jesteśmy zniesmaczeni 
facebookową propagandą na rzecz odrzucenia pomysłu Łąkowej i stawiania się w wyraźnej opozycji do Burmistrza nie tylko 
w tej sprawie. Obserwujemy niepokojące zjawiska. Oczekiwaliśmy współpracy – mamy walkę, która obecna jest i w działa-
niach, i w narracji. Oczekiwaliśmy świeżego oddechu i rozwoju – mamy tkwienie w marazmie i upór przy niepożądanym 
status quo milanowskiej kultury. Na komisjach i sesjach czujemy się jak w sądzie, gdzie oskarżonym jest Burmistrz. Chcieli-
śmy konstruktywizmu – mamy przesłuchania.

Grupa „Łąkowa” – założyciele: 
Dariusz Biernacki, Aleksandra Boniecka, Iwona Dornarowicz, 

Maria Olpińska, Grażyna Pigońska, Dorota Stalińska
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W harmonogramie zajęć m.in.:
•  Zajęcia sportowe z instruktorem realizowane w ramach projektu „Wyspor-

towany Promyk”
•  Warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu „Akademia Kulinarna”
•  Zajęcia stacjonarne w świetlicy
•  Wycieczki m.in.: Muzeum Flipperów, Pinball Station, Warszawskie Zoo, 

Eko –Park edukacji i wypoczynku „Sady Klemensa”, Manufaktura Cukier-
ków w Warszawie, Planetarium Niebo Kopernika

Oferta skierowana jest do dzieci z rodzin, w których występują trudności eko-
nomiczne, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne. 

Więcej informacji pod nr telefonu 22 7249792 lub bezpośrednio 
u kierownika Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin 
w Milanówku ul. Szkolna 12 i ul. Na Skraju 2.

Mali 
ogrodnicy 
ratują świat
Wszyscy dotkliwie doświadczamy 
zmian klimatycznych. Z powodu 
upałów i suszy w kilku regionach 
Polski zabrakło wody, a dzieci 
miały skrócone lekcje w szkołach.

Niestety w szkołach o zmianach kli-
matu wciąż mówi się niewiele, 
choć, zdaniem naukowców, po-

winny być one włączone do podsta-
wy programowej. Już od najmłod-
szych lat warto rozbudzać w dzie-
ciach przekonanie, że my, ludzie, 
jesteśmy częścią wielkiej wspólnoty 
życia i że od naszego szacunku wo-
bec istot żywych, roślin i zwierząt, za-
leży przetrwanie nas wszystkich, całej planety. 
Wobec powszechnego wymierania gatunków 
każde działanie, zmierzające do odtworzenia 
naturalnych ekosystemów, jest na wagę złota. 
Dlatego liderki fundacji Musszelka od maja 
do października br. prowadzą na terenie Mi-
lanówka kolejne już warsztaty ekologiczne dla 
dzieci, tym razem pod znamiennym tytułem: 
„Mali ogrodnicy ratują świat”. Partnerami pro-
jektu są Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Pio-
tra Skargi, a także Przedszkole „Pod dębowym 
listkiem”. Podczas warsztatów wiosennych 

dzieci na terenie szkoły i przedszko-
la założyły ogródki permakulturowe. 

To bardzo łatwa i funkcjonalna for-
ma uprawiania ogrodu, zwłaszcza w cza-

sie suszy. Dzięki warstwom słomy ziemia dłu-
go utrzymuje wilgoć, nie ma również problemu 
z chwastami. Sadziliśmy rośliny miododajne: 
zioła, jeżówki, poziomki. Nie tylko dla nas, ludzi, 
ale przede wszystkim dla owadów zapylających. 
Uczestnicy warsztatów poznawali w praktyce, 
jak ważna dla owadów, zwierząt i roślin jest bio-
różnorodność i jednocześnie jak bardzo – z po-
wodu działalności człowieka – ich przestrzeń do 
życia się kurczy, zanika. 
Czy coś możemy z tym zrobić? Jak zatrzymać wy-
mierające gatunki zwierząt i roślin? Może podpo-

wiedzią będą słowa malutkiego ptaszka, bohate-
ra tradycyjnej opowieści, który – kropla po kropli 
– ratował swój dom, płonący las: „Z małych stru-
myków powstają wielkie rzeki”. Tak jak z małych 
ogródków mogą odrodzić się całe ekosystemy.

Projekt zostanie zakończony jesienią 
wydarzeniami finałowymi na terenie szkoły 
i przedszkola, z udziałem gości specjalnych: 
pisarza i polarnika Mikołaja Golachowskiego 
oraz rzeczniczki praw zwierząt, adwokatki 
Karoliny Kuszlewicz.

Dzieci z Przedszkola „Pod Dębowym Listkiem”  
w Milanówku zakładają ogródek permakulturowy

Oferta 
wakacyjna 
Lato 
z „Promykiem”

Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, działający 
w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku zaprasza dzieci 
w wieku 6-15 lat w okresie od 24.06.2019 do 31.07.2019 do swoich 
placówek przy ul. Szkolnej 12 oraz przy ul. Na Skraju 2 w godzinach 10:00-
15:00. 
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Dzięki konkursowi organizowanemu 
od wielu lat przez tę szkołę uczest-
nicy konkursu nie pozwalają odejść 
w  niepamięć miejscom i  osobom 

będącym częścią naszych „małych ojczyzn”. Co 
roku przy kolejnej edycji konkursu przekonuje-
my się jak wielu młodych ludzi jest wrażliwych 
na otaczające nas relikty przeszłości, pragną 
ocalić pamięć o miejscach i ludziach, którzy zo-
stawili swój ślad w naszej lokalnej historii. 
Organizatorzy konkursu dają uczestnikom moż-
liwość wyboru formy wyrazu swojej „pamięci” 
w  trzech kategoriach: plastycznej, literackiej 
i  multimedialnej. Daje to szansę zaprezento-
wać młodzieży różne talenty. Młodzież pięknie 
maluje i  genialnie rysuje. W  pracach literac-
kich stosuje ciekawe formy, niecodzienne narra-
cje, a nawet próbuje swoich sił, z wyśmienitym 
skutkiem, w  poezji. Reżyseruje, przeprowadza 
wywiady i tworzy filmy dokumentalne. Wielkie 
brawa należą się zatem naszym młodym twór-
com za kunszt, a Milanowskiej Prywatnej Szko-
le Podstawowej za aspekt wychowawczy i  po-
znawczy konkursu, za naukę współzawodnictwa 
w miłej, twórczej atmosferze. Zarówno uczestni-
kom, jak i organizatorom gratulujemy ciągłego 
podnoszenia jakości, która charakteryzuje kon-
kurs „Ocalić od zapomnienia”. 

Laureatom i  wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy! Ogromne podziękowania 
i  gratulacje składamy również rodzicom i  na-
uczycielom, bez pomocy których udział dzieci 
i młodzieży w konkursie nie byłby możliwy. Po-

dziękowania należą się również Starostwu Po-
wiatowemu za objęcie konkursu patronatem. 
Nie można nie wspomnieć o koordynatorkach 
XVIII edycji „Ocalić od zapomnienia”- p. Do-
rocie Łempickiej i p. Mili Wdowiak- Żerańskiej 
(zasiadających także w  jury), które przez cały 
rok planują i  pracują przy organizacji konkur-
su. Dla organizatorów największą nagrodą jest 
tak liczny udział młodych ludzi każdego roku 
w konkursie. 

Daria Drzewiecka

Wystawę nagrodzonych prac plastycznych 
będzie można oglądać od 26 lipca 
w grodziskiej Mediatece.  
A za rok zapraszamy, by po raz dziewiętnasty 
już wspólnie „ocalić od zapomnienia”. 

Finał XVIII edycji konkursu pt. 
„Ocalić od zapomnienia”
13 maja w Milanowskiej Prywatnej Szkole Podstawowej z okazji 
finału XVIII już edycji konkursu pt. „Ocalić od zapomnienia” spotkali 
się ludzie, którzy zauważają i doceniają to, co w naszej najbliższej 
okolicy ulega zniszczeniu i zapomnieniu.

„Piękno tkwi w różnorodności” – to podtytuł 
hasła przyświecającego międzyszkolnemu wy-
darzeniu, które miało miejsce 23 maja w Szko-
le Podstawowej nr 2 przy ul. Literackiej. 
O jego prawdziwości mogliśmy się przekonać, 
podziwiając przez ponad 2 wieczorne godziny 
przeróżne talenty młodych milanowian! 

Zaskakująca nawet dla samych organizato-
rów liczba uczestników przeglądu stanowiła 

prawdziwy wielobarwny kalejdoskop zdolności 
i umiejętności uczniów milanowskich szkół pod-

stawowych. Znaleźli się tu i tancerze, i akroba-
ci, wokaliści i aktorzy, instrumentaliści, a nawet 
szermierze słowa. Nie co dzień ma się okazję 
usłyszeć śpiew w ukraińskim lub rosyjskim języ-
ku, czy też odkryć na nowo Szekspira poprzez na-
wiązania w inscenizacji współczesnej (komedio-
wej!) wersji „Hamleta” bądź w tytule autorskiej 
książki: „Pies czy nie pies… Oto jest pytanie…”!  
Poza sceną można było podziwiać efekty pracy 
młodych artystów utalentowanych manualnie – 
od pięknych pejzaży i grafik po misterne modu-
łowe origami. Całe wydarzenie wkomponowane 

w wyjątkowo klimatyczną dekorację i scenogra-
fię musiało pozostawić niezatarte wrażenie za-
równo wśród uczestników, zaproszonych gości 
jak i licznej zebranej w sali widowni.
Jednym słowem - był to prawdziwy smakowity 
koktajl sporządzony z owoców pracy wielu ludzi, 
w tym organizatorów, sponsorów, uczestników 
i ich opiekunów. Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli zainicjować – mamy nadzieję – już od-
tąd cykliczny Dwójkowy Kalejdoskop Talentów. 
Niech się kręci! 
Innym – równie wystrzałowym Dwójkowym po-
mysłem – był organizowany już po raz czwarty 
w tym roku Letni Biathlon Milanowski. Emocje 
z rywalizacji można było wyciszyć podczas po-
łudniowego przedstawienia zorganizowanego 
przez MCK, a podniebienia – cieszyć przepysz-
nymi ciastami przygotowanymi przez naszych 
Rodziców. Zwieńczeniem całego wydarzenia 
było losowanie nagród ufundowanych przez 
sponsorów wspierających pracę naszej Szkoły. 
Do zobaczenia za rok – w nowym układzie 
barwnych osobowości i miłośników sportowych 
emocji.

Katarzyna Klonowska, 
rozsmakowany w talentach widz i nauczyciel SP2

Uczniowie utalentowani, wystrzałowi, barwni 
– rzecz o majowych wydarzeniach w Dwójce
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Uczniowie  klasy 5b gościli na lekcji języka 
polskiego pana Pawła Reszkę – dziennikarza, 
reportera, autora  książek, redaktora „Tygo-
dnika Powszechnego”, „Newsweeka”, „Poli-
tyki”. Gość był także korespondentem gazety 
„Rzeczpospolita” w Moskwie”.

Pan Paweł opowiedział nam o tym, czym jest 
praca dziennikarza. Z pasją mówił o swoich 

podróżach, poznał kilkadziesiąt państw. Prze-
czytał fragment książki swojego  ulubionego 
dziennikarza Ryszarda Kapuścińskiego o życiu 
na Syberii.  Wysłuchaliśmy historii Tani, dziew-
czynki, która mieszkała w Jakucku.
Dziennikarz przedstawił uczniom kulisy powsta-
wania jego dwóch reportaży. Jeden dotyczył 
wojny na Krymie, a drugi  ataku terrorystycz-
nego w Biesłanie. Historia o nauczycielce, któ-
ra przeżyła śmierć swoich uczniów poruszyła 
nas bardzo. Na podstawie fragmentów reporta-
ży próbowaliśmy odróżnić – fakty od opinii. Na 
koniec mogliśmy zadawać pytania, na które Pan 
Reszka chętnie odpowiadał. Lekcja  przybliżyła 
uczniom świat prasy.

Tekst powstał z fragmentów notatek prasowych  
napisanych przez: Maję, Artura, Dominika, Mateusza,  

Witka – uczniów klasy 5b. 
Anna Wróbel , Nauczycielka j. polskiego SP nr 1

Ciekawa 
lekcja języka 
polskiego

Rywalizacja była ogromna, bo do kon-
kursu przystąpiło wielu przedstawicieli 
szkół z Polski, jak i z innych państw eu-

ropejskich. Tematem  tegorocznego konkur-
su było „Malarstwo polskie w czasach zabo-
rów”. „Żywe obrazy” to konkurs, w którym re-
prezentacja danej szkoły ma za zadanie przy-
gotować prezentację przestrzenną (kopię) 
wybranego wcześniej, jednego obrazu dowol-

nego artysty, który żył i tworzył w okresie za-
borów. Razem z trzema uczennicami: Hanną 
Prasek, Natalią Lesiakowską i Julią Galewską, 
przygotowałyśmy obraz polskiej malarki Olgi 
Boznańskiej pt. „Kwiaciarki”. Wiele trudu, pra-
cy i zaangażowania zaowocowało zdobyciem 
III miejsca – Brązowej Ramy.
Ogromne podziękowania dla pp. Anny Saww-
dis, Emilii Zadykowicz, Iwony Dornarowicz, 

Marty Bożek, Doroty Prasek, 
Marii Dudzińskiej za pomoc 
w realizacji projektu. Pomoc 
Pań jest nieoceniona!
 Koordynator konkursu:  

Marika Wojsław

Żródło: https://artsandculture.google.com/partner/
the-national-museum-in-krakow?hl=pl

Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Sceniczny 

„Żywe Obrazy”
Drodzy Rodzice, Miłośnicy i Przyjaciele ,,Jedynki”! Jest mi niezmiernie miło 
poinformować Państwa, że jesteśmy finalistami Międzynarodowego Konkursu 
Plastyczno – Scenicznego „Żywe obrazy”. 

Olga Boznańska, Kwiaciarki, 1889
Technika: olej, płótno

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wkolejnej edycji Zielonego Koncertu, który 
odbył się 17 maja 2019 r. w naszej szko-

le, mieliśmy okazję zaprezentować teatralno 
– muzyczne przedstawienie pt. „Rzepka” Julia-
na Tuwima, przygotowane pod kierunkiem pp. 
Barbary Mazur i Beaty Osiadacz w wykonaniu 
naszych uzdolnionych artystycznie uczniów. 
Wyśmienita gra aktorska naszych młodych 
artystów, wprowadziła wszystkich gości w ra-
dosną i pełną pozytywnej energii atmosferę. 
Trzeba przyznać, że uczniowie z Koła Teatral-
nego wykazali się olbrzymią pomysłowością 
w kolejnych odsłonach postaci, doskonałą grą 

aktorską oraz ogromnym poczuciem humoru. 
Na rewelacyjny efekt tej artystycznej przygo-
dy scenicznej miała wpływ właściwie dobrana 
muzyka do danej postaci oraz wiosenna deko-

Zielony Koncert – „Rzepka” Juliana Tuwima
racja sali gimnastycznej z tytułową „Rzepką” na 
czele wykonana przez p. Marikę Wojsław. Kto 
nie widział – niech żałuje! Widownia wrzała ze 
śmiechu, entuzjastycznie wtórując artystom 
gromkimi brawami. 
Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu go-
ścili w murach naszej poczciwej 110 – latki, 
przyglądając się następnym pokoleniom uta-
lentowanych uczniów wspieranych w tych ar-
tystycznych inicjatywach i projektach przez 
Rodziców, Dyrekcję i Grono Pedagogiczne.

Beata Osiadacz 
Nauczycielka muzyki SP nr 1
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SPORT

Po raz pierwszy przygotowaliśmy zawody 
CzterySTO-nogi bieg dla najmłodszych 
na dystansie 400. Bieg STO-nogi jest ini-
cjatywą oddolną tworzoną wedle zasady 

„biegacze dla biegaczy”. Oczywiście nie byłaby 
ona możliwa bez wsparcia wielu instytucji, firm, 
władz miasta oraz służb: policji i straży miejskiej. 
Piękna pogoda, magiczny krajobraz uroczego 
skweru „Starodęby” i setki uśmiechniętych ludzi, 
stworzyło niepowtarzalną atmosferę święta spor-
towego. Zawody odbywały się pod Honorowym 
Patronatem: Burmistrza Miasta Milanówka oraz 
Dziekana WGSR Uniwersytetu Warszawskiego.

WYNIKI 
Klasyfikacji open na 10 km mężczyźni:
1. Dembowski Mariusz Lidzbark  00:34:15 
2. Mikulski Tomek Kampinos  00:34:32 
3. Mikielski Daniel Olsztynek  00:35:17
Klasyfikacja open na 10km kobiety:
1. Parszczyńska Izabela Warszawa  00:38:34
2. Kaźmierczak Maria Błonie  00:39:51 
3. Jusińska Marta Warszawa  00:40:59

Klasyfikacja Najszybszy Mieszkaniec 
Milanówka 2019 (mężczyźni)
1. Selke Radosław 00:36:04
2. Sprengiel Piotr 00:38:51
3. Kuna Robert 00:40:41
Klasyfikacja Najszybszy Mieszkaniec 
Milanówka 2019 (kobiety)
1. Rosińska Barbara  00:46:00
2. Sadowy-Selke Paulina  00:46:27
3. Matusiak Małgorzata  00:47:04

W naszym biegu z  uwagi na Atest Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki mamy również 
dwie kategorie mistrzowskie. Mistrzami Pol-
ski Pilotów i  Personelu Latającego wśród pa-
nów został Maciej Sąsiadek (00:38:18), wśród 
pań Agata Piertaś (00:47:25). W Mistrzostwach 
Świata Geografów triumfował Piotr Kotkowski 
(00:39:30) w wśród pań tytuł Mistrzowski zdo-
była Dorota Wółkiewicz 00:50:57 Pełne wyniki: http://sts-timing.pl/event/

vii-bieg-sto-nogi-milanowek/ 

Organizatorzy: Społeczne Towarzystwo Oświa-
towe w Milanówku, Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące Nr 5 STO w Milanówku
Współorganizator: 
Milanowskie Centrum Kultury

BIEG W LICZBACH:
•  we wszystkich konkurencjach wystartowało 

ponad 600 osób
•  wypito 900 butelek wody oraz wypito niepoli-

czalną ilość wody przygotowaną i przepięknie 
serwowaną przez MPWiK Milanówek (bardzo 
dziękujemy za zaangażowanie!)

•  zjedzono 800 porcji zupy grochowej i  skon-
sumowano tyle samo pysznych słodkich 
babeczek

•  przy biegu pracowało 130 wolontariuszy
Specjalne podziękowania za nieocenione i pro-
fesjonalne wsparcie chcielibyśmy skierować do 
służb Policji i  Straży Miejskiej w  Milanówku. 
Słowa uznania należą się też mieszkańcom Mi-
lanówka, którzy licznie kibicowali na trasie bie-
gu i z własnej inicjatywy schładzali zawodników 
wodą z węży ogrodowych!  Leszek Janasik 

Święto biegowe w Milanówku!
VII Bieg STO-nogi Milanówek 
przeszedł do historii. W tym roku 
startowaliśmy na różnych dystansach: 
10 km, 3,3 km oraz 400 m.

Fot.: Grodzisk Sport News, Pixelowy Pruszków, Wojciech Czaj

http://sts-timing.pl/event/vii-bieg-sto-nogi-milanowek/
http://sts-timing.pl/event/vii-bieg-sto-nogi-milanowek/
https://www.milanowek.pl/strefa-mieszkanca/kultura-i-rozrywka/aktualnosci/12315-krecimy-kilometry-dla-milanowka


 Wakacyjny konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży! Pokolorujcie dowolnie poniższy obrazek, a także dorysujcie na nim dodatkowe 
elementy tak, by pokazać, jak wygląda dzień na basenie w Milanówku. Prace będziemy oceniać w dwóch kategoriach – dzieci do lat 10 
oraz dzieci i młodzież do lat 18. Z każdej kategorii wybierzemy dwie najciekawsze prace. Opublikujemy je w powakacyjnym wydaniu 
„Kuriera Milanowskiego”, a także wywiesimy na terenie Kąpieliska. Prace należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka lub 
wysłać pocztą na adres Urzędu: Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. Szczegóły w regulaminie na stronie www.milanowek.pl.

KONKURS
W

YTNIJ STRO
NĘ

https://www.milanowek.pl


ROZ- 
RYWKA

Krzyżówka czerwcowa

Mat w trzech ruchach  
– białe zaczynają i wygrywają.
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 15 sierpnia mailowo: 
kurier@milanowek.pl lub listownie: Urząd Miasta Milanówka, 
Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. Wśród popraw-
nych rozwiązań wyłonimy zwycięzcę w drodze losowania, 
który otrzyma od nas książkę. 
Rozwiązanie zadania z poprzedniego numeru: 
1. Sf5, G:h8 2. Sg7, G:g7 3. G:g7 mat
Nagrodę otrzymuje Robert Kuźmicki. Nagrodę można odebrać 
w Bibliotece, przy ul. Spacerowej 4 w godzinach pracy 
placówki. Autor: Jarosław Kowalewski

 Zadanie szachowe 

Hasła do krzyżówki

 Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 15 sierpnia 2019 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać mailowo: kurier@milanowek.pl 
lub listownie: Urząd Miasta Milanówka, Tadeusza Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. Wśród nadesłanych rozwiązań 
wylosujemy zwycięzcę. Nagrodą jest książka. 
Hasło krzyżówki z numeru majowego brzmi: „Witaj majowa jutrzenko”.  
W wyniku losowania nagrodę książkę-niespodziankę otrzymuje Janusz Orzechowski.  
Nagrodę można odebrać w Bibliotece, przy ul. Spacerowej 4 w godzinach pracy placówki.

Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko aktorki związanej z Milanówkiem 
utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym, dolnym rogu i uszeregowane 
od 1 do 13. Autor: Bolesław Stępniewski

POZIOMO: 1. Oszczerstwo, krzywdzące oskarżenie 5. Efekt, wynik działania 9. Popłoch, przerażenie 10. Piśmiennictwo 11. 
Andrzej – jeden z najlepszych piłkarzy w kadrze Kazimierza Górskiego 14. Zjawisko atmosferyczne 17. Oficjalna kontrola 
dochodów firm 18. Niezamieszkały obszar kuli ziemskiej 19. Nadwozie samochodu 21. Jedna z form wielkich przedsię-
biorstw 23. Najniższa warstwa roślin w lesie 25. Tętniak 28. Listonosz 29. Początek procesu spalania 30. Jednonasienny 31. 
Dwukołowy wózek z karabinem maszynowym używany niegdyś w kawalerii
PIONOWO: 1. Popularna roślina warzywna 2. Strój, ubranie 3. Duże afrykańskie jezioro 4. W islamie – Bóg, stwórca świa-
ta 5. Muzyka w dawnym stylu 6. Jedno z państw afrykańskich 7. Zespół z Łodzi, którego główną postacią był Krzysztof 
Krawczyk 8. Dłużnik wekslowy 12. Zabezpieczenie się 13. Okuta laska góralska 15. Błysk plus grzmot 16. Umowa między-
narodowa 20. Stolicą tego państwa jest Erewań 21. Figura geometryczna 22. W mitologii greckiej – syn Posejdona będący 
półczłowiekiem i półrybą 24. Jezioro na Pomorzu w woj. Gorzowskim 25. Krewny w linii męskiej 26. Namiastka, surogat 
27. Jednostka monetarna Indii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kontakt z placówkami 
i Urzędem Miasta Milanówka

Urząd Miasta Budynek A 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00, wt.-czw.  
8.00–16.00, kasa 9.00-15.00, pt. 8.00–15.00,  
kasa 9.00–14.00, przerwa w kasie codziennie 
w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 
8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C 
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt. 8.00–
15.00
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24 
e-mail: sekretariat@sp1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sp3@sp3.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92 
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13, 
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00, śr.  
12.00–18.00, czw. 12.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34, 
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92 
e-mail: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89 
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32 
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986 
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji SP. z o.o.
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33 
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00

Adres redakcji: 
ul. Tadeusza Kościuszki 45,, 05-822 Milanówek
e-mail: kurier@milanowek.pl
www.milanowek.pl 
Wydawca: 
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Redakcja: Agnieszka Rzewuska
Projekt i skład: Sylwia Żelepin
Ilustracja na okładce: Matylda Szablewska

Druk: 
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o. o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Traugutta 40
tel. 22 724 30 21, 
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e-mail:ado@ado.com.pl
Nakład: 6500 egz.
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z certyfikatem PEFC.

Redakcja nie odsyła niezamówionych artykułów, 
a także nie ponosi odpowiedzialności za treść 
ogłoszeń, listów i podziękowań. Za merytoryczną 
stronę artykułów oraz nadesłane zdjęcia odpo-
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i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów.
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