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Szanowni Państwo!
Wakacje powoli się kończą! Upalne dni 

długo nas nie opuszczały! Niestety pan-
demia także nie daje za wygraną i wciąż 
o sobie przypomina Mimo zniesionych 
w pewnym procencie obostrzeń, nadal 
warto przestrzegać podstawowych za-
sad bezpieczeństwa, by jak najbardziej 
zapobiec jej rozprzestrzenianiu!

Niemniej jednak, tegoroczny czas 
wakacji pozostanie niezapomniany! 
Spędzaliśmy go m.in. na wszelkiego ro-
dzaju wydarzeniach organizowanych 
przez Milanowskie Centrum Kultury 
w  Letniej Strefie na terenie Kąpieliska 
Retro w Milanówku, na koncertach z serii 
Letnie  Granie, różnych kursach i warsz-
tatach, zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. Obowiązkowym punktem na 
wakacyjnej mapie Milanówka był ba-
sen miejski, który w tym roku obchodzi 
50 lat! Dodatkową atrakcją był także od-
nowiony brodzik dla dzieci, będący bez-
pieczną zabawą dla najmłodszych Mila-
nowian, a dla ich rodziców chwilą relaksu. 

Sezon letni to czas odpoczynku i czasu 
wolnego, a dla nas był to też czas roz-
poczętych nowych inwestycji i kolejnych 
budujących sukcesów! Z radością infor-
muję, że rozstrzygnięto krajowy konkurs 
frekwencyjny „Bitwa o wozy”, a prome-
sa wygrana pierwotnie przez Podko-
wę Leśną trafiła do Milanówka! O tym 
więcej przeczytacie na stronie 14 tego 
numeru Kuriera. Miło mi też poinformo-
wać, że współpraca z drugim miastem 
z Podwarszawskiego Trójmiasta Ogro-
dów – Brwinowem układa się wzorowo! 
Razem z Burmistrzem Arkadiuszem Ko-
sińskim podpisaliśmy niedawno porozu-
mienie dotyczące współdziałania przy 
realizacji przebudowy ulicy Mieszka I 
i Owczarskiej.

Jeśli chodzi o inwestycje to niedłu-
go rozpoczynamy budowę kanalizacji 
sanitarnej – kanału ściekowego w uli-
cach Feliksa Dzierżanowskiego i Jana 
Szczepkowskiego, w ramach zadania 
inwestycyjnego obejmującego budo-
wę kanalizacji sanitarnej w tych ulicach. 
To bardzo ważna inwestycja, na którą 
mieszkańcy czekali wiele lat. Możemy 

pochwalić się już finiszem remontu ulicy 
Kochanowskiego, kończącymi się budo-
wami ulicy Herberta i ścieżki rowerowej 
na ul. Królewskiej przy drodze nr  719, 
a  także zakończoną w  naprawdę szyb-
kim tempie przebudową ulicy Sabiny 
Dembowskiej. 18 czerwca podpisałem 
także umowę na przetarg na budowę 
parkingów Parkuj i Jedź w ramach pro-
gramu „Poprawa jakości powietrza na 
terenie ZIT WOF poprzez budowę par-
kingów Parkuj i Jedź w Milanówku”. Na 
ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, obecnie są 
one analizowane. 

Co więcej, 4 sierpnia podpisałem 
umowę na remont naszej milanowskiej 
dumy – Willi Waleria. Prace remonto-
we zaczną się już lada dzień! Budynek 
przeznaczony zostanie na cele kultural-
ne. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
zewnętrznemu możemy oficjalnie rozpo-
cząć prace nad przywróceniem tej wyjąt-
kowej i historycznej willi do użyteczności 
publicznej. Wierzę w to, że już wkrótce 
będziemy mogli w pełni korzystać z po-
tencjału tego miejsca! 

Miło mi poinformować, że 27 sierpnia 
otrzymaliśmy decyzję od Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków o wpisie Teatru Letniego wraz 
z otaczającymi go terenami rekreacyj-
nymi do rejestru zabytków wojewódz-
twa mazowieckiego! O czym więcej 
przeczytacie Państwo na stronie 16.

A to nie koniec wspaniałych informa-
cji! 29 lipca na terenie milanowskiego 

żłobka odbyła się konferencja prasowa 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, w czasie której ogłoszono 
kolejną edycję programu Maluch+, pro-
gramu dzięki któremu powstała m.in. 
właśnie nasza Akademia Jerzyków. Mia-
łem przyjemność wziąć udział w tym 
briefingu i podczas niego ogłosić, że 
Milanówek otrzymał dofinansowanie 
na bieżące utrzymanie i prowadzenie 
żłobka w kwocie 77 220 złotych! 

Prowadzone są rozmowy na temat prze-
budowy budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Literackiej oraz strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. 
Warszawskiej, której projekt możecie zo-
baczyć na zdjęciu poniżej. O szczegółach 
będę Państwa na bieżąco informował.

O interesujących wydarzeniach, które 
działy się, a także które są planowane 
na jesień w naszym mieście, przeczytają 
Państwo więcej w tym numerze Kuriera 
Milanowskiego, do którego lektury Pań-
stwa zachęcam!

Piotr Remiszewski 
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieści z ratusza

PSZOK w trakcie budowy
Rozpoczęliśmy budowę Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Gmina na realizację projektu pozyskała 
dotację w wysokości 429 438,80 zł. Na te-
renie PSZOK zostaną usytuowane: konte-
ner socjalno-biurowy wraz z niezbędnym 
wyposażeniem, magazyn kontenerowy 
ZSEE i na odpady niebezpieczne, wiata 
z kontenerami na odpady: szkło budow-
lane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
odpady metalowe, biodegradowalne, 
wielkogabarytowe. Z wiaty wydzielone 
zostanie pomieszczenie na „drugie ży-
cie odpadu”. Na terenie PSZOK zostaną 

ustawione kontenery wolnostojące na 
odpady: odzież i tekstylia, gruz betono-
wy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, 
popioły, szkło białe i kolorowe. Zostanie 
wykonany plac manewrowy wraz z miej-
scami parkingowymi, brama wjazdowa 
oraz niezbędne przyłącza – wodne, ka-
nalizacyjne, elektryczne. Teren PSZOK 
zostanie ogrodzony. Wagę wjeżdżających 
pojazdów będzie kontrolować najazdowa 
waga samochodowa. W ramach projek-
tu nasadzona zostanie zieleń i zakupione 
wyposażenie PSZOK. Zrealizujemy także 
działania informacyjno-promocyjne.

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych na terenie Gminy Milanó-
wek” jest współfinansowana przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020.
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Szukając sposobu na poprawę jakości 
życia mieszkańców Milanówka dokona-
liśmy wyliczenia, z których jasno wynika, 
że gdyby inwestować w drogi angażując 
kwoty, jakie były dotychczas średniorocz-
no ponoszone w nakładach inwestycyj-
nych, to ostatnia z dróg, które wymagają 
budowy, zostałaby wykonana najwcze-
śniej za około 30 lat. Wobec ograniczo-
nych możliwości finansowych Miasta 
środki zewnętrzne są jedynym ratunkiem, 
a w zasadzie ręką wyciągniętą do tych, 
którzy chcą poprawić jakość życia miesz-
kańców poprzez szybką i efektywną mo-
dernizację infrastruktury drogowej. 

Jak zauważyliście Państwo, w tytule 
tego artykułu pojawia się słowo „ale”. Nie 
przez przypadek, bowiem o ile stosowne 
referaty Urzędu Miasta są gotowe przygo-
towywać wszelkie dokumentacje i urucha-
miać procedury związane z pozyskaniem 
środków zewnętrznych – dotacji, o  tyle 
na przeszkodzie stoi nieuregulowany stan 
prawny gruntów pod drogami. Z  jednej 
strony mieszkańcy wnioskują o wykonanie 
drogi, uczynienie ich ulicy nowoczesną 
i bezpieczną, lecz z drugiej miasto nie 
może tam inwestować ze względu na 
brak prawa do dysponowania gruntem 
w celu inwestycyjnym. Miasto ma tym 
samym związane ręce – każdorazowo wy-
stępując o pozwolenie na budowę, które 
jest nieodzownym elementem wniosku 
o  dotację, musi wykazać się udokumen-
towanym prawem do gruntu. Co prawda 
ustawodawca już 20 lat temu wprowadził 
mechanizmy pozwalające samorządom 
na uwłaszczanie się na gruntach zajętych 
pod drogi publiczne jednak w praktyce, 
z uwagi na olbrzymią skalę przypadków 
procedura ta jest bardzo czasochłonna 
i powiązanie jej z zamierzeniami inwe-
stycyjnymi wymaga dużego nakładu or-
ganizacyjnego. Bez decyzji wojewody 
wieńczącej procedurę Miasto nie może 
skutecznie powoływać się w obrocie i in-
westycjach na swoje prawo i skutecznie 
nim rozporządzać. Co więcej do czasu jej 
wydania Miasto nie może powoływać się 
na samo brzmienie przepisów stanowią-
cych o własności gruntów pod drogami, 

gdyż decyzja wojewody stanowi sformali-
zowany i jedyny dowód nabycia przez nie 
gruntu zajętego przez drogę publiczną. 
Oprócz ścieżki administracyjnej dopusz-
czalne jest także pozyskiwanie gruntów 
poprzez zawieranie umów cywilnopraw-
nych. Ta ostatnia metoda wydaje się być 
w przypadku Milanówka remedium w in-
westycjach drogowych.

Nie stać nas na budowanie rzeczy 
nietrwałych, realizowanych naprędce na 
zasadzie gaszenia pożarów. Nasi miesz-
kańcy mają prawo do trwałej i funkcjo-
nalnej przestrzeni publicznej, której nie-
odzownym elementem są zadbane ulice 
i związana z nimi infrastruktura, m.in. taka 
jak ławki, wiaty przystankowe, oświetle-
nie uliczne etc.

Obliczyliśmy, że pod drogami publicz-
nymi mamy około 1 500 działek, których 
miasto, do czasu uzyskania opisanej wy-
żej decyzji, nie jest formalnie właścicie-
lem, nie może więc założyć księgi wieczy-
stej i ujawnić się w ewidencji gruntów. Są 
to zaległości sięgające dziesięcioleci! 
Do tego dochodzą grunty zajęte pod 
drogi wewnętrzne, które często trudno 
odróżnić od publicznych, a których mo-
dernizacja oddziaływałaby pozytywnie na 
układ komunikacyjny miasta.

Niestety nie dysponujemy fundusza-
mi na wykup tych gruntów. Tym samym 
koło się zamyka, tworząc przysłowiowy 
węzeł gordyjski. Mieszkańcy chcą pięk-
nej drogi, my chcemy ją zbudować, ale 
nie możemy, bo grunt nie jest nasz. Co 
więcej, mieszkańcy będący właściciela-
mi tego gruntu i tak nic z nim nie zrobią, 
bowiem działka pod drogą jest de facto 
niezbywalna. Bo kto kupi kawałek ulicy? 
Miasto nie może zaproponować pienię-
dzy, bo zwyczajnie nie ma na to środków. 
I dochodzimy do punktu wyjścia. Nie mo-
żemy budować drogi.

Stąd być może rozwiązaniem pozwala-
jącym na wyjście z impasu „drogowego” 
jest przyjęcie zasady, co jest stosowane 
z powodzeniem w innych samorządach, 
że pierwszeństwo inwestycji przypad-
nie tym ulicom, w których znajdują 
się wszystkie media (wod-kan, gaz, 

światłowód), i w których mieszkańcy 
formalnie dokonają przeniesienia wła-
sności na rzecz miasta. Z jednej strony 
to grunt, z którym nic nie mogą zrobić 
samoistnie, a z drugiej wreszcie miesz-
kańcy doczekają się ulicy z prawdziwego 
zdarzenia! Oczywiście w praktyce bę-
dziemy mieli do czynienia z bardzo róż-
nymi przypadkami, co będzie wymaga-
ło stworzenia odpowiedniej i jasnej dla 
wszystkich procedury, ale to już szczegół 
techniczny, którego opracowanie należy 
pozostawić specjalistom od gospodarki 
nieruchomościami.

Bez opisanego powyżej rozwiązania 
proces pozyskiwania pieniędzy i budowy 
dróg będzie mozolny i bardzo spowol-
niony. Oczywiście nie zaprzestaniemy 
prowadzenia postępowań zmierzających 
do nabycia gruntu w drodze decyzji wo-
jewody, jednakże tam, gdzie będziemy 
mieli prawo do gruntów, będziemy pro-
cedować wszystkie formalności, dzięki 
czemu czas realizacji inwestycji drogo-
wych będzie wielokrotnie krótszy od 
stosowanych do tej pory w naszej gminie 
rozwiązań. Niestety, często brak zgody 
jednego mieszkańca, właściciela jednej 
małej działeczki pod drogą, może stor-
pedować to działanie, ale sądzę, że wola 
i wizja mieszkania przy pięknej ulicy zda-
je się być wystarczającym magnesem do 
tego, aby poprzez współpracę z Urzę-
dem Miasta, zmienić jakość swojego ży-
cia i otaczającej nas rzeczywistości.

To w pewnym sensie nasza propozycja, 
pewien kompromis w przełamaniu for-
malnych, prawnych przeszkód w rozwoju 
Milanówka. Będziemy inwestować tam, 
gdzie możemy, gdzie jest to dopuszczo-
ne prawem. Bez uregulowanego stanu 
prawnego, nie dostaniemy zgody na 
budowę, z kolei bez takowej, nie mo-
żemy ubiegać się o dotacje i koło się 
zamyka. Przedstawione w artykule pro-
pozycje pozostawiam ku Państwa reflek-
sji licząc, że konkluzja będzie pozytywna. 
Jak napisałem na wstępie, zbudujemy, 
ale... potrzebujemy Państwa pomocy.

Piotr Remiszewski 
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieści z ratusza

Szanowni Państwo, przed samorządami w Polsce pojawiła 
się wielka szansa pozyskania gigantycznych pieniędzy na 
infrastrukturę drogową. Kto przemierza wzdłuż i wszerz 
Milanówek, ten wie jak wielkie zaległości mamy w tej ma-
terii. Obok pięknych i cieszących oko bezpiecznych ulic, 
mamy także drogi wołające o pomstę do nieba, praw-
dziwe tory przeszkód być może cieszące zwolenników  
off-road’u, ale będące utrapieniem dla właścicieli przyle-
gających do nich posesji. 

Zbudujemy drogi, ale…
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Wieści z ratusza

Referendum lokalne jest jedną z form emanacji demokracji. Niestety, 
w Polsce stało się nie tyle narzędziem do naprawy lepszego działania 
władzy, co kosztownym narzędziem destrukcji. Kosztownym, bo nie-
mal w całości koszt jego organizacji spada na samorząd! 

Bardzo złe rozwiązanie

Śledząc historię referendów o odwo-
łanie jednego (bądź obu) z organów wła-
dzy w danym samorządzie widać, że jest 
to formuła w większości nieakceptowana 
przez obywateli. Rady i organy wykonaw-
cze (wójt, burmistrz, prezydent miasta) 
obdarzani są kredytem zaufania na etapie 
wyborów, zawierając pewien nieformalny 
„kontrakt”, w którym ważny jest okres jaki 
zostaje udzielony na spełnienie wybor-
czych obietnic. Kadencja trwa 5 lat i na ten 
okres każda władza rozkłada kolejne etapy 
wdrażania swoich planów. Intuicyjnie wie-
dzą to mieszkańcy, stąd referenda niemal 
zawsze są nieskuteczne. Mieszkańcy nie 
biorąc w nich udziału wykazują w ten spo-
sób dezaprobatę. W minionej kadencji na 
44 referendów o odwołanie wójta burmi-
strza lub prezydenta, wymagana frekwen-
cja było tylko w 4 przypadkach. 

Kiedy rok czy dwa po wyborach ktoś 
postanawia uruchomić procedurę referen-
dalną, trudno dopatrywać się w tym czy-
sto merytorycznych przesłanek. W  Mila-
nówku, w czasie tegorocznej zimy i wiosny 
najczęściej powtarzanym zdaniem było 
to, które mówiło, że burmistrz Piotr Remi-
szewski naraził się pewnym osobom, bo: 
„przeciął lokalny układ i odciął wielu ludzi 
od synekur płynących z kontaktów z wła-
dzą”. Kiedy po referendum jeden z miesz-
kańców oznajmił, że referendum było do-
wodem na słuszność tego twierdzenia, 
trudno było się z taką teorię nie zgodzić: 
„Jeśli ktoś nie wierzy, że burmistrz Remi-
szewski przeciął pewien lokalny układ, to 
referendum jest potwierdzeniem na praw-
dziwość tej tezy”. Patrząc na popierają-
cych referendum – do niedawna zwolen-
ników Burmistrza – można dodać, że nie 

dość, że przeciął układ, to nie dał sobie 
„zainstalować” nowego w  miejsce sta-
rego. Nie dał zmienić jednego układu na 
drugi! Stara prawnicza maksyma rzymska 
brzmi cui bono, qui prodest (czyja korzyść, 
tego sprawka). Z wyborem burmistrza 
Piotra Remiszewskiego dla wielu coś się 
skończyło, ale dla pewnej grupy, która być 
może liczyła na coś, to „coś” się nie zaczę-
ło. I kiedy dochodzą mnie głosy, że mimo 
totalnego fiaska referendum, śni się 
niektórym zorganizowanie kolejnego, to 
można tylko powiedzieć wprost zdaniem 
mieszkańca, iż referendum potwierdza 
przecięcie układu w Milanówku. Kolejne 
wybory za 3 lata z okładem, i to wówczas 
mieszkańcy ocenią działanie burmistrza 
oraz rady. Teraz jest czas pracy!

 Piotr Iwicki
Sekretarz Miasta Milanówka

Często trafia do nas pytanie – ile 
miasto Milanówek zapłaciło za prze-
prowadzenie referendum? Kiedy do 
mieszkańców dociera, że główny cię-
żar finansowy spoczywał na nas, na 
Milanówku, nie szczędzą słów krytyki 
pod adresem komitetu organizującego 
referendum. A kiedy dociera do nich 
informacja, jak duża to kwota, zazwy-
czaj pada smutna refleksja – ile rzeczy 
można by było kupić z pożytkiem dla 
wszystkich mieszkańców? Ile ławek, 
koszy na śmieci, zabawek na plac za-
baw dla dzieci. Jak te pieniądze przy-
dałyby się przy zagospodarowaniu 
terenu obok brodzika na naszym miej-
skim basenie. Zdradzamy więc, jaka 
była to kwota. Koszt referendum z bu-
dżetu miasta – wynosi 32 747,75 zł. 

Na same koszty 
związane z dietami 
członków komisji 
obwodowych i te-
rytorialnej wydamy 
14 400 zł. Za obsługę informatyczną 
– kolejnych 7 tys. zł, na materiały biu-
rowe wydano ponad 2 100 zł, a to nie 
koniec listy! Do tego dochodzą kosz-
ty dezynfekcji, wynajmu pomieszczeń 
na komisje, środki ochrony (masecz-
ki, przyłbice, rękawiczki itp.) To su-
muje się do kwoty 32 747,75 złotych. 
Wszystko to zostało opłacone z bu-
dżetu miasta Milanówka, z naszych 
milanowskich podatków! 

Referendum jest świętem demokracji, 
tak jak wybory. To, że zostało tak maso-
wo zbojkotowane przez mieszkańców 

wskazuje, że nie chcieli  – jak mówi-
li – „brać udziału w tej rozróbie”, 
a ich nieobecność to jasny sy-

gnał poparcia dla burmistrza Pio-
tra Remiszewskiego. Fakt, że de facto 
zapłacili za referendum jako mieszkańcy 
płacący w Milanówku podatki, skutkuje 
zawsze jednym wnioskiem – organizato-
rzy referendum powinni oddać miastu 
te pieniądze. Cóż, ustawa takiego dzia-
łania nie przewiduje, a szkoda! Może 
perspektywa pokrycia całych kosztów 
referendum wywoływałaby refleksję 
przed uruchomieniem procedury? Jed-
no jest pewne, zaoszczędziłoby to mia-
stu wielkich jak widać kwot. Za te pie-
niądze mogłoby powstać wiele dobra 
dla Milanówka, dla nas!

Redakcja

Koszt referendum – prawie 33 tys. złotych!

 

Szanowni Mieszkańcy, przypomina-
my, że we wrześniu mijają ważne terminy 
podatkowe dla osób fizycznych:

Z dniem 15 września 2020 r. mija 
termin płatności:
–  III raty podatku od nieruchomości –

pokój nr 11
–  III raty podatku rolnego i leśnego –

pokój nr 11

–  II raty podatku od środków transpor-
towych – pokój nr 10

Z dniem 30 września 2020 r. mija 
termin płatności:

– III raty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – pokój nr 10

Wpłat należy dokonywać w kasie 
Urzędu (gotówką lub kartą płatniczą) 

lub na indywidualny numer konta przy-
pisany do danego podatnika.

Kasa czynna:
Poniedziałek 10:00–16:00
Wtorek-Czwartek 9:00–15:00
Piątek 9:00–14:00
(przerwa: codziennie 12:00-12:45)
Opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi należy dokonywać bez wezwania.

Ważne terminy podatkowe
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Inwestycje

Czas wakacji to chwile relaksu, odpoczyn-
ku od pracy i spokoju…, ale nie dla nas! 
Ciepłe, pogodne dni to dla nas czas wzmo-
żonej pracy, szczególnie na gruncie remon-
tów, przebudów ulic i kanalizacji. 

Zmieniamy miasto dla Was

Na finalnym etapie jest już budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Królewskiej, drogi powiatowej 719. Już wkrótce 
mieszkańcy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów będą 
mogli bezpiecznie przemieszczać  się między tymi trzema  
gminami!

Kolejną inwestycją, która dobiega końca jest remont 
ul. Herberta (d. Fiderkiewicza). Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na 30 listopada 2020 r., jednak dzięki porozumieniu 
z wykonawcą ulica nie została zamknięta i mieszkańcy w dal-
szym ciągu mogą z niej nieprzerwanie korzystać. Poprzedni 
wygląd ulicy znacznie odbiegał od obecnego nowoczesne-
go i eleganckiego stylu ulicy. Wzdłuż wyasfaltowanej drogi 
ciągnie się wyłożony kostką chodnik, a nowo zainstalowane 
tam ławki dodają komfortu spacerowiczom i mieszkańcom są-
siednich ulic. Obecnie u zbiegu ulic Herberta i Grudowskiej 
instalowany jest system skutecznego odwadniania, ale nie 
spowoduje to wydłużenia terminu zakończenia inwestycji.  

28 lipca Burmistrz Piotr Remi-
szewski podpisał umowę na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej – ka-
nału ściekowego w ulicach Feliksa 
Dzierżanowskiego i Jana Szczep-

kowskiego. Jest to kolejna proekologiczna inwestycja 
wpisująca się w katalog zadań własnych samorządu. 
Uwzględnia ona także budowę sieci od kolektora do 
granicy przyległych pobliskich nieruchomości, tzw. przy-
kanalików.

8 maja miasto otrzymało zgodę, a tydzień później został 
podpisany przetarg na prace budowlane na ulicy Sabiny Dem-
bowskiej. 10 czerwca rozpoczęły się tam prace przygotowaw-
cze, a oficjalna przebudowa zaczęła się 8 lipca. Zadania obej-
mowały wymianę krawężników, a także wymianę nawierzchni. 
Zakończenie prac było planowane na 31 sierpnia, jednak dzięki 
szybkości i precyzji wykonawcy już 20 lipca można było mówić 
niemal o  finiszu inwestycji. Obecnie jezdnia z nowym pokry-
ciem asfaltowym zupełnie niczym nie przypomina tej sprzed 
remontu. Ta inwestycja była jedną z obietnic złożonych przez 
Burmistrza Remiszewskiego w czasie spotkań z mieszkańcami 
odbytych na początku roku 2020. 

Ważnym zadaniem, którego zakończeniem możemy się już 
pochwalić jest remont ulicy Kochanowskiego. W maju prace 
musiały być chwilowo wstrzymane z powodu przymusowej 
kwarantanny pracowników firmy budującej, ale tuż po ich 
powrocie prace ruszyły na nowo pełną parą i mieszkańcy ul. 
Kochanowskiego już od ostatniego tygodnia lipca oficjalnie 
mogą korzystać z nowej drogi!

 

Budowa kanalizacji sanitarnej
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Wieści z ratusza

Kolorowa niespodzianka 
w Akademii Jerzyków

W czasie przerwy w działalności żłobka 
wolontariusze zadbali o nową aranżację 
placówki i przygotowali dla najmłodszych 
Milanowian piękne obrazki pobudzające 
wyobraźnię. Obrazki są minimalistyczne, 

kontrastowe i zostały namalowane na 
wysokości oczu dzieci.

Dziękujemy wszystkim, którzy stworzy-
li te dzieła dla naszych maluchów!

Redakcja

Filc – Pies Ogrodnika
Pierwszy w historii milanowskiego 

samorządu czworonożny pracownik 
otrzymał 5 czerwca 2020 r. z rąk Bur-
mistrza Piotra Remiszewskiego spe-
cjalne odznaczenie i oficjalnie został 
mianowany pracownikiem ZGKiM! 
Pies Filc od ponad roku wraz z Ogrod-
nikiem Miejskim pracuje nad zielenią 
w Mieście-Ogrodzie. Od czasu jego 
pracy dla Milanówka, roślinność miej-
ska uległa znacznej poprawie. Zasada 
jest jedna – tam gdzie postanie jego 
łapa tam wprowadzane są zmiany. 

Oprócz tego, że jest to bardzo praco-
wity pies to także jest to pies space-
rowicz i codziennie robi kilkugodzinny 
obchód po mieście m.in. w celu zna-
lezienia kolejnego pustego miejsca 
do zagospodarowania. Raport po ob-
chodzie przekazuje swojemu właści-
cielowi, Ogrodnikowi Miejskiemu i już 
następnego dnia Milanowianie mogą 
podziwiać w tych miejscach nowe 
kwiaty czy drzewa. 

Inni pracownicy magistratu mogą 
się bardzo starać, ale prawdopodob-

Szanowni Mieszkańcy,
Do końca tego roku na terenie nasze-

go miasta przeprowadzona zostanie  in-
wentaryzacja indywidualnych źródeł 
ogrzewania. Zadanie pn. „Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ogrzewania na te-
renie Gminy Milanówek” zostanie zreali-
zowane przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Realizacja zadania odbędzie się bez 
konieczności angażowania środków fi-
nansowych pochodzących z budżetu na-
szej gminy, ponieważ zostanie  w  100% 

sfinansowana z budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Kwota otrzymanej do-
tacji to 169 125,00 zł.

Dofinansowane zadanie polega na 
zinwentaryzowaniu na terenie Gminy Mi-
lanówek wszystkich źródeł ciepła w każ-
dym lokalu oraz budynku położonym na 
terenie gminy ogrzewanym indywidual-
nie, w tym w szczególności: mieszkalnym 
(jednorodzinnym i wielorodzinnym), han-
dlowym, usługowym oraz użyteczności 
publicznej.

Celem inwentaryzacji jest zlokalizo-
wanie wszystkich źródeł niskiej emisji na 
terenie Gminy Milanówek, w których spa-

lanie odbywa się w sposób nieefektywny. 
Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł ni-
skiej emisji pozwoli na zaplanowanie oraz 
wdrożenie skutecznych rozwiązań (m.in. 
programu dofinansowania wymiany ko-
tłów) mających na celu obniżenie pozio-
mów substancji szkodliwych w powietrzu, 
a  skutkiem takich działań będzie popra-
wa stanu zdrowia i  jakości życia naszych 
Mieszkańców.

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Inwentaryzacja indywidualnych  
źródeł ogrzewania

nie nigdy nie będą tak jednocześnie 
pracowici i uroczy jak Filc.

Redakcja

29 lipca na terenie „Akademii Jerzy-
ków” odbyła się konferencja prasowa 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z udziałem pani Minister 
Marleny Maląg, pani Wiceminister Bar-
bary Sochy i Burmistrza Miasta Milanów-
ka – Piotra Remiszewskiego. 

Podczas briefingu została zainaugu-
rowana 2. edycja programu Maluch+, 
dzięki któremu został wybudowany m.in. 
nasz Publiczny Żłobek „Akademia Jerzy-
ków”.  Po konferencji panie minister od-
wiedziły Urząd Miasta Milanówka, gdzie 
odbyły owocne spotkanie z Burmistrzem 
Piotrem Remiszewskim. 

Inauguracja 2. edycji 
programu Maluch+
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#MilanówekPamięta

Możesz ukończyć interesujący kurs zawodowy! Możesz podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawo-
dowe! Możesz skorzystać z profesjonalnego doradztwa i pośrednictwa pracy!

Okres letnio-jesienny to czas, w którym szczególnie dbamy o naszą 
pamięć, o pamięć historyczno-patriotyczną. W Milanówku uroczystości 
rocznicowe co roku rozpoczynamy 26 lipca upamiętniając tragiczną 
śmierć dwóch oficerów Armii Krajowej – kpt. Zygmunta Dąbrowskiego 
ps. „Bohdan” oraz ppor. Jerzego Kowalskiego ps. „Oskar”. W tym roku 
licznie zgromadzeni mieszkańcy oddali im cześć, a władze miasta i re-
prezentanci stowarzyszeń miejskich złożyli kwiaty przy tablicy upamięt-
niającej oficerów. W tegorocznych uroczystościach udział wzięła także 
córka „Bohdana” – pani Wanda Wiśniewska.

Rozwój – Aktywność – Praca
Szanowni Mieszkańcy Milanówka, 

jeśli ktoś z Państwa myśli o zmianach 
w  swoim życiu zawodowym, to zapra-
szamy do skorzystania z oferty bez-
płatnych kursów prowadzonych przez 
Zakład Doskonalenia Zawodowego 
specjalnie dla mieszkańców Milanówka. 
Proponujemy między innymi: możliwość 
uzyskania uprawnień na wózki widłowe, 
uprawnień elektrycznych do 1kW oraz 

innych nowych umiejętności. W ramach 
projektu pn. „Rozwój – Aktywność – 
Praca” oferujemy również doradztwo 
w zakresie rozwoju zawodowego oraz 
profesjonalne pośrednictwo pracy, 
dzięki któremu wzrosną Państwa szanse 
na znalezienie zatrudnienia. Dla aktyw-
nych uczestników przewidujemy także 
wsparcie finansowe. W projekcie mogą 
wziąć udział mieszkańcy Milanówka w 

wieku aktywności zawodowej, pozosta-
jący bez pracy. 

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 
694 253 559. 

Magdalena Żurawska,  
Koordynatorka projektu

Tydzień później, 1 sierpnia obchodzili-
śmy dwie rocznice – 185. urodziny Micha-
ła Lasockiego, założyciela Letniska Mila-
nówek i 76. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Pierwszą rocznicę uczci-
liśmy składając kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą postać Michała Lasockiego. 
Okolicznościowe przemówienia wygłosili 
m.in. Wiceburmistrz Ryszard Raban, Prze-
wodniczący Rady Miasta Kamil Bialik, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani 
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska, prezes 
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego 
i Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej pan 
Tadeusz Kuldanek, wiceprezes MTL Wło-
dzimierz Starościak, a także przewodni-
cząca Rady Seniorów pani Małgorzata 
Strzałkowska. 76. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego rozpoczęliśmy 

grą miejską „Milanówek pamięta o histo-
rii” przygotowaną przez milanowski hufiec 
ZHP, w której udział wzięły cztery rodziny, 
nie tylko z naszego miasta! Następnie 
o godz. 17:00, w godzinę „W” spotkaliśmy 
się na milanowskim cmentarzu parafial-
nym by minutą ciszy oddać cześć wszyst-
kim Powstańcom Warszawskim. Elemen-
tem niewątpliwie przykuwającym wzrok 
w  tegorocznych obchodach były specjal-
nie odrestaurowane i  uporządkowane na 
tę okazję przez milanowskich harcerzy 
mogiły poległych Powstańców. Na beto-
nowych krzyżach pojawiły się także nowe 
tabliczki. W tym roku mimo panującego 
czasu epidemii mieszkańcy licznie pojawili 
się na cmentarzu, zachowując odpowiedni 
dystans i zabezpieczenia. Przemówienia 
okolicznościowe wygłosili – Wiceburmistrz 

Ryszard Raban i  Przewodniczący RMM 
Kamil Bialik. 9 sierpnia spotkaliśmy się by 
uczcić 76. rocznicę tragicznej śmierci Żoł-
nierzy AK i wybuchu magazynu broni AK 
Obwodu „Bażant”, a 1 września uroczy-
ście obchodziliśmy 81. rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej.

Kolejne uroczystości w kalendarzu wy-
darzeń patriotycznych w naszym mieście 
to  81. rocznica powstania Służby Zwycię-
stwu Polski (27 września) i 102. rocznica 
odzyskania przez Polskę Niepodległości 
(11 listopada). Na wszystkie te wydarze-
nia serdecznie zapraszamy! Szczegóły 
uroczystości będą dostępne na stronie 
i Facebooku Urzędu Miasta Milanówka. 

Najważniejsze, byśmy nigdy nie zapo-
mnieli…

Redakcja

Drodzy słuchacze 
i  sympatycy Milanowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy 
od początku marca bieżącego roku 
(pandemia COVID-19) zmusiła nas do 
tymczasowego zawieszenia spotkań 
i wykładów, ze względu na dobro i bez-
pieczeństwo naszych słuchaczy. Z tego 
też powodu zostały odwołane pozosta-
łe zajęcia jak gimnastyka na basenie, 
warsztaty malarskie i psychologiczne, 
lektorat z języka angielskiego, wyjazdy 
grupowe, wycieczki i letni wypoczy-
nek nad morzem. Nie odbyło się także 

w planowanym terminie Walne Zebranie 
Słuchaczy MU3W.

W imieniu całego Zarządu MU3W dzię-
kuję wszystkim słuchaczom za ich aktyw-
ność i wkład w rozwój MU3W, za Waszą 
motywację, wytrwałość i wspólne działa-
nia. Składam wyrazy wdzięczności i po-
dziękowania Wykładowcom, Radzie Pro-
gramowej oraz naszym Wolontariuszom. 

Dziękuję za wspólnie spędzony czas 
na zajęciach, spotkaniach, wykładach 
i  wyjazdach. Życzę wszystkim zdrowia, 
radości i optymizmu.

Liczymy, że sytuacja pandemiczna po-
zwoli nam spotkać się jesienią na Uro-

czystej Inauguracji Roku Akademickiego 
2020/2021 zaplanowanej na 9 paździer-
nika 2020 r.

Zadbamy o wspaniały program na 
nowy semestr i zorganizujemy interesują-
ce spotkania, wykłady, podróże, wyciecz-
ki i będziemy kontynuować swoją działal-
ność dla dobra naszych słuchaczy.

O planowanych działaniach i ich ter-
minach poinformujemy na naszej stro-
nie internetowej.

Do zobaczenia!

W imieniu Zarządu 
Maria Barbarska, Prezes MU3W

Komunikat MU3W
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Rada Miasta

W dniu 21 maja 2020 roku (czwartek) 
odbyła się

XXVI Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 221/XXVi/20

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

Uchwała  
nr 222/XXVi/20

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad  
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mila-
nówka w 2020 r.;

Uchwała  
nr 223/XXVi/20

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na 
lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku;

Uchwała  
nr 224/XXVi/20

w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2019

Uchwała  
nr 225/XXVi/20

w sprawie: zasad udzielania ulg od należności 
pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadają-
cych Gminie Milanówek za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii;

Uchwała  
nr 226/XXVi/20 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Uchwała  
Nr 227/XXVI/20

w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Milanówka;

Uchwała  
nr 228/XXVi/20

w sprawie: wprowadzenia zasad korzystania  
z Targowiska Miejskiego w Milanówku;

Uchwała  
nr 229/XXVi/20

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku;

Uchwała  
nr 230/XXVi/20

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 192/XXI/20 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 
planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej;

Uchwała  
nr 231/XXVi/20

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

Uchwała  
nr 232/XXVi/20

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Bur-
mistrza Miasta Milanówka przy organizacji pracy 
Rady Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 233/XXVi/20

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmi-
strza Miasta Milanówka dotycząca bezczynności w 
zapewnieniu przejezdności  
ul. Bocianiej w Milanówku; 

XXVI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15
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W dniu 28 maja 2020 roku (czwartek) odbyła się

XXVII Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 234/XXVii/20

w sprawie: zmiany uchwały Nr 126/XI/19 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 17 października 2019 r. w spra-
wie: nadania tytułu honorowego obywatela Gminy 
Milanówek oraz zasad i trybu jego nadawania; 

Uchwała  
nr 235/XXVii/20

w sprawie: podjęcia współdziałania z Powiatem Gro-
dziskim przy projektowaniu i budowie czterech rond 
w ciągu dróg powiatowych Piłsudskiego, Dębowej, 
Smoleńskiego, Kościelnej i Kościuszki;

XXVII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
Stan rady – 15 radnych, obecnych – 14
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Uchwała  
nr 236/XXVii/20

w sprawie: zawarcia przez Gminę Milanówek po-
rozumienia dotyczącego współpracy przy przy-
gotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz 
z budową sygnalizacji świetlnej”;

Uchwała  
Nr 237/XXVII/20

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Kąpieliska 
Miejskiego w Milanówku;

Uchwała  
nr 238/XXVii/20

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego skargi Wojewody Mazowiec-
kiego na uchwałę Rady Miasta Milanówka  
i odpowiedź na skargę;

W dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) odbyła się

XXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 239/XXViii/20

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Milanówka na lata 2020 - 2029;

Uchwała  
nr 240/XXViii/20

w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta 
Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu;

Uchwała  
nr 241/XXViii/20

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z Gminą Brwinów dotyczącego przebudo-
wy i zarządzania ul. Owczarską w Milanówku i ul. 
Mieszka I w Owczarni;

Uchwała  
nr 242/XXViii/20

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści oznaczonej jako działka ew. nr 81/1 z obr. 06-08, 
położonej przy ul. Warszawskiej w Milanówku;

Uchwała  
nr 243/XXViii/20

w sprawie: wyrażenia zgody na: zbycie nieru-
chomości stanowiącej działkę nr 7 obr. 06-20 
położoną w Milanówku przy ul. Wysokiej 12, 
odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze 
przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny zby-
wanej nieruchomości;

Uchwała  
nr 244/XXViii/20

w sprawie: wyrażenia zgody na: zbycie nierucho-
mości stanowiącej działkę nr 5 obr. 06-20 położo-
ną w Milanówku przy ul. Wysokiej 16, odstąpienie 
od zbycia nieruchomości w drodze przetargu 
oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbywanej 
nieruchomości;

Uchwała  
nr 245/XXViii/20

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie słu-
żebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
drogę wewnętrzną – ul. Jerzyków w Milanówku;

Uchwała  
nr 246/XXViii/20

w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromo-
bilności dla Miasta Milanówka na lata 2019-2040;

Uchwała  
Nr 247/XXVIII/20

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
Mienia Komunalnego;

Uchwała  
nr 248/XXViii/20

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 228/XXVI/20 
Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r.;

Uchwała  
nr 249/XXViii/20

w sprawie: przekazania do rozpatrzenia wniosku 
Burmistrzowi Miasta Milanówka;

Rada Miasta

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

faks 758 35 15. Treści uchwał 
dostępne są na stronie interne-
towej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

za przeciw

wstrzymał się nie głosował

a
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Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15
XXVIII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
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Rada Miasta

W dniu 2 lipca 2020 roku (czwartek) 
odbyła się

XXIX Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 
250/XXiX/20

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

Uchwała Nr 
251/XXiX/20

w sprawie zmian budżetu miast na 2020 rok;

Uchwała Nr 
252/XXiX/20

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta 
Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu;

Uchwała Nr 
253/XXiX/20

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;

W dniu 6 sierpnia 2020 roku (czwartek) 
odbyła się

XXX Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 
254/XXX/20

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;

Uchwała Nr 
255/XXX/20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem 
Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym 
„MILANÓWEK” w sprawie przekazania dotacji na 
rzecz remontu instalacji elektrycznej;

Uchwała Nr 
256/XXX/20

w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego współdziałania Gmin przy 
realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 
nowej aglomeracji;

Uchwała Nr 
257/XXX/20

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku;

XXIX SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

XXX SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15
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Wszelkie pisemne opracowa-

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

faks 758 35 15. Treści uchwał 
dostępne są na stronie interne-
towej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

za przeciw

wstrzymał się nie głosował

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 
działa specjalna infolinia Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości 
komunikacji wszystkich mieszkańców zainte-
resowanych informacjami o terminach, meto-
dach spisowych i  zakresie pytań formularza 
spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również prze-
prowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy 
gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powo-
dów nie skorzystają z obowiązkowego samospi-
su internetowego, będą mogli spisać się pod-
czas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Infolinia PSR 2020
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W tym Domu Opieki przebywa obec-
nie kilkadziesiąt osób z różnymi choro-
bami i o różnym stopniu niepełnospraw-
ności. Rezydencja Seniora położona jest 
na terenie przepięknego dwuhektaro-
wego parku z dużym stawem z rybami 
– co służy wypoczywaniu w ciszy i spoko-
ju. Pensjonariusze bez względu na pro-
blemy z chodzeniem (poruszający się na 
wózku lub z balkonikiem) mają swobodę 
spacerowania przepięknymi alejkami - 
co umożliwia delektowanie się przyrodą. 

Rozmawialiśmy z prowadzącą Rezy-
dencję, panią Klaudią Prymek, któ-

ra zdradziła nam szczegóły dotyczące 
opieki oraz zachowania środków bezpie-
czeństwa, by zapewnić seniorom jak naj-
bardziej komfortowe warunki podczas 
tego trudnego okresu. „Opieka wygląda 
u nas tak jak zawsze, tu nic się nie zmieni-
ło, dbamy o naszych pensjonariuszy i ro-
bimy wszystko by czuli się jak najlepiej. 
W domu sami organizujemy zajęcia tera-
peutyczne, ponieważ nie przychodzi do 
nas personel z zewnątrz. Mamy codzien-
nie rehabilitację i wychodzimy na space-
ry, żyjemy tu jak w domu – wszyscy się 
znamy, jesteśmy jedną wielką rodziną. 

Natomiast niestety otrzymaliśmy odgór-
ny zakaz odwiedzin, który wprowadził 
Sanepid. Stosujemy się do tego zaka-
zu, by chronić naszych seniorów, bo to 
jest dla nas najważniejsze!” – zapewnia. 
„Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
naszych pacjentów oraz ich rodzin, nasi 
pensjonariusze opanowali nowy sposób 
komunikacji jakim są programy Skype 
oraz WhatsApp. Zdobytej wiedzy mogą 
zazdrościć im nawet dużo młodsi obywa-
tele!” – dodaje.

Redakcja

Niedawno odwiedziliśmy Dom Opieki dla osób starszych 
i niepełnosprawnych Willa Milanówek Rezydencja Seniora, 
mieszczący się w Milanówku przy ul. Warszawskiej 1a.  
W dobie dzisiejszej sytuacji epidemiologicznej i panującej 
pandemii oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą wirus  
COVID-19 postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda opieka  
nad osobami z grupy największego ryzyka. 

Bezpieczny dom

Wraca normalność!
W celu zwiększenia możliwo-

ści bezpośredniego dostępu 
do informacji na temat oferty 
projektu pn. „Rozwój Usług 
Społecznych w Gminie Mi-
lanówek”, od 15 czerwca 
2020 r. biuro projektu działa 
przy ul. Krakowskiej 11a w Mi-
lanowskim Klubie Seniora „Krako-
wianka” codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8-16. Z dniem 
22 czerwca 2020 r. 
do każdej z 4 filii 
Milanowskiego 
Klubu Seniora 
powróciły zajęcia. Uczestnicy powinni 
na nowo zapisywać się na zajęcia, gdyż 
obowiązują limity liczby osób w grupie! 
Wszystkich zapraszamy na ul. Krakow-
ską 11a w celu uzyskania kompleksowych 
informacji. Milanowianie uczestniczący 
w projekcie należący do Klubu Seniora 
mogą już korzystać z pływalni i strefy 
relaksu na grodziskim basenie. Nieprze-
rwanie oferujemy również bezpłatną 
możliwość wypożyczenia sprzętu re-
habilitacyjnego. Należy mieć jedynie 
skierowanie od lekarza oraz wypełniony 
wniosek, który dostępny jest w biurze 
projektu przy ul. Krakowskiej. 

Niezwykle popularny wśród milanow-
skich Seniorów jest monitoring stanu 
zdrowia. W ramach realizowanej usługi 
teleopieki, bransoletkę życia użytkuje 
30  Milanowian. Dodatkowo, uczestni-

cy naszego projektu otrzymali 
pakiety bezpieczeństwa, tj. 
czujnik gazu, czujnik tlen-
ku węgla, czujnik dymu, 
ciśnieniomierz, inhalator 
i bezdotykowy termometr, 
które dodatkowo podno-

szą ich poczucie bezpie-
czeństwa, co bardzo nas cieszy. 

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze 
trwają nadal! Aktualnie korzysta z nich 

19 podopiecznych, 
którzy na co dzień 
otrzymują pomoc 
w postaci zrobienia 

zakupów, umówienia wizyty u lekarza, 
przygotowania i podania posiłku, pomo-
cy w sprzątaniu domu/mieszkania, a tak-
że zwykłego dotrzymania towarzystwa.

W ramach specjalistycznych usług 
usprawniających, osoby niepełnospraw-
ne pozostające w domach mogą uzyskać 
nieodpłatne wsparcie w formie 12 zabie-
gów masażu i 12 zabiegów kinezyterapii 
w warunkach domowych. Aby skorzystać 
z tej usługi, należy się zgłosić do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Milanówku, posia-
dać skierowanie na ww. zabiegi od leka-
rza specjalisty. Wszystkie usługi świad-
czone w ramach projektu, zachowują 
wszelkie standardy reżimu sanitarnego. 

Patrycja Rudź,  
Koordynatorka projektu

Społeczność

We wrześniu 2018 r. ruszył rzą-
dowy program priorytetowy 
Czyste Powietrze, który potrwa 
do 2029 r. Jego najważniejszym 
celem jest ograniczenie emi-
sji do atmosfery szkodliwych 
substancji, które powstają na 
skutek ogrzewania domów jed-
norodzinnych słabej jakości pa-
liwem w  przestarzałych domo-
wych piecach.

Program oferuje dofinansowanie wy-
miany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe 
normy, są to: węzeł cieplny, pompa cie-
pła, kocioł gazowy kondensacyjny, ko-
cioł olejowy kondensacyjny, ogrzewa-
nie elektryczne, kocioł na paliwo stałe 
(węgiel, biomasa), jak i przeprowadze-
nie niezbędnych prac termomoderniza-
cyjnych budynku.

Szczegóły na stronie: www.wfosigw.
pl/czyste-powietrze/

Czyste  
powietrze
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Praca + Zaufanie = Wyniki
Najpierw „Perspektywy”, teraz 

„Newsweek”. 17. miejsce w kraju, 
8.  miejsce na Mazowszu, 34. wynik 
maturalny w kraju. Puchniemy z dumy! 
I co? I mało brakowało, a… przeoczy-
libyśmy tak wspaniałą wiadomość. 
Dlaczego? Czy jesteśmy aż tak próżni? 
Nie! Po prostu rankingi opublikowano 
w czasie matur i wytężonej pracy zdal-
nej. A my właściwie to nie przepadamy 
za rankingami, nie czekamy, aż ktoś 
je opublikuje i  moglibyśmy bez nich 
zupełnie dobrze żyć, nawet bez tych 
tak przyjemnych jak tegoroczny. Nie 
lubimy rankingów, bo one niewiele 
mówią o ludziach. Za to naprawdę lu-
bimy pracować! Mówiąc „my”, mam na 
myśli nie tylko nauczycieli, lecz także 
uczniów. Do naszego liceum przycho-

dzą uczniowie zdolni i pełni zapału. Ale 
to nie wystarczy, żeby przetrwać w pol-
skim liceum dłużej niż rok. Do tego po-
trzebne są pracowitość, determinacja 
i  konsekwencja. Także tego staramy 
się  uczyć… i to działa! Jednak tym, co 
najbardziej sobie cenimy, jest dobre 
ludzkie podejście. Współpraca nie tyl-
ko pomiędzy nauczycielami i uczniami, 
lecz także między nauczycielami i rodzi-
cami, między uczniami i rodzicami. Bo 
nasza szkoła to przestrzeń zaufania. 
I za to wszystko — pracę, zaufanie i… 
wyniki dziękujemy. I prosimy o jeszcze! 
A gdyby ktoś z Państwa szukał świetne-
go liceum dla dziecka, to zapraszamy. 
Znów damy z siebie wszystko!

Krzysztof Lewenstam
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5

Wśród licznych atrakcji tego dnia 
znalazła się także wystawa przygotowa-
na przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w  Milanówku, przedstawiająca kolejne 
etapy budowy basenu, a także jedno 
zdjęcie współczesne z inauguracji sezo-
nu 2020. Zebrani na 50-leciu mieszkańcy 
z radością odnajdywali się na archiwal-
nych fotografiach. Więcej o  wystawie 
w artykule Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej na stronie 19. Następnym istotnym 

punktem jubileuszowych wydarzeń było 
symboliczne odsłonięcie kolejnego już 
miejskiego muralu powstałego według 
projektu Tobiasza Bułynko i przy pomo-
cy niezastąpionych mieszkańców wolon-
tariuszy, nawiązującego do stylu retro 
kąpieliska. Przez cały dzień na terenie 
basenu działali animatorzy, mimowie 
i  szczudlarze, a uczestniczące w wyda-
rzeniu dzieci mogły także przy asyście 
Ochotniczej Straży Pożarnej spróbować 

swoich sił we wspinaczce. Obecni licz-
nie, zarówno na otwarciu, jak i na 50-le-
ciu mieszkańcy (także sąsiednich gmin) 
są dowodem na dużą popularność tego 
miejsca. Przez całe wakacje odbywa-
ło się tam wiele wydarzeń kulturalnych 
i edukacyjnych organizowanych przez 
Milanowskie Centrum Kultury, zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

Redakcja

50 lat Kąpieliska Miejskiego
27 czerwca 2020 r. obchodziliśmy 50-lecie powstania milanowskiego basenu. Z okazji tego 
jubileuszu Burmistrz Piotr Remiszewski odsłonił pamiątkową tablicę, a także otworzył nowo 
powstały brodzik dla najmniejszych mieszkańców naszego miasta. 

Społeczność
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K s i ą ż k a 
p o w s t a ł a 
w ramach 
P r o g r a m u 

Grantowego Patroni Roku Fundacji LOT-
TO im. Haliny Konopackiej, realizowa-
nego przez Fundację Sofijka – edukacja 
i rozwój. Projekt skierowany był do dzie-
ci  i młodzieży w wieku 8-16 lat, w  celu 
przybliżenia życia i twórczości wielkiego 
kompozytora oraz rozwijania talentów 
plastycznych najmłodszych. Uczennica 
wykonała ilustrację do opery „Flis”.

Liliana wzięła także udział w Konkur-
sie Plastycznym pn: „Bezpieczne dzieci 
w sieci” zorganizowanym przez Central-

ny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy w Warszawie. Celem 
Konkursu było zwrócenie uwagi dzieci 
na problematykę bezpieczeństwa w  In-
ternecie rozumianego jako umiejętne 
korzystanie z jego zasobów, zapobie-
ganie cyberprzemocy, wyszukiwanie 
wartościowych treści, które mogą być 
wykorzystywane w celach edukacyjnych 
oraz zachęcenie uczniów do twórczego 
zobrazowania ww. zagadnień. Praca pla-
styczna Liliany została wyróżniona w ka-
tegorii kl. I-II SP. 

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Grono pedagogiczne SP1

Mamy za sobą trzy stresujące dni egzaminów klas ósmych. Każ-
dego roku egzaminy są stresujące, czy to po szóstej, ósmej czy 
maturalnej klasie. Tym razem jednak było całkiem inaczej niż 
zwykle! A to inaczej, to nie tylko sam egzamin, a całe ostatnie 
półrocze przygotowujące do tego egzaminu. 

Już po strachu!

Sukcesy 
plastyczne Liliany!

Z dnia na dzień zamiast zasiadać 
w ławkach i w klasowej grupie, wspólnie 
toczyć bój z tajemnicami wiedzy, nasi 
uczniowie rozdzieleni od nas ekranem 
komputera, toczyli bój głównie z tajem-
nicami technologii. Ale udało się i zwy-
ciężyli! Wszyscy zakończyli rok szkolny, 
wszyscy zostali promowani, wszyscy 
startują w nowe, wymarzone strony.

Egzaminy zaczęły się w wtorek języ-
kiem polskim, potem kolejno jak co roku 
– matematyka i angielski. Każdy uczeń 
w  osobnej ławce, komisja i obserwato-
rzy w sali, papierowe testy odbierane 
komisyjnie z sejfu, wszystko policzone, 
omówione i jasne, jak zwykle. Tylko czas 
nie jest oczywisty. Egzaminy w czasie 
pandemii paraliżującej świat wyglądają 
inaczej. Cała radość ze spotkania z ko-
legami, wzajemne pocieszanie i pod-
trzymywanie na duchu straciły moc. 
Zgodnie z zasadami, jakich przyszło nam 
wszystkim przestrzegać, dzieci przyszły 
do szkoły w maseczkach i rękawiczkach. 
Tylko po wystraszonych oczach można 
było rozpoznać rozmówcę. Rozmówca 

też na dystans, żeby nie zarażać. Jeśli 
ktoś zapomniał maseczki, dostawał ją 
przy wejściu do szkoły. Tam też każdy 
dezynfekował ręce. Potem luźnym sze-
regiem pod salę egzaminacyjną i  za-
chowując metrowy dystans czekanie na 
swoją kolej. Nauczyciel przy drzwiach 
wyczytywał nazwisko i każdy po wyloso-
waniu swojego miejsca zasiadał w ławce. 
W jednej sali mogło być tylko 12 osób, 
w tym obserwator przebiegu egzaminu. 
Dopiero po zajęciu miejsca w ławce wol-
no było zdjąć maskę i rękawiczki. Przez 
cały czas pobytu w sali można było ko-
rzystać z przywileju swobodnego oddy-
chania. Po zakończeniu pisania, zanim 
uczniowie wychodzili z  ławek, wracali-
śmy do zasad bezpieczeństwa, czyli ma-
seczka na twarz, a  rękawiczki na ręce. 
Wychodziliśmy ze szkoły, przy drzwiach 
dezynfekując ręce i samotnie udawali-
śmy się do domu. 

O tym „jak było” porozmawiamy póź-
niej. Może tylko on-line…

Bogna Fastyn
Szkoła Podstawowa nr 2 

Egzamin 2020
Egzaminy, to rzecz święta,
Każdy uczeń o tym wie.
Uczniowska buzia uśmiechnięta
Za maseczką kryje się.
Wirus wiedzy nie przeszkadza,
Mądry uczeń z tym się zgadza.
Do egzaminu przystępujemy  
i wszystko napiszemy.
Już za chwilę to się stanie:
Geometria, listening,  
i wypracowanie,
Każde zdanie znajdzie właściwe 
rozwiązanie.
Choć osobno – razem radę damy.
A Wakacji nie przekładamy! 

M.Karczewska  
i A.Król

Uczennica klasy 2a w Szkole Podstawo-
wej nr 1 Liliana Łuniewska jest ilustrator-
ką wyjątkowej książki o Stanisławie Mo-
niuszce, której szatę graficzną wykonały 
dzieci i młodzież do opowiadania „I like 
Moniuszko” autorstwa Izabeli Michty. 

Kangur Matematyczny
Igor Mińkowski, uczeń klasy 2c 

osiągnął bardzo dobry wynik w kon-
kursie matematycznym Kangur 2020, 
w którym zdobył maksymalną ilość 
punktów. Gratulujemy!

Majówka w Milanówku
Międzyszkolny konkurs na plakat 

Majówka w Milanówku został ogło-
szony i przeprowadzony w okresie 
kształcenia na odległość. Napłynę-
ło wiele pięknych prac! Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Ewa Piechota
SP3 im. Fryderyka Chopina 

Sukcesy naszych 
uczniów! 

Edukacja
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Podczas ostatnich wyborów prezydenckich prowadzona była akcja pro-frekwencyjna 
„Bitwa o wóz”, w ramach której miasto z najwyższą liczbą oddanych głosów zdoby-
wało promesę na nowy wóz strażacki dla lokalnej jednostki. 

Sprzyjająca pogoda oraz złagodzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, 
sprawiły, że na ulicach Milanówka oraz terenach rekreacyjnych pojawiło się więcej rowerzy-
stów. Nad bezpieczeństwem kierujących jednośladami czuwać będą patrole rowerowe mila-
nowskich strażników miejskich.

Wzbogacone tabory służb miejskich

Patrole rowerowe Straży Miejskiej

Po drugiej turze zwycięzcą w naszym po-
wiecie została Podkowa Leśna, w której aż 
82,53% mieszkańców udało się do urn wy-
borczych. W związku z tym, że ta gmina nie 
posiada własnej jednostki Straży Pożarnej, 
jej burmistrz Artur Tusiński zdecydował, 
że promesa na nowy wóz trafi do Mi-
lanówka, do jednostki, która najczęściej 
przybywa Podkowie z pomocą! Jest to 
ewidentny przejaw znakomitej współpra-
cy między tymi dwiema gminami i przede 
wszystkim między ich burmistrzami, Pio-
trem Remiszewskim i Arturem Tusińskim. 
22 lipca w Milanówku włodarze wspólnie 
ze strażakami z milanowskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej oglądali wóz podobny do 
tego, który ma trafić do Milanówka. A już 
tydzień później (27 lipca) wspólnie odebra-

li promesę na zakup pojazdu. „A wszystko 
to dla naszego bezpieczeństwa. Bezpie-
czeństwa zarówno mieszkańców, jak i tych 
którzy spieszą im na ratunek” – napisał 
burmistrz Piotr Remiszewski na swoim ofi-
cjalnym profilu na Facebooku. 

Kolejną jednostką, która może pochwa-
lić się nowym wozem jest milanowska 
Straż Miejska. 29 lipca do siedziby Straży 
przy ul. Warszawskiej został dostarczony 
samochód specjalny marki Opel Combo 
Life. Przy przekazaniu pojazdu obecny był 
Burmistrz Piotr Remiszewski. Opel Combo 
jest to pojazd specjalistyczny, przystoso-
wany do specyfiki pracy Straży Miejskiej 
zgodnie ze szczególnymi, odgórnymi prze-
pisami. Musi być to pojazd oznakowany, 
przystosowany do przewozu osób agre-

sywnych, wyposażony w sygnały dźwięko-
we i świetlne pojazdu uprzywilejowanego, 
posiadający np. dodatkowe oświetlenie 
wewnętrzne, pozwalające na sporządza-
nie dokumentacji po zmroku, miejsce de-
dykowane pod torbę ratowniczą PSP R-1. 
Radiowóz w nowej odsłonie będą mogły 
obejrzeć dzieci i uczniowie szkół podczas 
zajęć profilaktycznych o tematyce pracy 
strażników miejskich w tym ekopatrolu, 
czy też przy prezentacjach z pierwszej 
pomocy medycznej prowadzonych przez 
ratowników medycznych pracujących 
w  naszych szeregach. „Nowy samochód 
pozwoli nam skuteczniej pracować i dbać 
o bezpieczeństwo mieszkańców Milanów-
ka” – komentują strażnicy.

Redakcja

W związku z pandemią koronawirusa 
oraz wspólnymi działaniami z Policją w za-
kresie obostrzeń sanitarnych i kontrolami 
mieszkańców objętych kwarantanną do-
piero teraz strażnicy ruszyli w patrole na 
rowerach. Od maja 2013 roku, funkcjo-
nariusze z Milanówka dysponują dwoma 
rowerami. Patrole rowerowe zostały mile 

przyjęte przez mieszkańców i zakorzeniły 
się w lokalnej społeczności.

W miarę możliwości, patrole rowero-
we będą kierowane w pierwszej kolejno-
ści w rejon rekreacyjno–wypoczynkowy 
i  w  miejsca, gdzie dojazd radiowozem 
jest utrudniony lub niemożliwy. Strażnicy 
miejscy patrolować będą także ścieżki ro-

werowe. Główne zadania to reagowanie 
na wykroczenia popełniane przez osoby 
odpoczywające na terenach rekreacyj-
nych, w szczególności kierujących jedno-
śladami, pieszych i rolkarzy.

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Bezpieczeństwo 
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Podziękowania
Do redakcji Kuriera wpłynęły po-

dziękowania: „Serdecznie dziękujemy 
funkcjonariuszom milanowskiej poli-
cji za błyskawiczną i skuteczną akcję 
zatrzymania złodziejki i odzyskanie 
skradzionego towaru! 19 maja 2020 r. 
doszło do kradzieży towaru z mila-
nowskiej apteki. Wezwany na miejsce 
patrol policji po obejrzeniu monito-
ringu błyskawicznie złapał złodziejkę. 
Bardzo dziękujemy i liczymy na dal-
szą współpracę. Farmaceutki z apteki  
Cosmedica w Milanówku”.

Redakcja Kuriera dołącza się do po-
dziękowań!

Bohaterski Strażnik z Milanówka
W sobotę 20 czerwca milanowski Strażnik 
Miejski po służbie nie dopuścił do rozprze-
strzeniania się ognia w domu jednorodzinnym 
w Chylicach Kolonii.

Funkcjonariusz po powrocie do miejsca 
zamieszkania, zauważył, że z górnej kon-
dygnacji sąsiedniego budynku wydoby-
wają się kłęby czarnego, gęstego dymu. 
Na dole budynku przebywała młoda 
kobieta, nieświadoma jakie niebezpie-
czeństwo grozi jej i pozostałym domow-
nikom. Strażnik niezwłocznie udał się do 
sąsiadów celem oceny sytuacji i  udzie-
lenia pomocy sąsiadom. Po dotarciu na 
miejsce, w ciągu zaledwie kilku minut 
w oknie poddasza zauważył łuny płomieni 
i czarny dym wydobywający się już spod 
dachu. Przebywająca na parterze domu 
młoda kobieta nadal była nieświadoma 
dramatu, który rozgrywał się na piętrze 
jej domu. Mimo że strażnik z ulicy krzy-
czał do sąsiadki ta go nie słyszała, ani 
nie zauważała. W tej sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia mężczyzna przeskoczył 

przez furtkę i dostał się na teren posesji. 
W międzyczasie powiadomił Państwową 
Straż Pożarną o pożarze. Przed przyby-
ciem wozu bojowego Straży Pożarnej mi-
lanowski strażnik przystąpił do ewakuacji 
mieszkańców, czyli młodszego brata ko-
biety oraz jej babci. Po zapewnieniu bez-
pieczeństwa domownikom, nasz funkcjo-
nariusz udrożnił ciągi komunikacyjne, aby 
załoga OSP Jaktorów  oraz JRG Grodzisk 
Mazowiecki miały szybki dostęp do miej-
sca zdarzenia celem sprawnego rozpo-
częcia działań ratowniczo-gaśniczych. 
Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza 
Straży Miejskiej nikomu z domowników 
nic się nie stało. Spaleniu uległo piętro 
budynku wraz z wyposażeniem. 

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

26 czerwca Burmistrz Piotr Remi-
szewski wręczył milanowskiemu bo-
haterowi nagrodę pieniężną i dyplom 
z oficjalnymi podziękowaniami za wzo-
rową postawę.

Pocisk artyleryjski w złomie
18 czerwca dyżurny Straży Miejskiej w 

Milanówku przyjął zgłoszenie, że pracow-
nicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych znajdującego się przy 
ul. Turczynek, „chyba znaleźli pocisk arty-
leryjski w złomie”. Bezzwłocznie na miej-
sce udał się patrol zmotoryzowany, który 
po oględzinach stwierdził, że faktycznie 
jest to niewybuch, a nie łuska po poci-
sku. Stwarzał on na terenie PSZOK realne 
zagrożenie dla pracowników i pobliskich 
mieszkańców. Do czasu przybycia pa-
trolu saperskiego miejsce zostało odpo-
wiednio zabezpieczone przed dostępem 
osób postronnych, a strażnicy czekali na 

miejscu do czasu przybycia wyspecjali-
zowanych służb. Do czasu  zakończenia 
akcji patrolu saperskiego teren zabezpie-
czono w całości taśmą ostrzegawczą, co 
ułatwiło sprawne usunięcie zagrożenia. 
Okazało się, że pocisk artyleryjski typu 
A (75 mm) został przywieziony w ostat-
nim czasie przez jednego z mieszkańców 
Milanówka jako złom. Na szczęście dzięki 
czujności pracowników nie doszło do wy-
buchu i nieszczęśliwych skutków błędnej 
decyzji nierozważnej osoby.

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Podziękowania 
W nocy z 17 na 18 czerwca doszło 

do niecodziennej, wręcz niespotykanej 
w naszym mieście sytuacji... Na parkin-
gu przy galerii Vendo Park (ul. Nowo-
wiejska) doszło do wybuchu bankoma-
tu. Dzięki szybkiej interwencji Policji 
i  milanowskiej Straży Miejskiej udało 
się zabezpieczyć zarówno miejsce 
eksplozji, jak i pieniądze, których jak 
się okazało nie skradziono. W imieniu 
własnym jak i wszystkich mieszkańców 
Milanówka, bardzo dziękuję funkcjona-
riuszom tych dwóch służb za szybkie 
i skuteczne działanie! To dzięki Wam 

możemy się czuć bezpiecznie w naszej 
Małej Ojczyźnie!

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Bezpieczeństwo
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Radysiaki w Milanówku
Cztery odebrane interwencyjnie psy ze schroniska w Rady-

sach trafiły pod koniec lipca do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Milanówku! Teraz pracownicy i wolontariusze mi-
lanowskiego schroniska poznają się z nowymi podopiecznymi 
i powoli będą rozpoczynać poszukiwania najlepszego dla nich 
domu! Sprawdziliśmy co u nich słychać. Na Facebooku pro-
wadzonym przez wolontariuszy schroniska czytamy, że mimo 
że psiaki są wciąż  trochę nieufne odzyskują już powoli radość 
życia...  Otrzymały także nowe imiona – Guczi, Ciacho, Ramon 
i Danek. „Dołożymy wszelkich starań aby Radysiaki jak naj-
szybciej odzyskały spokój i zaufanie do człowieka. Jak zwykle 
też zrobimy wszystko, by znaleźć im najlepsze domy. Osoby 
zainteresowane pomocą tym właśnie psom, zapraszamy do 
kontaktu. A może wśród tych czterech psów, jest ten, którego 
szukaliście od wielu miesięcy, a ślad po nich zaginął?” – piszą 
wolontariusze. Na kontakt w sprawie psiaków wolontariusze 
czekają pod adresem e-mail: schroniskomilanowek48@wp.pl. 
Te i inne działania schroniska można śledzić na facebook.com/
schroniskomilanowek i na www.schroniskomilanowek.pl.

Trzymamy kciuki za naszych nowych czworonożnych 
mieszkańców!

Redakcja

Społeczność

W tym roku będziemy obchodzić jubileusz Festiwalu 
Otwarte Ogrody, ponieważ to już po raz piętnasty 
wspólnie z mieszkańcami stworzymy wydarzenie 
oparte na ich pomysłach i inicjatywach. Będzie to 
kolejna okazja do integracji, poznania Milanówka od 
wewnątrz, przypomnienia jego historii oraz pokaza-
nia potencjału naszego miasta i jego mieszkańców. 

Festiwal, który od lat organizujemy w czerwcu, wyjątkowo 
przesunęliśmy na początek września. Jest to jedyna szansa 
w tym roku na zorganizowanie tego miejskiego wydarzenia, 
zapewniając przy tym, dzięki jego formule, bezpieczeństwo 
mieszkańcom. 

W dniach 4-6 września będą miały miejsce różnorodne wy-
darzenia kulturalno-artystyczno-edukacyjne. W  prywatnych 
ogrodach mieszkańców naszego miasta i w przestrzeni miej-
skiej zorganizowane zostaną wystawy, koncerty, warsztaty 
artystyczno-edukacyjne, spotkania z artystami w ich pracow-
niach oraz wycieczki. Wydarzenie charakteryzuje się kameral-
nym, niepowtarzalnym klimatem, pokazującym piękno i jed-
nocześnie promującym nasze miasto. Festiwal niesie ze sobą 
wiele wartości - edukuje, bawi, integruje lokalną społeczność, 
a także otwiera nas na innych.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, by w ten wrześniowy 
weekend wybrali się na spacer i skorzystali z wydarzeń organi-
zowanych podczas Festiwalu. 

Zespół MCK

XV Festiwal 
Otwarte Ogrody

Informacje i zapisy  
pod numerem telefonu 501 376 558

– Grażyna Śniadewicz

Milanowski Klub Brydża 
zaprasza do wspólnej gry!

Spotkania odbywają się  
w środy i soboty  
w godz. 16:00-22:00,  
w budynku przy 
ul. Piłsudskiego 33 w Milanówku.

Teatr Letni ocalony!
16 sierpnia 2019 Burmistrz Piotr Remiszewski złożył wnio-

sek do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o wpis do 
rejestru zabytków nieruchomych kortów tenisowych znajdu-
jących się przy ul. Kościelnej 3, a następnie 26 lutego 2020 r. 
zwrócił się z prośbą o wpis do rejestru zabytków budynku 
Teatru Letniego, znajdującego się pod tym samym adresem. 
27 sierpnia otrzymaliśmy decyzję… Teatr Letni wraz z ota-
czającymi go terenami rekreacyjnymi (dawniej zwanymi 
„Osiedlem Rozrywka”) został wpisany do rejestru zabyt-
ków województwa mazowieckiego! 

Jak czytamy w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków „(…) ochrona przedmiotowego 
obiektu na podstawie wpisu do rejestru zabytków jest dzia-
łaniem koniecznym i potrzebnym, z uwagi na jego walory za-
bytkowe, jak również w kontekście ewentualnego remontu 

 Teatru Letniego. W świetle powyższego decyzja stworzy 
ramy dla nadzoru konserwatorskiego nad przyszłym proce-
sem rewaloryzacji budynku i jego historycznego otoczenia. 
Pozwoli na zachowanie jego formy architektonicznej i kon-
cepcji wykończeniowej w kształcie możliwie bliskim orygina-
łowi oraz zasadniczych relacji przestrzennych definiujących 
jego charakter. (…) Budynek nadal jest materialnym doku-
mentem wczesnej zabudowy Letniska Milanówek i stanowi 
ważny element tożsamości historycznej i kulturowej miejsco-
wości jako elitarnego podwarszawskiego letniska.”

To kolejny historyczny obiekt w naszym mieście, który  
został uratowany! 

Redakcja
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Ławeczka  
Marszałka 
Piłsudskiego

Oferta ZGKiM
Przypominamy o możliwości skorzy-

stania z odpłatnych usług świadczo-
nych przez pracowników Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Milanówku, począwszy od tzw. „zło-
tej rączki” aż do wycinki drzew. Cen-
nik dostępny jest na stronie ZGKiM  
(www.zgkim-milanowek.pl), uwzględnia 
on Kartę Dużej Rodziny oraz ulgę dla se-
niorów – 5%. Chęć skorzystania z usług 
można zgłaszać telefonicznie pod nr. tele-
fonu: 22 755 81 89. 

Obecnie specjaliści opracowują 
modele 3D, a także prowadzą pra-
ce nad opisami i fotografiami. Prace 
autorstwa Jana Szczepkowskiego 
zostaną w całości zdigitalizowane 
i w takiej formie zostaną też udo-
stępnione w sieci. Nie możemy się 
już doczekać!

Projekt realizowany jest z dotacji 
z programu Kultura Cyfrowa (Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego). Wirtualne Muzeum po-
wstanie już jesienią tego roku! 

Zespół MCK 

Zdjęcie przedstawia maskę  
pośmiertną Józefa Piłsudskiego, wy-

konaną przez Jana Szczepkowskiego.

Wirtualne Muzeum  
Jana Szczepkowskiego 

Aby oznakować rower w  Straży 
Miejskiej w  Milanówku należy wcze-
śniej zadzwonić i umówić się ze straż-
nikami na znakowanie. Można to zro-
bić pod numerem 22 724 80 45 lub 
986.  Obowiązują maseczki na twarze 
i zachowanie 2 m odległości. Na miejscu 
jest płyn dezynfekujący.

Przypominamy, że procedura zna-
kowania roweru, polega na wygrawe-
rowaniu specjalnym przyrządem, tzw. 
Engraverem, oznaczenia składającego 
się z liter i cyfr. W rowerach o znacznej 
wartości materialnej na prośbę właści-
ciela dokonuje się oznakowania dodat-
kowych elementów, takich jak: sztyca 
siodełka, sztyca kierownicy, obręcze 

kół. Ponadto na rowerze umieszcza się 
naklejkę informującą o  oznakowaniu 
pojazdu. Następnie rower jest rejestro-
wany w  bazie danych Straży Miejskiej 
w Milanówku.

Właściciel pojazdu, w  dniu znako-
wania powinien posiadać przy sobie: 
dowód tożsamości, dowód zakupu 
– a  w  przypadku jego braku pisemne 
oświadczenie pod rygorem art. 233 k.k., 
że pojazd stanowi jego własność i  nie 
pochodzi z przestępstwa.

Wszystkich chętnych mieszkańców 
Milanówka zapraszamy do znakowania 
roweru!

 Anna Siedlecka, 
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Rowerzysto!  
Oznakuj swój pojazd!
W tym roku, w związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 niestety 
nie było do tej pory możliwości znakowania rowerów. W związ-
ku z dużym zainteresowaniem mieszkańców i licznymi telefonami 
dopiero teraz przy obecnym reżimie sanitarnym wznawiamy akcję 
znakowania rowerów!

Społeczność

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w konsultacjach społecznych prze-
prowadzanych przez Stowarzysze-
nie Pamięci Rodzinnej i Milanowskie  
Towarzystwo Letnicze dotyczących 
Ławeczki Marszałka Piłsudskiego 
w Milanówku! 

Plansze z projektami autorstwa 
pana Włodzimierza Starościaka, jak 
i urna do głosowania będą wysta-
wione na terenie przy Milanowskim 
Centrum Kultury (ul. Kościelna 3) do 
30 września br.

Zachęcamy do przychodzenia (ze 
swoim długopisem!) i do głosowania!
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Trzecią odsłonę naszego cyklu histo-
rycznego poświęcamy książce Express 
„Moskwa–Milanówek” autorstwa Niny 
Gąsowskiej. „Podróż tym Ekspresem 
trwała parę dziesięcioleci” – pisze autor-
ka i na kartach książki opowiada o swo-
jej rodzinie oraz niezwykłych miejscach, 
w których na przestrzeni lat się znalazła 
oraz snuje interesujące refleksje o życiu, 
sztuce, polityce i zwykłych codzien-
nych sprawach. Tytułowym Expressem 
mkniemy więc przez Starobielsk, Mo-
skwę, Mielec, Poznań, zwiedzamy wraz 
z Niną Gąsowską Bonn, Paryż, Madryt, 
Kordobę czy San Francisco aż w końcu 
przyjeżdżamy do Milanówka. Książka 
jest ilustrowana archiwalnymi zdjęcia-
mi rodzinnymi i fotografiami z  podró-
ży. Znajdziemy w niej także wernisaże 
wystaw autorki utrwalone na kliszy 

fotograf icz-
nej. Piękną 
okładkę za-
p r o j e k t o -
wała Nina 
Gąsowska, 
r e d a k c j ę 
książki przy-
gotowała Hanna Pettyn, skład – Joan-
na Reniger. Książkę wydała Arkuszowa 
Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o. 

Autorki już z nami nie ma, ale książ-
ka opisująca jej barwne życie pozosta-
ła. Warto kilka wakacyjnych wieczo-
rów poświęcić na lekturę tej pozycji. 
Express „Moskwa–Milanówek” znaj-
dziecie Państwo w naszym księgozbio-
rze podręcznym.

Zespół Miejskiej 
 Biblioteki Publicznej

Cykl historyczny

Biblioteka 
poleca
Książki dla dorosłych:
„Turbulencja”, kpt. Dariusz Kulik,  
Wydawnictwo SQN  

„(…) Szanowni Państwo, 
mówi kapitan, witamy na pokła-
dzie turbulencji. Proszę usiąść 
wygodnie i zapiąć pasy. To bę-
dzie najprzyjemniejsza  podróż 
w  Państwa życiu (…).  Tymi 
słowami autor książki zachęca  do wybrania 
się w podniebną podróż, zwłaszcza osoby 
bojące się latać. Ta książka w bardzo zabawny 
i przystępny sposób nie tylko  obala wiele lot-
niczych mitów,  ale również przybliża wiedzę 
o lataniu. Jeśli boicie się latać, po przeczyta-
niu tej książki przestaniecie.

„W głębi lasu”, Harlan Coben,  
Wydawnictwo ALBATROS

Na podstawie tej książki po-
wstał polski serial z Grzego-
rzem Damięckim i Agnieszką 
Grochowską w rolach głównych.  
Jaką tajemnicę  skrywa milczący 
las? Zagadkowa, tajemnicza, in-
trygująca fabuła, która pochłania i sprawia, 
że każda kolejna strona to coraz więcej wra-
żeń. Wydarzenia z przeszłości dają o sobie 
znać i sprawiają, że wszystko to co wydawało 
się bohaterom prawdą nagle przestaje mieć 
znaczenie. Nowe fakty zaczynają wychodzić 
na jaw i rzucają światło na to co miało miej-
sce przed dwudziestoma laty.

Książki dla dzieci:
„Opowieści o zwierzętach, 
które zmieniły świat”, 
G.L.Marvel, Wydawnictwo 
Znak Emotikon

Prawdziwi bohaterowie nie 
muszą mówić ludzkim gło-
sem! Czy wiecie, że zwierzęta 
dokonują niezwykłych rze-
czy? Słoń Ning Nong, przeczuwając zbliża-
jące się tsunami, na własnym grzbiecie prze-
niósł ośmioletnią dziewczynkę w bezpieczne 
miejsce. Pies Balto samodzielnie poprowa-
dził zaprzęg przez śnieżycę, by dostarczyć 
lekarstwa dzieciom, a niedźwiedź Wojtek 
zgłosił się do noszenia ciężkich pocisków, by 
wesprzeć polskich żołnierzy podczas bitwy. 
Przekonajcie się, że czasami odwaga merda 
ogonem. 

„Ale kosmos!: To znowu 
Bodzio i Pulpet”, Grzegorz 
Kasdepke, Wydawnictwo 
Nasza Księgarnia

Bodzio i Pulpet to dwójka 
trzecioklasistów, których wy-
obraźnia przenosi w kosmos. Autor zapewni 
dużą dawkę humoru i pobudzi w młodych 
czytelnikach wyobraźnię. Świetna książka 
dla ciekawskich świata.

Życzymy niezapomnianych wrażeń 
podczas lektury!

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ogród Balladyny  
w Milanówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Mi-
lanówku zaprasza do Ogrodu Bal-
ladyny! 5 września (sobota) o godz. 
19.00 na zielonym terenie za Pomni-
kiem Bohaterów (przy pl. Stefana 
Starzyńskiego) w ramach akcji Naro-
dowego Czytania oraz XV edycji Fe-
stiwalu Otwarte Ogrody odbędzie 

się wspólne czytanie „Balladyny” Ju-
liusza Słowackiego. Wraz ze Stowa-
rzyszeniem T-Art, wśród zieleni i ma-
lin przypomnimy sobie znakomity 
dramat romantyczny i przeniesiemy 
się nad jezioro Gopło… Zachęcamy 
do odwiedzenia Ogrodu Balladyny!

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kultura
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Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00-18.00, kasa 10.00-16.00  
wt.-czw. 8.00-16.00, kasa 9.00-15.00  
pt. 8.00-15.00, kasa 9.00-14.00,  
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.00-12.45
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 10.00-19.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Urząd Miasta Budynek C  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00-18.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Szkoła Podstawowa nr 1  
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24  
e-mail: sekretariat@sp1.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.30-15.30
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Literacka 20, tel. 22 758 34 85 
e-mail: sekretariat@sp2.milanowek.pl 
pon.-pt. 8.00-16.00
Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60 
e-mail: sekretariat@sp3.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1 
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92  
e-mail: sekretariat@przedszkolemilanowek.edu.pl 
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13  
e-mail: biuro@milanowskabiblioteka.pl 
pon. 12.00-20.00, wt., pt. 10.00-18.00,  
śr. 12.00-18.00, czw. 12.00-16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury  
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34  
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl 
pon.-pt. 8.00-16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92  
e-mail: ops@ops.milanowek.pl 
pon., wt., czw., pt. 8.00-16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl 
pon. 10.00-18.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, tel. 22 724 80 45  
tel. alarmowy 986, czynna całą dobę 
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji sp. z o.o. 
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl  
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00

KONTAKT Z PLACÓWKAMI  
I URZęDEM MIASTA

Użyty papier pochodzi z lasów 
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Na 37 czarno-białych zdjęciach 
autorstwa Stanisława Tytza można 
zobaczyć między innymi staw „Przy-
godzkiego”, prace ziemne i szalunko-
we wykonywane przy budowie kąpie-
liska, a także ludzi, którzy brali udział 
w budowie basenu. Wśród nich m.in. 
ekipę pracowników z Fabryki Narzędzi 
Chirurgicznych i Dentystycznych MI-
FAM wykonujących prace społeczne 
podczas tej inwestycji. Wystawę zamy-
ka współczesna fotografia autorstwa 
Marii Samborskiej z otwarcia sezonu 

w  2020 r. Projekt graficzny przygoto-
wał Dawid Kosecki.

Wystawę na Miejskim Kąpielisku 
przy ul. Sportowej 70b można oglądać 
do końca letniego sezonu. Zachęcamy 
wszystkich, którzy rozpoznają siebie, 
kogoś z rodziny lub inne osoby do 
zgłaszania się do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Państwa informacje będą 
dla nas bardzo cenne i przysłużą się do 
szczegółowego opracowania prezen-
towanych fotografii!

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wystawa retrospektywna 
– Basen kąpielowy w Milanówku
27 czerwca podczas uroczystości związanych z 50-leciem Miej-
skiego Kąpieliska została otwarta plenerowa wystawa dokumen-
tująca proces budowy basenu. Wystawę przygotowała Miejska 
Biblioteka Publiczna na bazie fotografii ofiarowanych przez Jana 
Betę do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
za nami. Smakowity tytuł tej edycji za-
inspirował nas do przygotowania dla 
naszych czytelników literackich dań. 
Przystawkę stanowiły Kalambury z Lite-
ratury opublikowane w formie krótkich 
filmików na Facebooku, a daniem głów-
nym był live z autorką książek dla dzieci 
i znaną artystką kabaretową – Katarzyną 

Pakosińską. Na deser zaproponowali-
śmy głośne czytanie znakomitej książki 
dla najmłodszych pod tytułem „Basia 
w bibliotece” autorstwa Zofii Staneckiej. 
Tydzień Bibliotek odbył się w dniach 
8-15 maja. Dziękujemy wszystkim Czy-
telnikom za aktywny udział w zapropo-
nowanych aktywnościach!

Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zasmakuj w bibliotece!

Kultura
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Wieści z ratusza


