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Szanowni Państwo,
w związku z mnogą ilością wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych w naszym mieście, za-
równo tych „twardych”, jak i „miękkich”, 
aż trudno uwierzyć, że minął dopiero 
rok obecnej kadencji naszego milanow-
skiego samorządu. Aktualna dynamika 
rozwoju Milanówka jest tak szybka, że 
czasami mam wrażenie, że jestem Bur-
mistrzem Milanówka co najmniej od 
dwóch kadencji. Będąc osobą progre-
sywną w działaniu, której celem jest jak 
najszybsze zagospodarowanie przyszło-
ści w kierunku rozwoju naszej Małej Oj-
czyzny. Kiedy patrzę wstecz, zauważam 
jak łatwo zapominam o tym wszystkim, 
co zostało zrobione w Milanówku odkąd 
wybraliście mnie Państwo Burmistrzem. 
Ku mojemu zdziwieniu nie tylko ja mam 
wrażenie, że jestem Burmistrzem którąś 
kadencję z rzędu. Jest w naszym mieście 
grupa osób, która nie tylko ma wrażenie, 
że jestem od wielu lat włodarzem, są to 
osoby wręcz przekonane, że tak w istocie 
jest i z takiego klucza, starając się nagi-
nać rzeczywistość, chcą mnie rozliczać, 
wciągając w swoją grę niedoinformowa-
nych mieszkańców naszego miasta. Dla-
czego to robią? Odpowiedzi na to pyta-
nie znajdziecie Państwo w tym i kolejnych 
numerach Kuriera Milanowskiego. 

Szanowni Milanowianie, zawsze by-
łem zwolennikiem działania zadaniowe-
go i  projektowego. I ta metoda w  na-
szym mieście znakomicie się sprawdziła. 
W  czasie spotkań z mieszkańcami, wy-
liczając wszystkie inwestycje, które zo-
stały wykonane w roku 2019, wskazując 
na działania procentujące dzisiaj znacz-
ną obniżką kosztów realizacji zadań 
własnych, przedstawiając to wszystko, 
co zamykamy pod hasłem „szukania 
oszczędności gdzie tylko się da”, widzę 
zdziwienie w Państwa oczach mówiące 
„aż tyle w 13 miesięcy?” Jak to możliwe? 
Jak to możliwe, że wykonano inwestycje, 
które podobno – jak chociażby w przy-
padku basenu były nierealne? 

Odnoszę wrażenie, że czasami zbyt 
mało się chwalimy tym, co udało nam się 
osiągnąć od początku tej kadencji. Dla-
czego używam liczby mnogiej? Bo to nie 
moje sukcesy – Piotra Remiszewskiego - 
Burmistrza, to sukcesy wszystkich miesz-
kańców! Zawsze powtarzam, że jestem 
takim samym współgospodarzem Mi-
lanówka jak każdy z nas. Jedyna róż-
nica to fakt, że mój głos jako przedsta-
wiciela naszej milanowskiej wspólnoty 
jest bardziej słyszalny przez co skutecz-
niejszy. Począwszy od działań stricte ad-
ministracyjnych a skończywszy na zała-
twianiu wszelakich, wzmacniających nasz 
potencjał inwestycyjny subwencji. 

Kolejna sprawa to nasza powinność 
a ściślej moje zobowiązanie z kampanii 

wyborczej w 2018 roku. Deklarowałem, 
że uczynię wszystko, aby optymalizować 
wydatki, szukać nowych źródeł finanso-
wania, pochylać się nad każdym progra-
mem umożliwiającym pozyskanie środ-
ków zewnętrznych. Obiecywałem ciężką 
pracę, bez której to wszystko nie było-
by możliwe i słowa dotrzymuję. Urząd 
Miasta, po reorganizacji zaczyna coraz 
lepiej funkcjonować, jednak aby ta cała 
machina zaczęła działać jak przysłowio-
wy szwajcarski zegarek, potrzeba nieco 
więcej czasu. Na naszym mieście ciążą 
długi, będące wynikiem polityki finan-
sowej minionych kadencji. Wbrew temu 
co głosiła moja poprzedniczka w trakcie 
kampanii wyborczej – „Oddłużyłam Mi-
lanówek”, sytuacja realna ma się zupeł-
nie inaczej. Budżet miasta przejąłem po 
pani Kwiatkowskiej z zadłużeniem prze-
kraczającym 23 000 000 zł (na koniec 
2018 r.). Zatem hasło wyborcze mojej 
poprzedniczki nie tylko było pustym slo-
ganem, ale jest zwyczajnym, pospolitym 
kłamstwem, mającym zwabić zdrowo-
rozsądkowo myślących wyborców! 

Mam świadomość jak wielkie są ocze-
kiwania, jak wiele trzeba nadrobić stra-
conego czasu i właśnie to, wraz z pra-
cownikami Urzędu Miasta i jednostkami 
organizacyjnymi – czynimy. 

Kiedy mówię, że w ciągu roku pozy-
skaliśmy więcej środków zewnętrz-
nych, niż w całej poprzedniej kadencji  
(10  000 000 zł) i dodatkowo udało 
nam się zaoszczędzić w skali roku ok.             
5 000 000 zł, to każdorazowo na twa-
rzach moich rozmówców rysuje się zdzi-
wienie i niedowierzanie.

Szanowni Państwo, dla Was i z Waszym 
udziałem konsekwentnie realizowałem, 
realizuję i będę realizował swój program 
wyborczy. Program, który Państwo le-
gitymizowaliście, czego efektem było 
objęcie przeze mnie zaszczytnej funkcji 
Burmistrza Miasta Milanówka. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję za wszystkie Pań-
stwa głosy. Państwa poparcie traktuję 
jako kredyt zaufania, który krok po kroku 
spłacam i będę spłacał w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieści z ratusza Wywiad z burmistrzem Miasta Milanówka,
panem Piotrem Remiszewskim

Pierwszy rok za nami

Zgodnie z Zarządzeniem nr 285/
VIII/2019 Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z dnia 31 grudnia 2019 r. 
w sprawie: ustanowienia w refe-
ratach Urzędu Miasta Milanów-
ka dnia wewnętrznej pracy, bez 
przyjęć i obsługi interesantów, 
od 8 stycznia br. środy zostały 
ustanowione dniami pracy we-
wnętrznej w Referatach, bez 
przyjęć i obsługi interesantów.

Środowe spotkania Burmi-
strza z mieszkańcami pozostają 
bez zmian.

Zapraszamy w pozostałe dni.

Burmistrz informuje
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Wieści z ratuszaWywiad ze skarbnikiem Miasta Milanówka, 
panią Bożeną Sehn

Sytuacja finansowa Milanówka to wypadkowa minionej i poprzedzającej ją kadencji samorządu. Konieczność spłaca-
nia zaciągniętych wówczas długów, rzutuje na budżet naszego miasta teraz. Sytuację najlepiej obrazuje porównanie 
do tej, w której siadamy przy stoliku w restauracji, ale zanim zaczniemy zamawiać, najpierw musimy zapłacić rachunek 
poprzedników. Tym istotniejsze są wzmożone działania obecnego burmistrza, pana Piotra Remiszewskiego, zmierza-
jące do zrównoważenia budżetu, szukania oszczędności oraz dotacji i efektywnego zarządzania kapitałem. 

Urząd Miasta Milanówka otwarty  
na nowe możliwości

Na temat ostatnich wydarzeń związa-
nych z uchwalaniem budżetu na rok 
2020, oszczędnościach, których dokonał 
Burmistrz oraz sytuacji finansowej Mila-
nówka ze skarbnikiem Miasta Milanów-
ka, panią Bożeną Sehn, rozmawia Piotr 
Iwicki, sekretarz Miasta Milanówka.
 Piotr Iwicki:  Księgowość budżetowa 

w jednostce sektora finansów publicz-
nych, czyli takiej jak nasz samorząd, 
to bardzo skomplikowana sprawa. Wi-
dać to po komentarzach w Internecie, 
z których bije nieznajomość problema-
tyki. Dużo emocji wzbudził ostatnio 
fakt braku zgody Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej na przedstawiony przez 
miasto projekt Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2020-2030. Na 
czym polegała rozbieżność koncepcji 
miasta ze stanowiskiem RIO, różnica 
w interpretacji przepisów?

Bożena Sehn: Indywidualne wskaźniki 
spłaty zadłużenia dla Miasta Milanów-
ka wyliczone zgodnie z art. 243 ustawy 
o finansach publicznych nie przekraczają 
maksymalnych dopuszczalnych wskaźni-
ków spłaty dla lat 2020 i 2022-2029. Na-
tomiast w projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Milanówka na lata 2020-2029 przedsta-
wionym w dniu 15 listopada 2019 roku 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w War-
szawie w celu jego zaopiniowania  indywi-
dualny wskaźnik spłaty zadłużenia w 2021 
roku został przekroczony. W objaśnieniach 
do tego dokumentu wskazano, że można 
zgodnie z nowymi przepisami art. 243 ust. 
3b ustawy o finansach publicznych roz-
ważyć w tej sytuacji wcześniejszą spłatę 
zobowiązań przypadających na 2021 rok 
wykorzystując wolne środki (z rozliczenia 
2019 roku), co może nastąpić w II kwartale 
2020 roku. Powyższa propozycja jednak 
nie została przez RIO uwzględniona. Nale-
żało poszukać innego rozwiązania jeszcze 
przed uchwaleniem przez Radę Miasta 
Milanówka uchwały w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej.
 Czy w przypadku innych samorządów 

takie sytuacje nie skutkowały nega-
tywną opinią RIO?

Nie zawsze, w przypadku innych samo-
rządów spotkałam się z opinią RIO pozy-
tywną z uwagami. W naszym przypadku, 
proponując w objaśnieniach do projektu 

uchwały rozwiązanie tej sytuacji w dość 
krótkim terminie tj. do końca I półrocza 
2020 roku, można było sądzić, że RIO 
w Warszawie uwzględni taką możliwość, 
ale wiemy, że tak się nie stało.  
 Ostatecznie burmistrz Piotr Remi-

szewski wraz z Panią dokonaliście ko-
rekt, które zadośćuczyniły oczekiwa-
niom RIO. 

W związku z tym, że w roku 2021 nie 
spełniono indywidualnego wskaźni-
ka spłaty zadłużenia w autopoprawce 
z dnia 18 grudnia 2019 roku do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Milanówka na lata 
2020-2029 Burmistrz Miasta Milanów-
ka zaproponował zmniejszenie kwoty 
spłat obligacji przypadających na 2021 
rok. Tak więc planowany wykup obliga-
cji w 2021 roku w kwocie 2 000 000  zł 
będzie zrealizowany w następujący 
sposób:  1 000 000 zł w 2025 roku oraz  
1 000 000 zł w 2026 roku. Taka korekta 
będzie wiązać się w przyszłości ze zmia-
nami uchwał w sprawie emisji obligacji 
komunalnych Miasta Milanówka oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wyku-
pu oraz ze zgodą banków na wydłużenie 
czasu wykupu obligacji. Zastosowanie 
takiego rozwiązania spowodowało, że 
indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia  
nie został w 2021 roku przekroczony.
 Burmistrz podjął liczne działania 

w  celu zmniejszenia wielu kosztów 
związanych z bieżącym utrzymaniem 
miasta. Koronny przykład, to zanie-
chanie zlecania sprzątania miasta 
czy pielęgnacji zieleni przez firmę ze-
wnętrzną, co kosztowało nas miliony 
w ubiegłym i poprzednim roku. Do 
tego trzeba dodać blisko 10 milinów 
pozyskanych środków zewnętrznych, 
i to raptem w ciągu roku. Jak to Pani 
zdaniem wpływa na wydolność finan-
sowa Milanówka w kontekście tego 
co dzieje się w innych samorządach? 

A wiemy, że ponad 1000 na blisko 
2500 w Polsce, już jest niewydolnych 
inwestycyjnie. Żyją z dnia na dzień.  

Zdecydowanie, poszukiwanie nowych 
rozwiązań organizacyjnych w niektórych 
dziedzinach powodujących obniżanie 
wysokości wydatków bieżących wpły-
wa korzystnie na finanse miasta. Tym 
bardziej, że nie zawsze wprowadzanie 
oszczędności jest możliwe. Tak dzieje się 
na przykład w przypadku bieżącej obsłu-
gi odbioru od mieszkańców odpadów 
komunalnych  gdzie z roku na rok ob-
serwuję znaczny wzrost wydatków. Na 
obsługę tego zadania z budżetu miasta 
gmina musi zabezpieczyć dodatkowo 
oprócz wpływów zebranych od miesz-
kańców z tego tytułu w 2020 roku kwotę 
ponad 4,6 mln zł.  
 Faktycznie, w przeciwnym razie 

mieszkańców czekałaby znaczna pod-
wyżka za odbiór odpadów. A jak wy-
gląda sytuacja finansowa Milanówka 
choćby w kontekście długów z minio-
nej kadencji, czasu burmistrz Kwiat-
kowskiej? W opinii znawców, choćby 
w kwestii zadłużenia, mimo wszystko 
inni mogą nam i tak pozazdrościć.

Planowane na koniec 2019 roku zadłu-
żenie wynosiło  26 885 079,55 zł. W 2020 
roku po wyemitowaniu kolejnych obli-
gacji w kwocie 10  532  024,90 zł i spła-
cie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 
tych z kadencji w której burmistrzem 
była pani Wiesława Kwiatkowska z tytułu 
kredytów, pożyczek, obligacji w kwocie 
4 991 862,94 zł zadłużenie miasta na ko-
niec roku będzie się kształtować w wyso-
kości  32 425 241,51 zł. Stanowi  to 33% 
planowanych rocznych dochodów Mia-
sta Milanówka. Do końca 2013 roku kie-
dy obowiązywały stare przepisy ustawy 
o finansach publicznych samorządy mo-
gły się zadłużać do 60 % planowanych 
dochodów. Jak widać do 60% bardzo 
nam daleko..
 To w kontekście decyzji burmistrza, 

śmiało można nazwać sytuację finan-
sową Milanówka za bardzo dobrą. 
Dziękuję, sądzę, że Pani fachowa opi-
nia i dostarczone czytelnikom fakty, 
rozwiewają wszelkie rozpowszechnia-
ne, nieprawdziwe mity. Dziękuję Pani 
za rozmowę.
Dziękuję również.
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Kładka dla pieszych – Wyremontowana 
kładka dla pieszych nad torami przy ulicy Przejazd 
i Czubińskiej. Wypiaskowano metalową konstruk-
cję. Naprawiono elementy betonowe. Skuto sko-
rodowane fragmenty betonu z płyty konstrukcji 
nośnej pomostów oraz schodów. Cała konstruk-
cja kładki poza dolną częścią pomostu nad to-
rami została poddana kompleksowej renowacji. 
Wszystkie elementy metalowe zostały detalicznie 
wypiaskowane eliminując z nich złogi złuszczają-
cych się warstw farb pamiętających jeszcze lata 
70 te XX w. a następnie całość konstrukcji została 
zabezpieczona kilkoma powłokami odpornej na 
warunki atmosferyczne farby. Uzupełniono ubyt-
ki betonu i wzmocniono podłoże asfaltem.

Zrewitalizowano także najbliższe otoczenie 
kładki. Wymieniono kostkę brukową na nową, 
zamontowano po obu stronach ławki, kosze na 
śmieci w tym na psie odchody i stojaki na rowery. 
Dodatkowo wokół kładki, w tym na przejściu dla 
pieszych na ul.Warszawskiej zainstalowane zosta-
ły specjalne, perforowane płyty chodnikowe in-
formacyjne dla osób niewidomych i niedowidzą-
cych. Przejście  zostało dodatkowo doświetlone 
i   oznakowane odblaskami poprawiając tym sa-
mym bezpieczeństwo w tym miejscu.

W najbliższym sąsiedztwie kładki zaprojekto-
wana została poprawiając estetykę
miejsca strefa zieleni.

Pierwszy publiczny żłobek w Milanówku
Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Maluch+ powstał 
pierwszy w Milanówku publiczny żłobek. Z inicjatywy burmistrza 
Remiszewskiego udało się pozyskać ponad 70% dofinansowania 
na prace adaptacyjne budynku przy ul. Warszawskiej 18a. W ra-
mach inwestycji wykonana została adaptacja pomieszczeń willi na 
potrzeby żłobka oraz zakupiono kompletne wyposażenie placówki. 
Wartość projektu określona we wniosku o dofinansowanie wynio-
sła 1 854 499,98 zł w tym dofinansowanie  w kwocie 1 483 590,00 zł, 
co stanowi 70% kosztów całkowitych inwestycji.

„Naszym celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy dla mło-
dych mam, dla których zatrudnienie opiekunki jest najzwyczajniej 
zbyt kosztowne” – mówi o swoim projekcie Burmistrz Miasta Mila-
nówka Piotr Remiszewski.

Stanowisko dyrektora placówki obejmie Dorota Mońko z wy-
kształcenia pedagog i terapeuta. Żłobek może przyjąć 52 dzieci 
w czterech grupach wiekowych od 5 miesięcy do 3 lat. Opiekę na 
maluchami będą sprawowały wykwalifikowane opiekunki od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.30.

Podsumowanie

   w ubiegłym roku zbudowaliśmy 12 dróg 
i ścieżkę rowerową. Aktualnie trwa 

kompleksowa przebudowa ul. Z. Herberta, 
na którą otrzymaliśmy 70%  dotację 
z Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości 2 238 600,00 zł  i budowa 
trasy rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej 
od ul. Grudowskiej do ul. Brwinowskiej 
łącząca trzy gminy Milanówek, Brwinów 

i Podkowę Leśną. Na tę drugą inwestycję 
otrzymaliśmy subwencję w wysokości  

933 244,46 zł

  KŁADKA 
 Wyremontowana 
kładka za jedyne 

86 100 zł

    BASEN
   Wydaliśmy około 300 000 zł  

z czego na remont niecki 
basenowej 160 000 zł, a resztę 

na modernizację przebieralni 
i terenu w około gdzie przez całe 

lato działało  
Miejskie Podwórko

    DROGI W 2019

   PIENIąDZE 
    NA ŻŁOBEK

  otrzymaliśmy dotację 
z programu „ Maluch +”

1 483 590 zł 

Realizacje 2019 r.
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ul. Jesionowa – wyremontowana  
na odcinku 223 m. Na odcinku pierw-
szych 54 m. wybudowano nawierzch-
nię z płyt betonowych typu JOMB.

Podsumowanie

ul. Wojska Polskiego (brakujący odci-
nek do Kwiatowej) – na odcinku 460 m. od 
nr 115 do ul. Kwiatowej ułożono płyty beto-
nowe zbrojone typu MON i JOMB.

ul. Brwinowska – wyremontowana przez 
utwardzenie nawierzchni drogi płytami betono-
wymi zbrojonymi typu MON i JOMB na odcinku 
od. ul. Owczarskiej do Nadarzyńskiej.

   10 MILIONóW        
     DOTACJI

  Więcej jak w całej  
  poprzedniej kadencji

UTRZYMANIE  
I PIELęGNACJA 

ZIELENI MIEJSKIEJ 
   niskiej i wysokiej – 222 577,00 zł 

(dla porównania poniesione koszty 
zgodnie z umową z zewnętrznym 

wykonawcą w 2018 roku  
wyniosły 563 132,53 zł)

  BIEŻąCA 
KONSERWACJA 

DRóG 
     348 000,00 zł  

(dla porównania poniesione 
koszty zgodnie z umową  

z zewnętrznym wykonawcą 
w 2018 roku wyniosły 

1 188 788,85 zł)

ul. J. Kochanowskiego – rozbu-
dowa na odcinku 350 m. (odcinek od 
Chrzanowa). Nawierzchnia jezdni bę-
dzie wykonana z kostek betonowych.

ul. Owczarska – na odcinku 156 m.  
od ul. Brwinowskiej do ul. Konopnickiej 
ul.  Owczarską wyremontowano przez utwar-
dzenie nawierzchni drogi płytami betonowy-
mi zbrojonymi typu MON i JOMB.

ul. Wiatraczna – wyremontowana 
przez utwardzenie nawierzchni dro-
gi płytami betonowymi zbrojonymi  
typu MON i JOMB na odcinku od. 
ul. Grudowskiej do ul. Nadarzyńskiej.



         GMINA     
  ZAOSZCZęDZI:
 Zieleń – 340 555,53 zł
 Drogi – 840 788,85 zł
 Sprzątanie (1 rok)  

                    – 1 557 296,63 zł
   ŁąCZNIE
    2 738 641,01 zł

UTRZYMANIE PORZąDKU 
I CZYSTOśCI 2020 r.

ul. Wierzbowa – przebudowana na od-
cinku 617 m. Zakres przebudowy obej-
mował budowę kanalizacji deszczowej 
wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, 
wykonanej z szarej kostki betonowej. 

Podsumowanie
ul. M. Konopnickiej – wyremontowana 
przez utwardzenie nawierzchni drogi płytami 
betonowymi zbrojonymi typu MON i  JOMB 
na odcinku ul. Brwinowskiej do Owczarskiej. 

ścieżka rowerowa  
na ul. Krakowskiej 
– wybudowano ścieżkę rowerową 
wraz z chodnikiem i parkingiem rowe-
rowym na ul. Krakowskiej w Milanów-
ku na odcinku od ul. Dworcowej   do 
granic miasta w stronę Brwinowa w ra-
mach projektu pn.: „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza w gminach 
południowo-zachodniej części War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez budowę Zintegrowanego 
Systemu Tras Rowerowych – etap I”.  

Wybudowano parking rowerowy, 
chodnik z dopuszczonym ruchem ro-
werzystów i ścieżkę rowerową wzdłuż 
torów PKP Warszawa-Grodzisk Mazo-
wiecki (ul. Krakowska) w Milanówku 
od ul. Dworcowej do skrzyżowania z 
ul. Czubińską w gminie Milanówek.

ścieżka rowerowa  
etap II – trwa budowa trasy
rowerowej wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 719 na odcinku od ul. 
Brwinowskiej do ul. Grudowskiej. 
Pierwszy etap obejmuje 835 me-
trowy fragment, który rozpoczy-
na się na skrzyżowaniu ulicy Kró-
lewskiej z ulicą Grudowską i łączy 
się istniejącą ścieżkę rowerową 
biegnącą z Grodziska Mazowiec-
kiego po południowej stronie ul. 
Królewskiej z  nowym ciągiem 
pieszo-rowerowym. Drugi frag-
ment ma mieć długość 830 me-
trów i  swój bieg rozpocząć tuż 
za skrzyżowaniem ul. Królewskiej 
z ul. Podwiejską i biec w kierunku 
Podkowy aż do ul. Brwinowskiej 
po północnej stronie trasy 719.

Zapoczątkowaliśmy digitalizację gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki niej od 
grudnia realizowane są badania uczniów klas III i VII z wyko-
rzystaniem nowatorskiego Elektronicznego Systemu Medy-
cyny Szkolnej (ESMS).

 w tym sprzątanie ulic, placów i terenów publicznych, 
dbanie o ich estetykę oraz zimowe utrzymanie  będzie 

miasto kosztowało w 2020 r. – 804 552,00 zł.  
(dla porównania poniesione koszty zgodnie z umową  

z zewnętrznym wykonawcą w 2019 roku wyniosły  
2 361 848,63 zł.

Oszczędności w skali roku to  
1 557 296,63 zł.

Posadziliśmy 110 drzew  
(dęby, lipy, robinie, platany i gło-
gi) oraz 6500 tulipanów. 

6  kurier Milanowski
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Od dnia 5 lutego 2020 r. przychodnia BIOVENA  
ul. Mickiewicza 1 rozpoczęła zapisy na zabiegi rehabilitacyjne.

Usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej 
będą świadczone: 

PONIEDZIAŁEK
12:00 – 18:00

WTOREK - PIąTEK
10:00 -16:00

Do skorzystania z bezpłatnych usług 
w zakresie rehabilitacji leczniczej upraw-
niony będzie każdy mieszkaniec Mila-
nówka, który:

• rozlicza podatek dochodowy od 
osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 

w  Grodzisku Mazowieckim, ze wskaza-
niem adresu zamieszkania na terenie 
Milanówka, 

• nie korzystał z rehabilitacji finanso-
wanej przez Gminę Milanówek w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy, 

• posiada skierowanie lekarskie od 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na 
zabiegi rehabilitacyjne (nie będą hono-
rowane skierowania tzw. „prywatne”)
 – według kolejności zgłoszeń i  w  gra-
nicach wartości środków finansowych 
przeznaczonych na realizację zadania. 

Mieszkańcy Milanówka, którzy chcą 
skorzystać z bezpłatnych zabiegów z za-
kresu rehabilitacji leczniczej, muszą do-
konać osobistego zapisu w przychodni 
BIOVENA.

Wszelkich informacji nt. realizacji zabie-
gów rehabilitacyjnych udziela przychod-
nia BIOVENA pod nr tel. 22 724 90 90.

Bożena Ciesielka
Kierownik Referatu Oświaty

Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców 

Podsumowanie

Dziękujemy
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwo-
ści oraz wzięli tak liczny udział w mszy św. i uroczystościach pogrzebowych naszej córki i siostry 
Ewelinki Słabej. Dziękujeśmy szczególnie księżom, Burmistrzowi Miasta Milanówka wraz z pra-
cownikami Urządu Miasta, radnym, pani kierownik i pracownikom OPS-u, panu Jarkowi Paćko, 

pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, nauczycielom, wychowawczyni klasy IVB, rodzicom.
Podziękowania składają – rodzice i siostra Ewelinki Słabej. 

ul. Lipowa – rozbudowana  
na odcinku 620 m.

ul. Z. Herberta – przebu-
dowa na odcinku ok. 980 m.

ul. Długa – wybudowana na odcinku 
460 m. Zakres prac obejmował budowę 
kanalizacji deszczowej oraz budowę 
nawierzchni z kostki betonowej. 

ul. Warszawska – na odcinku ok. 
250 m. od ul. Podwiejskiej do domu 
opieki nad starszymi utwardzono  na-
wierzchnię drogi płytami betonowymi 
zbrojonymi typu MON i JOMB.
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Ogólnopolski wernisaż „Murale Polskiej 
Niepodległości w Milanówku”
Milanówek był miejscem otwarcia ogólnopolskiej wystawy. 
To zaszczyt dla nas że Narodowe Centrum Kultury wybrało 
właśnie naszą instytucję. Współpraca jaką nawiązaliśmy po-
zwoliła na zapoczątkowanie nowych projektów kulturalnych 
i wprowadzenie dobrych praktyk. W Milanówku prezento-
wana była wystawa pokazująca powstałe w Polsce murale 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Milanowski Bal Dobroczynny – powró-
ciliśmy do tradycji sprzed lat, by mieszkańcy Milanów-
ka w karnawale mogli wziąć udział w eleganckim balu 
jednocześnie pomagając potrzebującym. W 2019 roku 
zebrano podczas licytacji ponad 33 tys. zł, które prze-
znaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wykupiono 
zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci oraz przekazano środki 
na wyposażenie pracowni warsztatów terapii zajęciowej.  
W br. zebraliśmy ponad 38 tys. zł.

„Jestem zwycięzcą” wielka gra terenowa 
artystyczno-sportowa z okazji Dnia Dziecka.

Tym razem dzieciom zaproponowaliśmy inną formą świę-
towania Dnia Dziecka zapraszając ich do udziału w grze te-
renowej. Maluchy w strefach różnych aktywności: od warsz-
tatów plastycznych, naukowych po animacje, i konkurencje 
sportowe,  zdobywały punkty. Zaangażowanie dzieci było 
ogromne, gdyż w grze wzięło udział około 350 uczestników. 
Była to też okazja do stworzenia wydarzenia integrującego 
lokalne społeczności, szkoły, stowarzyszenia i firmy.

Dni Milanówka przy współorganizacji z Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego po długiej 
przerwie wróciliśmy do największej plenerowej imprezy 
rozrywkowej. Wydarzenie zgromadziło ponad 3 tys. osób, 
a gwiazdą wieczoru był zespół Varius Manx. Oferta skiero-
wana była do wszystkich mieszkańców.

Wydarzenia 2019 r.

Wydanie i promocja „Sąsiedzkiej Książki 

Kucharskiej Miast Ogrodów” wraz z PTO wydaliśmy 

książkę z przepisami mieszkańców opartymi na lokalnych 

produktach. Podkreślono charakterystyczne dla Milanówka 

i okolic produkty takie jak: krówka, morwa, truskawki i inne. 

 

„Galeria na Kładce” Nowym miejscem na artystycz-
ną twórczość naszych mieszkańców stała się kładka w cią-
gu ul. Przejazd. Przejście to, postanowiliśmy zaaranżować 
na przestrzenną galerię dla milanowskich twórców. Celem 
Galerii jest ożywianie nieoczywistych przestrzeni miejskich.

Podsumowanie
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Wręczenie „Milanowskiego Liścia 
Dębu” – powrót do wręczania nagrody dla osób, któ-
re społecznie działają na rzecz naszego miasta. To bardzo 
ważne, by doceniać lokalnych społeczników i dawać innym 
inspiracje do działania.

Otwarcie Basenu Miejskiego – po latach 
otwarto przestrzeń publiczną dla mieszkańców w każ-
dym wieku. Oprócz wyremontowanej niecki i zagospo-
darowania terenu udało się otworzyć miejskie podwór-
ko. Projekt ten skupiał małych i dużych na wydarzeniach 
opartych na zabawie, sporcie i edukacji kulturalnej. Prze-
strzenią zajmowali się animatorzy dostępni dla dzieci 
i młodzieży przez cały dzień. 

Cykl „Muzycznych spotkań edukacyj-
nych z Mozaiką” dla dzieci. We wrześniu 
2019 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań edukacyjnych dla naj-
młodszych, opartych na muzyce, sztuce, tańcu, zabawie 
i twórczym współdziałaniu. Dzieci poznają różne kultury 
świata, zadziwiające instrumenty, kreatywnie spędzają 
czas. Spotkania odbywają się w niedzielę, raz w miesiącu 
i na każdym z nich gościmy około 100 uczestników. Cykl 
potrwa do czerwca 2020 r. i zakończy się Eko Festiwalem.

110-lecie Milanowskich Kortów  

Tenisowych – powstanie kolejnego muralu zawdzię-

czamy młodym artystom z Milanówka. Korty to historyczne 

miejsce, które zasługuje na pamięć. Mural przedstawiający 

najbardziej znane tenisistki to także kolejny punk na szlaku 

znanych osób związanych z naszym miastem.

W 2019 roku Milanowskie centrum Kultury  
pozyskało ponad 90 tysięcy ze środków zewnętrznych.

Cykl koncertów jazzowych – w 2019 r. zreali-zowaliśmy pierwszy cykl koncertów składający się z 6 wspa-niałych spotkań z największymi gwiazdami sceny muzycznej. W Milanówku gościliśmy: Jazzpospolita, Cezary Konrad Qu-artet, Piotr Schmidt Quartet, Urszula Dudziak i Walk Away,  Tubis Trio, Wojciech Pilichowski. 

Podsumowanie

Wigilia Miejska dla osób samotnych 
i potrzebujących – spotkanie wigilijne dla osób 
samotnych i potrzebujących zorganizowano zgodnie 
z  22-letnią tradycją wprowadzoną przez Fundację Homo 
Homini. Wspólna kolacja przygotowana przy współpracy 
wielu osób, szkół, przedszkola i prywatnych firm to czasem 
jedyna forma świętowania dla niektórych mieszkańców.  
Wigilia zgromadziła ponad 250 osób.
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XIV SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANóWKA

XV SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANóWKA

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 15

za przeciw wstrzymał się nie głosował

za przeciw wstrzymał się nie głosował

W dniu 20 grudnia 2019 roku (piątek) odbyła się  
I część  

XV Sesji Rady Miasta Milanówka.
Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 161/XV/1

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 162/XV/1

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 163/XV/1 w sprawie rozpatrzenia wniosku;

Uchwała  
nr 164/XV/1 w sprawie rozpatrzenia petycji;

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 14

Ka
m

il B
ial

ik

Uc
hw

ała
 za

tw
ier

dz
on

a

Ka
ro

lin
a B

iał
ec

ka

Ja
ro

m
ir 

Ch
oj

ec
ki

Ew
a G

ali
ńs

ka

Hu
be

rt 
Ja

re
k

Le
sz

ek
 K

oł
od

zie
jsk

i

M
at

eu
sz

 K
on

op
ka

Ja
nin

a M
oł

aw
a

W
ito

ld
 M

os
sa

ko
ws

ki

Pi
ot

r N
ap

ło
sz

ek

Jo
lan

ta
 N

ow
ak

ow
sk

a

Bo
że

na
 O

sia
da

cz

W
ald

em
ar

 P
ar

ol

Ja
ku

b 
Pi

ot
ro

ws
ki

Kr
zy

sz
to

f W
iśn

iew
sk

i

a
a
a
a

W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) odbyła 
się II część  

XV Sesji Rady Miasta Milanówka.
Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 165/XV/1

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Milanówka na lata 2019–2026;

Uchwała  
nr 166/XV/1

w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka 
na 2019 r.;

Uchwała  
nr 167/XV/1 w sprawie ustalenia wydatków niewygasają-

cych z upływem roku budżetowego 2019;

Uchwała  
nr 168/XV/1

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

Uchwała  
nr 169/XV/1 w sprawie budżetu miasta na 2020 rok;
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W dniu 11 grudnia 2019 roku (środa) odbyła się  
XIV Sesja Rady Miasta Milanówka.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 158/XiV/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Milanówka na lata 2019–2026;

Uchwała  
nr 159/XiV/19

w sprawie zmian budżetu miasta Milanówka  
na 2019 r.;

Uchwała  
nr 160/XiV/19

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady 
Miasta Milanówka z  dnia 20 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Mia-
sta Milanówka;
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Rada Miasta
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XVI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANóWKA

XVII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANóWKA

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 13

za przeciw wstrzymał się nie głosował

Wszelkie pisemne opracowania dotyczące Sesji są dostępne w Biurze Rady Miasta Milanówka 
przy ulicy Kościuszki 45, budynek “B” – tel. 22 758 34 21, faks 22 758 35 15.  Treści uchwał do-
stępne są na stronie internetowej bip.milanowek.pl. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

za przeciw wstrzymał się nie głosował

Stan rady – 15 radnych, obecnych – 14

W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) odbyła się 
II część  

XV Sesji Rady Miasta Milanówka.
Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 172/XVii/1

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta 
Milanówka;

Uchwała  
nr 173/XVii/1

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służeb-
ności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 71 z obrębu 05-08 przy ul. Przerwa-
nej w Milanówku;

Uchwała  
nr 174/XVii/1

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wy-
żywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku;

Uchwała  
nr 175/XVii/1

w sprawie planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolu dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Milanówek;

Uchwała  
nr 176/XVii/1

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020;

Uchwała  
nr 177/XVii/1

w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XII/19 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 
roku dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkań-
ców Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 178/XVii/1

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 
Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 
2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta 
Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020;

Uchwała  
nr 179/XVii/1

w sprawie określenia szczegółowych wymogów 
„Raportu o stanie Gminy Milanówek”;

Uchwała  
nr 180/XVii/1

w sprawie określenia szczegółowych zasad 
i trybu występowania z obywatelską inicjatywą 
uchwałodawczą;
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W dniu 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) odbyła 
się I część, a w dniu 20 stycznia  
2020 r. (poniedziałek), II część  

XVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 170/XiV/1

ww sprawie zmian budżetu miasta Milanówka  
na 2020 r.;

Uchwała  
nr 171/XiV/1

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Milanówka na lata  
2020–2029;
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADóW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA MILANóWKA

  Okres od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

ZASADY GROMADZENIA ODPADÓW:

POZOSTAŁE ODPADY: 

wrZuCaMY
resztki mięsne  

i kości, zabrudzony 
papier, zużyte 

materiały 
higieniczne (w tym 

pieluchy, podpaski), 
żwirek z kuwet, 

fajans, potłuczone 
szkło, tekstylia

wrZuCaMY
czyste opakowania 
z papieru i tektury,
kartony i torebki 

papierowe,
gazety, książki, 

czasopisma, 
zeszyty, ulotki

wrZuCaMY
odpady zielone: 

liście, trawa, 
kwiaty, pocięte 
gałązki, krzewy 

bioodpady: 
owoce, warzywa

wrZuCaMY
butelki i słoiki 
po napojach

 i żywności, szklane 
opakowania po 
kosmetykach,

butelki po napojach 
alkoholowych

wrZuCaMY
plastikowe butelki 

po napojach,
opakowania 
po chemii 

gospodarczej, 
plastikowe 

opakowania, 
torebki, worki, 
reklamówki, 
plastikowe 

zakrętki
kartony po sokach 

i mleku (tzw. 
tetrapaki),
puszki po 
napojach 

i żywności, 
złom żelazny  

i metale kolorowe, 
metalowe kapsle  

i zakrętk

nie wrZuCaMY
sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, 
AGD, baterie  
i akumulatory, 

odpady remontowe  
i budowlane, 

odpady zielone,  
leki, chemikalia

nie wrZuCaMY
zatłuszczone 
opakowania 
z papieru,

zużyte ręczniki 
papierowe 
i chusteczki

nie wrZuCaMY
resztki mięsne, 
kości, tłuszcze 
zwierzęce, olej 
jadalny, ziemia   

i kamienie,  
odchody zwierząt

nie wrZuCaMY
szkło stołowe, 

ceramika, 
wyroby ze szkła 
żaroodpornego,
szkło okienne, 
lustra, szyby, 

żarówki, świetlówki

nie wrZuCaMY
sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, 
AGD, baterie  
i akumulatory,

puszki i 
pojemniki po 

farbach, olejach 
samochodowych 

i silnikowych,
opakowania 

po aerozolach, 
zatłuszczony 
styropian po 

żywności

Realizowany przez firmę EKO-HETMAN tel. 22 729-98-98, 
tel. 22 729-98-99 fax: 22 729-98-80, biuro@eko-hetman.pl,  
05-830 Nadarzyn, ul. Turystyczna 38

Zmieszane odpady komunalne
 POJEMNIK 

– zapewnia właściciel posesji

Biodegradowalne
- max.4 worki przy każdym wywozie

 WOREK BRąZOWY
Tworzywa sztuczne i metal

 WOREK ŻóŁTY

Szkło
 WOREK ZIELONY

Papier
 WOREK NIEBIESKI

Pojemnik musi spełniać normę PN-EN 840-1 i być przystosowany do opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu AGD i RTV odbędzie się:

Worki mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów

Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów.
Odpady będą odbierane z altan śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.

termin wywozu 31 marca 30 czerwca 29 września 1 grudnia

zgłoszenia 
przyjmowane do

24 marca 23 czerwca 22 września 24 listopada

Rejony: 1, 2, 3, 4, 9

termin wywozu 1 kwietnia 1 lipca 30 września 2 grudnia

zgłoszenia 
przyjmowane do

24 marca 23 czerwca 22 września 24 listopada

Rejony:  5, 6, 7, 8, 10

W ramach wystawki nie będą odbierane: 
papa, eternit, okna, odpady budowlane, odpady samochodowe, świetlówki.
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REJON 1 obejmuje ulice: Barwna, 
Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Da-
leka, Dowcip, Gombrowicza, Górno-
leśna, Grodeckiego, Kolorowa, Ko-
ściuszki (od Krasińskiego w kierunku 
Falęcina), Kraszewskiego, Kwiatowa, 
Lasockiego, Lawendowa, Ledóchow-
skiej U., Macierzanki, Mała, Moniuszki, 
Norwida C.K., Obwodu AK Bażant, 
Parkowa, Partyzantów, Pewna, Pia-
ski, Piaskowa, Podgórna (Kościuszki 
– Wojska Polskiego), Północna, Pusta, 
Reymonta, Skromna, Sobieskiego, 
Spokojna, Szarych Szeregów, Świerko-
wa, Teligi L., Tuwima, Wąska, Wigury, 
Wojska Polskiego (Ludna-Kwiatowa), 
Żukowska, Żwirki

REJON 2 obejmuje ulice: Brzuzka A., 
Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Ko-
ścielna, Kościuszki (od Krasińskiego 
do torów PKP), Krakowska (Kościusz-
ki-Wielki Kąt), Krasińskiego (Kościusz-
ki-Wojska Polskiego), Królowej Jadwi-
gi, Krucza, Mickiewicza, Nowa, Okopy 
Górne, Pasieczna, Plantowa, Rzeczna, 
Słowackiego, Smoleńskiego (od PKP do 
Kościelnej), Spacerowa, Spółdzielcza, 
Starodęby, Stawy, Wielki Kąt, Witkow-
skiej F., Wojska Polskiego (Ludna-Za-
menhoffa), Wronia, Zachodnia, Zamen-
hofa, Żabie Oczko

REJON 3 obejmuje ulice: Czubińska, 
Falęcka, Gospodarska, Jemiołuszek,   
Jerzyków, Klonowa, Leśny Ślad (Pod-
leśna- Lasek Olszowy), Leszczynowa, 
Lipowa, Marzeń, Myśliwiecka, Nad-
dawki, Ogrodowa, Olszowa, Owoco-
wa, Parkingowa, Podleśna, Przerwana, 

Przyszłości, Ruczaj, Sadowa, Słowików, 
Sołecka, Sowia, Tęczowa, Topolowa, 
Trębacka, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, 
Wrzosowa, Wschodnia, Wylot, Zakątek, 
Załamana, Zielona, Żytnia, Źródlana

REJON 4 obejmuje ulice: Dworcowa, 
Kaprys, Krakowska (Kościuszki-Czubiń-
ska), Krasińskiego (Kościuszki-Piasta), 
Leśny Ślad (Krasińskiego-Podleśna), 
Letnicza, Literacka, Niecała, Orzesz-
kowej, Piasta, Podgórna (Kościuszki
-Wspólna), Sienkiewicza, Wiejska, Wój-
towska, Wspólna, Zaciszna

REJON 5 obejmuje ulice: Bagnista, 
Bliska, Brwinowska (Kazimierzowska - 
Wiatraczna), Brzozowa, Dębowa, Dział-
kowa, Grabowa, Jedwabna, Jesionowa, 
Jeżynowa, Kasztanowa, Kazimierzow-
ska, Konwaliowa, Na Skraju, Na Ubo-
czu, Nowowiejska nr 35, 35a, Magnolii, 
Morwowa, Okólna, Piłsudskiego, Pod-
kowiańska, Poleska, Poziomkowa, Próż-
na, Radosna, ks. Skargi, Smoleńskiego 
(tory PKP - ks. Skargi), Sokorskiej B., 
Sportowa, Staszica (Dębowa-Królew-
ska), Średnia, Warszawska (Piłsudskie-
go – w kierunku Grodziska Maz.), Wia-
traczna (Podkowiańska-Wierzbowa), 
Wierzbowa

REJON 6 obejmuje ulice: Chabrów, 
Dembowskiej, Gen. A. E. Fieldorfa, 
Por. St. Hellera, Królewska, Książenic-
ka, Łączna, Łąkowa, Niezapominajki, 
Nowowiejska (bez nr 35,35a),  Okrzei, 
Ptasia, Rososzańska, Sarnia, Staszica 
(Królewska – Kady), Stokrotki, Wysoka, 
Wysockiego, Zielna

REJON 7 obejmuje ulice: Bartosza, 
Bociania, Brwinowska (Królewska-Wia-
traczna), Cicha, Dolna, Głowackiego, 
Grudowska (Królewska-Owczarska), 
Iwaszkiewicza,   Jabłonowa, Jasna, Ja-
śminowa, Jodłowa, Konopnickiej, Ma-
kowa, Marszałkowska, Miła, Nadarzyń-
ska (bez nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c 
,86a,86c), Owczarska, Perłowa, Piękna, 
Promyka, Różana,  Skośna, Słoneczna, 
Szkolna, Sympatyczna, Turczynek, Uro-
cza, Wesoła, Wiatraczna (Turczynek – 
Wierzbowa), Wiśniowa

REJON 8 obejmuje ulice: Akacjowa, 
Charci Skok, Długa, Herberta, Gra-
niczna, Grudowska (Królewska-War-
szawska), Inżynierska, Krótka, Krzywa, 
Leśna, Podwiejska, Polna, Projekto-
wana, Prosta, Przechodnia, Przejazd, 
Przeskok, Sosnowa, Ślepa, Środkowa, 
Warszawska (Piłsudskiego-w kierunku 
Pruszkowa), Zawąska

REJON 9 obejmuje ulice: Asnyka, Ka-
meralna, Kochanowskiego, Księżyco-
wa, Lazurowa, Ludna, Prusa, Szczep-
kowskiego

REJON 10 obejmuje ulice: 3 maja, 
8  maja, Bratnia, Dolna, Gołębia, Go-
spodarska nr 44a, 44b, 44c, Kazimie-
rzowska 34a, Końcowa, Nadarzyńska 
nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c, 86a, 
86;, Marzanny, Modrzewiowa, Niska, 
Południowa, Rolna, Świerkowa, Wia-
traczna 16a, 16b, 16c; Zarzeczna, Żabie 
Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18

Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychod-
niach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)

Zużyte baterie, świetlówki – zbierane w wyznaczonych 
punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu) 

Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym 
kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwa-
nie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu Informacyjno
-Reklamacyjnego, pod nr tel. (22) 729-98-98, 729-98-99 lub 
e-mail: biuro@eko-hetman.pl

Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – jeden raz 
w okresie: luty – grudzień, w ilości max 4 worki 120 litrowe 
z posesji (masa worka nie może przekraczać 25 kg) – odbiór 
tych odpadów należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Rekla-
macyjnego, w celu uzgodnienia terminu odbioru bezpośred-
nio z posesji, pod nr. tel.: (22) 729 98 98, 729 98 99 
lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl – każde zgłoszenie musi 
zawierać: adres, ilość oraz rodzaj odpadu. 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów – odbie-
rane będą: odpady biodegradowalne, odpady wielkoga-
barytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe – max. 1 m3/
miesięcznie, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, chemikalia, 
tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło. 

Punkt ten znajduje się w Milanówku, róg ulic Turczynek 
i Wiatracznej, godz. pracy: wtorek i czwartek 10.00 – 18.00, 
sob. 10.00 – 15.00. 
Odpady w Punkcie można oddać po uprzednim okazaniu 
przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokony-
wanie opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje, prośby należy 
kierować do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego:
tel.: 22 729 98-98, 729 98 99, fax: 22 729 90 80, 
e-mail: biuro@eko-hetman.pl 

Punkt Informacyjno-Reklamacyjny czynny jest od poniedziałku  
do piątku w godz.: 8:00 – 16:00

Wystawka odpadów odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu AGD i RTV przed posesję. 
Odbiór tych odpadów należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego,  

pod nr tel. (22) 729 98 98, 729 98 99  lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl –  każde zgłoszenie musi zawierać:  
adres, ilość oraz rodzaj odpadu.
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Rodzaj odpadu: komunalne – pojemnik
REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

LUTY 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17
MARZEc 4, 18 3, 17, 31 5, 19 6, 20 11, 25 10, 24 12, 26 13, 27 9, 23 2, 16, 30
KWIECIEŃ 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17 8, 22 7, 21 9, 23 10, 24 6, 20 14, 27
MAJ 13, 27 12, 26 14, 28 4, 15, 29 6, 20 8, 19 7, 21 8, 22 4, 18 11, 25
CZERWIEC 10, 24 9, 23 8, 25 12, 26 3, 17 2, 16, 30 4, 18 5, 19 1, 15, 29 8, 22
LIPIEC 8, 22 7, 21 9, 23 12, 26 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17, 31 13, 27 6, 20
SIERPIEŃ 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17, 31
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17 7, 21 9, 23 8, 22 10, 24 11, 25 7, 21 14, 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 5, 19 12, 26
LISTOPAD 9, 25 10, 24 12, 26 13, 27 4, 18 3, 17 5, 19 6, 20 2, 16, 30 9, 23
GRUDZIEŃ 9, 23 8, 22 10, 24 11, 21 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17, 31 4, 18 14, 28 7, 21

Rodzaj odpadu: biodegradowalne – worek brązowy

Rodzaj odpadu: tworzywa sztuczne i metal - worek żółty

REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

LUTY 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17
MARZEc 4, 18 3, 17, 31 5, 19 6, 20 11, 25 10, 24 12, 26 13, 27 9, 23 2, 16, 30
KWIECIEŃ 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17 8, 22 7, 21 9, 23 10, 24 6, 20 14, 27
MAJ 13, 27 12, 26 14, 28 4, 15, 29 6, 20 8, 19 7, 21 8, 22 4, 18 11, 25
CZERWIEC 10, 24 9, 23 8, 25 12, 26 3, 17 2, 16, 30 4, 18 5, 19 1, 15, 29 8, 22
LIPIEC 8, 22 7, 21 9, 23 12, 26 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17, 31 13, 27 6, 20
SIERPIEŃ 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17, 31
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17 7, 21 9, 23 8, 22 10, 24 11, 25 7, 21 14, 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 5, 19 12, 26
LISTOPAD 9, 25 10, 24 12, 26 13, 27 4, 18 3, 17 5, 19 6, 20 2, 16, 30 9, 23
GRUDZIEŃ 9, 23 8, 22 10, 24 11, 21 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17, 31 4, 18 14, 28 7, 21

REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

LUTY 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17
MARZEc 4, 18 3, 17, 31 5, 19 6, 20 11, 25 10, 24 12, 26 13, 27 9, 23 2, 16, 30
KWIECIEŃ 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17 8, 22 7, 21 9, 23 10, 24 6, 20 14, 27
MAJ 13, 27 12, 26 14, 28 4, 15, 29 6, 20 8, 19 7, 21 8, 22 4, 18 11, 25
CZERWIEC 10, 24 9, 23 8, 25 12, 26 3, 17 2, 16, 30 4, 18 5, 19 1, 15, 29 8, 22
LIPIEC 8, 22 7, 21 9, 23 12, 26 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17, 31 13, 27 6, 20
SIERPIEŃ 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17, 31
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17 7, 21 9, 23 8, 22 10, 24 11, 25 7, 21 14, 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 5, 19 12, 26
LISTOPAD 9, 25 10, 24 12, 26 13, 27 4, 18 3, 17 5, 19 6, 20 2, 16, 30 9, 23
GRUDZIEŃ 9, 23 8, 22 10, 24 11, 21 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17, 31 4, 18 14, 28 7, 21
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Rodzaj odpadu: papier – worek niebieski

Rodzaj odpadu: szkło – worek zielony

REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

LUTY 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17
MARZEc 4, 18 3, 17, 31 5, 19 6, 20 11, 25 10, 24 12, 26 13, 27 9, 23 2, 16, 30
KWIECIEŃ 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17 8, 22 7, 21 9, 23 10, 24 6, 20 14, 27
MAJ 13, 27 12, 26 14, 28 4, 15, 29 6, 20 8, 19 7, 21 8, 22 4, 18 11, 25
CZERWIEC 10, 24 9, 23 8, 25 12, 26 3, 17 2, 16, 30 4, 18 5, 19 1, 15, 29 8, 22
LIPIEC 8, 22 7, 21 9, 23 12, 26 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17, 31 13, 27 6, 20
SIERPIEŃ 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17, 31
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17 7, 21 9, 23 8, 22 10, 24 11, 25 7, 21 14, 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 5, 19 12, 26
LISTOPAD 9, 25 10, 24 12, 26 13, 27 4, 18 3, 17 5, 19 6, 20 2, 16, 30 9, 23
GRUDZIEŃ 9, 23 8, 22 10, 24 11, 21 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17, 31 4, 18 14, 28 7, 21

REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

LUTY 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17
MARZEc 4, 18 3, 17, 31 5, 19 6, 20 11, 25 10, 24 12, 26 13, 27 9, 23 2, 16, 30
KWIECIEŃ 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17 8, 22 7, 21 9, 23 10, 24 6, 20 14, 27
MAJ 13, 27 12, 26 14, 28 4, 15, 29 6, 20 8, 19 7, 21 8, 22 4, 18 11, 25
CZERWIEC 10, 24 9, 23 8, 25 12, 26 3, 17 2, 16, 30 4, 18 5, 19 1, 15, 29 8, 22
LIPIEC 8, 22 7, 21 9, 23 12, 26 1, 15, 29 14, 28 2, 16, 30 3, 17, 31 13, 27 6, 20
SIERPIEŃ 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 10, 24 3, 17, 31
WRZESIEŃ 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17 7, 21 9, 23 8, 22 10, 24 11, 25 7, 21 14, 28
PAŹDZIERNIK 14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 5, 19 12, 26
LISTOPAD 9, 25 10, 24 12, 26 13, 27 4, 18 3, 17 5, 19 6, 20 2, 16, 30 9, 23
GRUDZIEŃ 9, 23 8, 22 10, 24 11, 21 2, 16, 30 1, 15, 29 3, 17, 31 4, 18 14, 28 7, 21

Dodatkowy odbiór liści 
bezpośrednio sprzed posesji,  
w workach mieszkańca (max. 120 l), 
odbędzie się w terminach:

18 kwietnia – rejony: 1, 2, 3, 4, 9
25 kwietnia  – rejony: 5, 6, 7, 8, 10
21 listopada – rejony: 6, 7, 10
28 listopada – rejony: 1, 3, 9

5 grudnia – rejony: 5, 8
12 grudnia – rejony: 2, 4

7 marca tradycyjnie odbędzie się 
na targu handel, zachęcamy by 
tego dnia wyjść z domu bez toreb 
foliowych. Weźcie z domu torby 
bawełniane, wózki, kartony, pudeł-
ka, słoiki, a także inne opakowania 
wielokrotnego użytku i zróbmy 
zakupy bez „foliówek”. Szacowa-
ne zużycie toreb foliowych wynosi 
aż 4  tys. szt. dziennie! Spróbujmy 
ograniczyć to do 0! Osoby, któ-

re jeszcze nie posiadają ekolo-
gicznych toreb będą mogły takie 
otrzymać przy wejściu na targ od 
ul. Piłsudskiego.

 Tylko śpieszcie się, będą one 
rozdawane od 7:30 aż do wyczer-
pania zapasów. Akcji jak zawsze 
będzie towarzyszył pies ogrodni-
ka. Będzie to początek świadomej 
postawy i dbałości o środowisko. 
Bądźmy ekologiczni!

P.S. Zachęcamy do rezygnacji 
z nieekologicznych torebek już 
teraz i na stałe!

 „Ogrodnik Miejski”

Skończmy z „foliówkami”
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Rusza rekrutacja do przedszkoli  
na rok szkolny 2020/2021

Rejestracja dotyczy dwóch publicznych 
przedszkoli działających na terenie Mi-
lanówka:
Przedszkola nr 1 w  Milanówku miesz-
czącego się w dwóch lokalizacjach (przy 
ul. Herberta 43 i przy ul. Podgórnej 49), 
Europejskiego Przedszkola Publiczne-
go „Kasperek” przy ul. Brwinowskiej 2D

Rejestracji należy dokonać za pośred-
nictwem strony https://przedszkola-mi-
lanowek.nabory.pl/

Zasady rekrutacji do przedszkoli
Zasady rekrutacji do przedszkoli pu-

blicznych w  Milanówku na rok szkolny 
2020/2021 zostały określone w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), 
Zarządzeniu nr 16/VIII/2020 Burmistrza 
Miasta Milanówka z  dnia 31 stycznia 
2020 roku  w sprawie ustalenia harmono-
gramu czynności postępowania rekruta-
cyjnego i  postępowania uzupełniające-
go do przedszkoli publicznych w Gminie 
Milanówek na rok szkolny 2020/2021 
oraz Uchwale nr 254/XXX/2017 Rady 
Miasta Milanówka z  dnia 28 lutego 
2017  r. w  sprawie określenia kryteriów, 
wartości punktów i rodzaju dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Gminę 
Milanówek.

Najważniejsze zasady rekrutacji:
• Rejestracji wniosków o przyjęcie dziec-
ka do przedszkola w  systemie elektro-
nicznym można dokonać w  terminie od 
28 lutego 2020 r. od godz. 10:00 do 

20 marca 2020 r. do godz. 12:00 pod 
adresem https://przedszkola-milano-
wek.nabory.pl/. We wniosku możecie 
Państwo zaznaczyć przedszkole pierw-
szego i drugiego wyboru.

• Po zarejestrowaniu w systemie, wnio-
sek należy wydrukować (bądź poprosić 
o  wydrukowanie zarejestrowanego już 
wniosku w  przedszkolu), a  następnie 
podpisany wniosek wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie kryteriów 
należy złożyć w przedszkolu pierwszego 
wyboru w terminie od 2 marca 2020 r. 
od godz. 10:00 do 20 marca 2020 r. 
do godz. 15:00. W przypadku braku do-
stępu do Internetu, mogą Państwo udać 
się do sekretariatu przedszkola, do któ-
rego chcielibyście zapisać dziecko i tam 
uzyskacie w tym zakresie pomoc.

• Kolejność składanych wniosków nie 
ma znaczenia w procesie rekrutacji.

• Dnia 3 kwietnia 2020 r. o godz. 
12:00 w przedszkolach zostanie opubli-
kowana lista dzieci zakwalifikowanych 
i  niezakwalifikowanych do przyjęcia. 
W  tym samym czasie będziecie także 
Państwo mieli możliwość sprawdzenia 
w  systemie, gdzie dziecko zostało za-
kwalifikowane do przyjęcia.

• W terminie od 3 kwietnia 2020 r. 
od godz. 12:00 do 13 kwietnia 2020 r. 
do godz. 15:00 będziecie Państwo zo-
bowiązani do złożenie potwierdzenia 
woli zapisu dziecka w  przedszkolu, do 
którego dziecko zostało zakwalifikowa-
ne. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są 
tożsame z  listami dzieci przyjętych do 
przedszkola. Warunkiem umieszczenia 
dziecka na liście przyjętych jest potwier-
dzenie woli zapisu dziecka do danego 

przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 
Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka 
jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca 
w przedszkolu.

• W  dniu 14 kwietnia 2020 r. 
o godz. 14:00 zostaną opublikowane li-
sty dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Zgodnie z  art. 158 ustawy z  dnia 
14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

• Do 7 dni od dnia podania do publicz-
nej wiadomości listy kandydatów przyję-
tych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/
prawny opiekun ma możliwość wystąpić 
do komisji rekrutacyjnej z  wnioskiem 
o  sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danego przed-
szkola.

• Do 5 dni od daty złożenia wniosku 
o  sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia komisja rekrutacyjna przygo-
towuje i  wydaje uzasadnienie odmowy 
przyjęcia.

• Do 7 dni od terminu otrzymania pi-
semnego uzasadnienia odmowy przyję-
cia rodzic/prawny opiekun może złożyć 
do dyrektora przedszkola odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

• Do 7 dni od dnia złożenia do dyrek-
tora odwołania od rozstrzygnięcia ko-
misji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje 
odwołanie.

• Na rozstrzygnięcie dyrektora dane-
go przedszkola służy skarga do sądu ad-
ministracyjnego.

Bożena Ciesielka
Kierownik Referatu Oświaty

Rekrutacja do przedszkoli w Milanówku na rok szkolny 
2020/2021 zostanie przeprowadzona w sposób elektroniczny. 
Poniżej prezentujemy niezbędne informacje i wyjaśnienia. 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nad-
używa alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych, stosuje przemoc  
– jest takie miejsce, gdzie można uzy-
skać pomoc.

Przyjdź lub zadzwoń!
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Kościuszki 58, 05-822 Milanówek
profilaktyka@ops.milanówek.pl
tel. 22 724 94 69; tel. kom. 797 832 787

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Zapisy osobiste lub telefoniczne 

od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-15.00

WSZYSTKIE PORADY  
I KONSULTACJE UDZIELANE SĄ 

BEZPŁATNIE

Edukacja
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Rekrutacja do klas I publicznych 
szkół podstawowych  
na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkol-
ny 2020/2021 jest prowadzone z wyko-
rzystaniem systemu informatycznego 
strona do logowania https://sp-milano-
wek.nabory.pl/

W  roku szkolnym 2020/2021 do 
klas I  szkół podstawowych przyj-
mowane są dzieci:

• 7-letnie (urodzone w roku 2013) – ob-
jęte obowiązkiem szkolnym;

• 6-letnie (urodzone w  roku 2014) – 
zgodnie z wolą rodziców jeżeli: 

• dziecko korzystało z  wychowania 
przedszkolnego w  poprzednim roku 
szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę 
w szkole

• posiada opinię poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej o możliwości roz-
poczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej   obwodowej 

kandydaci przyjmowani są z  urzędu po 
dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/
prawnego opiekuna. Zgłoszenia należy 
dokonać elektronicznie w  systemie,  na-
stępnie wydrukować, podpisać i  prze-

kazać do szkoły w  terminie od 2 marca 
do 3 kwietnia do godz. 12:00.  Rodzice/
prawni opiekunowie, którzy nie korzysta-
ją z komputera i Internetu mogą pobrać 
wniosek/zgłoszenie w  dowolnej szkole, 
po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje 
rodziców/prawnych opiekunów składa-
ją w  szkole pierwszego wyboru, która 
wprowadza dane do systemu. Informacje 
w  zgłoszeniu rodzice podają pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za składa-
nie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 
2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe). Kolejność zarejestro-
wania/złożenia zgłoszenia/wniosku nie 
ma wpływu na przyjęcie dziecka. Skorzy-
stanie z miejsca w szkole obwodowej jest 
prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko 
ma zapewnione miejsce w klasie I w szko-
le obwodowej, ale rodzice mogą starać 
się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Dyrektor szkoły, do której wpłynie 
zgłoszenie/wniosek bądź upoważniony 
przez niego pracownik szkoły jest od-
powiedzialny za sprawdzenie i  potwier-
dzenie zgodności informacji zawartych 
we wniosku/zgłoszeniu z  informacjami 

w  systemie informatycznym oraz wyda-
nie rodzicom potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia/wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawo-
wych   w  Milanówku będzie prowadzo-
ne w  systemie elektronicznym zgodnie 
z  przyjętym zarządzeniem 17    VIII/2020 
Burmistrza Miasta Milanówka z  dnia 
31  stycznia 2020 r. w  sprawie ustalenia 
harmonogramu czynności postępowania 
rekrutacyjnego i  postępowania uzupeł-
niającego do klas pierwszych publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Milanówek na rok szkolny 
2020/2021.

Więcej informacji o kryteriach przyję-
cia do szkół, znajdą Państwo na stronie:

h t t p s : / / w w w . m i l a n o w e k . p l /
s t r e f a - m i e s z k a n c a /e d u k a c j a /a k -
t u a l n o s c i / 13 319 - r e k r u t a c j a - d o
-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych
-na-rok-szkolny-2020-2021

Bożena Ciesielka
Kierownik Referatu Oświaty

Od poniedziałku 2 marca rusza rekrutacja do klas 
pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych.

Urząd Miasta, Strażnicy Miejscy 
z  Milanówka razem z  milanowskim 
schroniskiem organizują akcję zbiór-
ki żywności i rzeczy dla psiaków.

Celem tego przedsięwzięcia jest 
poprawa standardu pobytu zwie-
rząt w naszym schronisku.

Cieszy fakt, że mieszkańcy bły-
skawicznie odpowiedzieli na nasz 
apel. Pojawiają się już pierwsze 
„zamówienia” transportu rzeczy 

i karmy dla podopiecznych schro-
niska. Chcemy choć trochę po-
prawić warunki zwierzaków, które 
przebywają w schronisku.

Zima to dla nich bardzo ciężki 
okres nie tylko ze względu na tem-
peraturę.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do dołożenia swojej „ce-
giełki”!

Pomóżmy Psiakom!

Akcja Straży Miejskiej  
i Schroniska  
„Paka dla psiaka” 

Edukacja
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To nasz historyczny sukces w rankin-
gu “Perspektyw”. Jesteśmy 12. liceum 
na Mazowszu, 28. liceum w Polsce. 
Nasi maturzyści odnotowali 20. wynik 
maturalny w Polsce. Takie rezultaty 
to oczywisty powód do dumy. Dumy 
z uczniów, którzy włożyli mnóstwo wy-
siłku, żeby osiągnąć swoje cele. Dumy 
z naszej szkoły, która, choć znajduje 
się w małym miasteczku i jest tworzo-
na przez fascynatów, może mierzyć się 
z najsilniejszymi. Wreszcie dumy z nas 
samych, bo, co tu kryć, nie ma większej 
satysfakcji dla nauczyciela niż mądry, 
spełniony i szczęśliwy wychowanek. 

Jednak wyniki rankingów bywają 
różne, a nasze cele i pragnienia się nie 
zmieniają. Chcemy, by przychodziła do 
nas młodzież chętna do nauki i wszelkiej 
pozytywnej aktywności; żeby nie musiała 
jeździć do Warszawy po najlepsze wyniki. 
Chcemy zaszczepiać pasje, a nie zabijać 
je. Chcemy, co najważniejsze, żyć nie jak 
nauczyciel z uczniem, lecz jak człowiek 
z człowiekiem. Do tego wszystkiego po-
trzeba wielkiej pokory i tego, choć wynik 
jest znakomity, my, dziękując i prosząc 
o jeszcze, po prostu pracujemy dalej.

Leszek Janasik 
dyrektor Społecznego Liceum nr 5

Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 reprezentowała powiat grodziski 
w  Międzypowiatowym Finale XXII  Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Unihokeju Chłopców Szkół Podsta-
wowych. Zawody rozegrane zostały 
w  hali sportowej w Brwinowie. Zespół 
z „Jedynki” uplasował się na III miejscu 
turnieju ustępując reprezentacjom po-
wiatu pruszkowskiego i warszawskiego 
zachodniego.

Karol Cieloch
nauczyciel wych. fiz.

Tego dnia hala nr 1 zmieniła się w arenę 
zmagań sportowo-artystycznych. Zawo-
dy przebiegały we wspaniałej atmosfe-
rze. Reprezentacje klas, w których skład 
wchodziły Dzieci, Rodzice i Nauczyciele, 
rywalizowały ze sobą w duchu zasady 
fair play. Całe wydarzenie dodatkowo 
okraszone było świąteczną atmosferą, 
którą tworzyły przygotowane stoiska 
z  rękodziełem, przepysznym ciastem 
i  loterią fantową. Najważniejsze tego 
dnia było to, że cała społeczność szkolna 
mogła się lepiej poznać i razem aktywnie 
spędzić czas.

Rada Rodziców SP3

Na ul. Sportowej (teren kąpieliska miej-
skiego) 18 stycznia oddano do użytku 
profesjonalny obiekt, który służyć będzie 
do końca zimy dzieciom, młodzieży i doro-
słym. To bez wątpienia idealna okazja do 
korzystania z możliwości aktywnego spę-
dzenia czasu wolnego, a także innych niż 

UNIHOKEJ – III miejsce  
dla milanowskiej „Jedynki”

Zapraszamy na lodowisko!
Kolejny sezon możemy  
zaprosić mieszkańców  
do doskonalenia swoich  
łyżwiarskich umiejętności. 

Turniej 
Świąteczny  
w „Trójce”
W sobotę 14 grudnia 2019 r. 
w Szkole Podstawowej nr 3 
odbył się pierwszy Turniej 
Świąteczny zorganizowany 
przez Radę Rodziców.

Ranking „Perspektyw”

zwykle lekcji wf-u. Z lodowiska korzysta-
ją wszystkie Milanowskie szkoły,  grafik 
pęka w szwach a popołudniami miejsce 
to bez wątpienia, zamienia się w  prze-
strzeń publiczną dla młodzieżowych 
spotkań i rodzinnych zabaw. Serdecznie 
zapraszamy. Szczegóły oraz cennik znaj-
duje się na www.mckmilanowek.pl. Dzieci 
z Milanówka do 18 r.ż. korzystają z lodu 
bezpłatnie. Lodowisko czynne jest co-
dziennie w godz. 8-22.

Zespół MCK

Sport
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Kultura

Szanowni Państwo,
ubiegły rok 2019 można uznać za najbardziej dynamiczny 
czas w historii rozwoju Milanówka. Bezwzględnie palmę 
pierwszeństwa należy w tym zakresie oddać burmistrzo-
wi Piotrowi Remiszewskiemu, który wraz ze swoimi pra-
cownikami w wyjątkowo krótkim czasie zrealizował tak 
wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Nigdy w historii naszego miasta nie pozyskano w tak 
krótkim czasie tyle środków zewnętrzych. To kwota 
przekraczająca 10 mln zł. Do tego należy dodać ponad 
5 mln zł oszczędności. Warto przypomnieć, że środków 
zewnętrznych w ubiegłej, czteroletniej kadencji zgroma-
dzono na koncie UMM 9,6 mln zł.

Szanowni Państwo z wielką przykrością należy stwier-
dzić, że sytuacja związana z rozwojem Milanówka mo-
głaby być jeszcze korzystniejsza gdyby nie destrukcyjne 
działanie większości radnych Rady Miasta Milanówka 
(szczegóły w następnym Kurierze).

Piotr Iwicki

Łyżka 
dziegciu 
w beczce 
miodu MIóD

 

Profilaktyki  
w Milanówku  
ciąg dalszy
Odpowiadając na zgłaszane 
przez mieszkańców Mila-
nówka zapotrzebowanie 
na kontynuację warsztatów 
podnoszących kompeten-
cje wychowawcze rodziców, 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej serdecznie zaprasza 
na bezpłatne spotkania 
edukacyjne pt. „Tornado 
zagrożeń”. 

W ubiegłym roku warszta-
ty cieszyły się dużym zainte-
resowaniem,  w związku z tym 
w odpowiedzi na oczekiwania 
milanowskich rodziców Ośrodek postanowił konty-
nuować w roku 2020 rozpoczęte w ub. roku spotka-
nia profilaktyczne Szczegóły znajdziecie Państwo 
w harmonogramach obok. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Krystyna Kot 
Kierownik OPS w Milanówku
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Na terenie Milanówka istnieje wiele in-
stytucji i organizacji, które realizują za-
dania  z zakresu pomocy dzieciom i ro-
dzinie oraz pełnią funkcje wspierające. 
Z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej 
w realizacji zadań na rzecz rodziny i dzie-
ci działają asystenci rodziny, pracownicy 
socjalni, psycholog, czy wychowawcy 
środowiskowego klubu wsparcia, jest 
to jednak wsparcie instytucjonalne. Do-
brym zapisem ustawowym wpisującym 
się w działania na rzecz rodziny i dzieci 
na terenie miasta są rodziny wspierają-
ce, które jeszcze nie działają na terenie 
Milanówka, ale w naszej ocenie czas, 
aby takie wsparcie zaproponować tak-
że milanowskim rodzinom nie radzącym 
sobie w wychowaniu swoich pociech.

Kim jest rodzina wspierająca?
Rodzina wspierająca to rodzina za-

przyjaźniona, najlepiej z kręgu otoczenia 

dziecka, która pomaga rodzinie potrze-
bującej pomocy w jej funkcjonowaniu.  
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest 
wyręczanie, lecz aktywna pomoc. Ro-
dzina wspierająca pokazuje  jak spędzać 
czas z dziećmi, jak radzić sobie z  pro-
blemami dnia codziennego, pomaga 
w opiece nad dzieckiem i jego wycho-
waniu, w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, pokazuje w jaki sposób się 
komunikować bez krzyku i przemocy, 
gdzie szukać pomocy, gdy coś się dzieje. 
Rodzina, która przeżywa trudności może 
obserwować pozytywne wzorce, wła-
ściwe relacje wewnątrzrodzinne i w ten 
sposób czerpać wiedzę jak prawidłowo 
realizować rolę rodzica, opiekuna.

Kto może zostać rodziną  
wspierającą?

Funkcję rodziny wspierającej może 
pełnić rodzina z szeroko rozumianego 
otoczenia dziecka, krewni znajomi, są-
siedzi. Warunki, jakie powinni spełnić 
kandydaci na rodzinę wspierającą:
1.  brak skazania za przestępstwo po-

pełnione z winy umyślnej
2. ustabilizowana sytuacja finansowa

3.  stan zdrowia pozwalający na realiza-
cję zadań

4. brak uzależnień
5.  pozytywna opinia sporządzona na 

podstawie wywiadu środowiskowego
6.  wywiązywanie się  z obowiązku 

alimentacji.

Program wspierania Rodziny dla Gmi-
ny Milanówek na lata 2019-2021 zawiera 
zapisy dotyczące organizowania wspar-
cia dla rodzin przeżywających trudno-
ści, poprzez tworzenie warunków do 
działania rodzin wspierających, dlatego 
też bardzo istotnym jest podjęcie takich 
działań.

Szczegółowych informacji udziela
Pani Małgorzata Matusiak – koordyna-

tor asystentów rodziny tel. 692 780 508
Zapraszamy zainteresowanych!

„Rodzina wspierająca”– kolejna oferta wsparcia dla rodzin 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Rodzina wspierająca

Ferie w Bibliotece

Warsztaty 
„Kolorowy Plecak” 

Kodowanie ze ScottieGo

Śnieg zrobiony przy użyciu piór 3D

Kultura

Drodzy Rodzice!
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdro-
wotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1078) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu leczenia stomatologicznego (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1199) 

Gmina Milanówek podjęła współpracę z firmą Corten 
Medic, w ramach której zagwarantowano świadczenia 
ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukoń-
czenia 18 roku życia, oraz profilaktyczne świadczenia 
stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 
19  roku życia (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji). 
Usługi będą świadczone w Gabinecie Szkolnym Stoma-
tologicznym zlokalizowanym w budynku Centrum Sportu 
i Rekreacji, ul. Szkolna 6, 05-822 Milanówek. 

Aby zostać objętym leczeniem stomatologicznym nale-
ży podpisać zgodę na przegląd uzębienia dzieci. Zgody 
były rozdawane podczas spotkania z rodzicami w szkole. 
Po zebraniu zgód, bezpośrednio w placówkach szkol-
nych, za pomocą sprzętu mobilnego zostanie przeprowa-
dzony przegląd uzębienia dzieci. Po otrzymaniu informa-
cji o stanie uzębienia dziecka, rodzic będzie mógł zapisać 
dziecko na leczenie do gabinetu stomatologicznego.

Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Leczenie stomatologiczne
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 Jeśli chcecie poznać „od podszewki” 
media społecznościowe, ich siłę i słabość 
koniecznie przeczytajcie „Łańcuch”. 
Niejako na drugim biegunie plasuje się 
druga nasza propozycja, czyli „Natural-
nie”. Na kartach tej książki znajdziecie 
prawie wszystko o zdrowym stylu życia. 
Dzieciom na czas zimowego wypoczyn-
ku polecamy przygody Hildy oraz nie-
oczywistą wyprawę do świata liter.

Książki Dla Dorosłych:

„Łańcuch”   autor 
Adrian McKinty, wy-
dawnictwo Agora.

Thriller pobudza-
jący wyobraźnię, 
będący jednocześnie 
ostrzeżeniem przed 
aktywnością w  me-
diach społecznościo-
wych.  Na zachętę 
fragment książki „(...) 
Jeśli chcesz odzyskać córkę, musisz 
zapłacić okup… oraz porwać kolejne 
dziecko” – informuje zniekształcony 
kobiecy głos (...).

„Naturalnie” au-
tor Agnieszka Ce-
gielska, wydawnic-
two Burda Książki.

Książka jest 
podróżą po praw-
dziwym ogrodzie 
natury, w którym 
umiarkowanie i 
różnorodność 
składników w naszej 
diecie są najistotniejsze. Awokado, 
daktyle, spirulina, a obok nich swojska 
brzoza, pyłek pszczeli i kasza jaglana 
- to tylko niektórzy z bohaterów tej 
podróży.

Książki dla dzieci:

„Hilda Kałużanka 
i inne historyjki” Be-
atrix Potter, wydaw-
nictwo Olesiejuk

Zbiór uroczych, 
pięknie ilustrowa-
nych opowiastek, 
które od ponad 
stu lat zachwycają 

dzieci na całym świecie. Sięgając po tę 
lekturę poznacie sympatycznych, sko-
rych do psot bohaterów i ich zabawne 
przygody.

„Abecadło pod 
lupą – wielka wy-
prawa w świat 
liter” Eugenia 
Wasylczenko, wy-
dawnictwo Ma-
mania

Na każdej stro-
nie widnieje jedna 
litera, na której przez dołączoną do książki 
lupę szukamy zabawnych obrazków – za-
stosowana technika graficzna sprawia, że 
obrazki nie są widoczne na pierwszy rzut 
oka. Zobacz, czy uda ci się znaleźć pla-
netę w pieluszce, piramidę z pomidorów, 
a może pieniądze na patyku? Świetna za-
bawa, a przy okazji również nauka.

Z życzeniami inspirującej lektury
Dyrektor i pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Długie zimowe wieczory zachęcają do sięgnięcia po interesującą 
lekturę. Wśród naszych nowości książkowych proponujemy 
dwie znakomite pozycje: „Łańcuch” i „Naturalnie”.

Biblioteka poleca

Mimo, iż tegoroczna zima nie obfitowa-
ła w śnieg, biały puch w postaci lekkich 
gwiazdek można było zrobić u nas korzy-
stając z piór 3D. Dzieci chętnie wykony-
wały wcześniej zaprojektowane elemen-
ty śniegowe i miały z tego wiele radości.
Wspólnie z Dawidem Koseckim – infor-
matykiem i koordynatorem LCK, młodzi 
czytelnicy uczyli się podstaw kodowa-

Ferie w Bibliotece
nia przy pomocy tabletów i specjalnego 
programu. Nie zabrakło emocji arty-
stycznych, czyli warsztatów pod hasłem 
„Kolorowy Plecak”. Dzieci wykonały 
oryginalne malunki na plecako-torbach. 
W walentynkowe popołudnie była lite-
ratura „od serca”, zajęcia pod nazwą 
„KochaSie” i konkurs. Odwiedzający Bi-
bliotekę słyszeli każdego dnia odgłosy 
dobrej zabawy, a my dziękujemy wszyst-
kim, którzy spędzili z nami ferie!

Zespół Miejskiej  
Biblioteki Publicznej

Seanse filmowe oparte na 
literaturze dziecięcej, warsz-
taty plastyczne oraz mnó-
stwo dobrej zabawy z no-
wymi technologiami  – to 
atrakcje jakie zapropono-
waliśmy dzieciom i młodzie-
ży w pierwszym tygodniu 
zimowego wypoczynku.

Projekt rysunku zrealizowany  
podczas warsztatów kolorowy plecak

Warsztaty „Kolorowy Plecak” 

     Zakładki  
walentynkowe 
wykonane techniką  
druku 3D

Kultura



22  kurier Milanowski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Krzyżówka zimowa 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@zsg1.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.30-15.30.5
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: zsg3@tlen.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

KONTAKT Z PLACóWKAMI  
I URZęDEM MIASTA

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

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

Adres redakcji:
ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
e-mail: biuletyn@milanowek.pl
www.milanowek.pl 
Wydawca: Urząd Miasta w Milanówku 
Redaktor naczelny: Maciej D. Ociepka
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ul. Chrzanowska 32 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Kurier Milanowski
GAZETA INFORMACYJNA URZĘDU MIASTA MILANÓWKA

Na rozwiązanie krzyżówki czeka-
my do 10 marca 2020 r. Odpowiedzi 
prosimy przesyłać mailowo: kurier@mi-
lanowek.pl lub listownie: Urząd Miasta 
Milanówka, Tadeusza Kościuszki 45,  
05-822 Milanówek.

Hasło krzyżówki z numeru grudnio-
wego brzmi: „LULAJŻE JEZUNIU”. 
W wyniku losowania nagrodę książkę-
niespodziankę otrzymuje Aneta Kacz-
marska. Nagrodę można odebrać w se-
kretariacie Urzędu Miasta Milanówka.

1. Willowe osiedle na Wawrze; 2. Dawny 
polski serwis społecznościowy; 3.  Wło-
ska potrawa z ryżu; 4. Myszka z  bajek 
W. Disneya; 5. Chodzi kiedy śpi; 6. Rodak 
Sokratesa; 7. Serialowy kosmita z pla-
nety Melmac; 8. Znany utwór, przebój; 
9. Kłosiński lub Stachura; 10. Muzykalna 
Pajęczyca z  Pszczółki Mai; 11. Państwo 
z Larnaką; 12.  Miłość w języku angiel-
skim; 13.  Z kapustą; 14. Antonim maxi; 
15. Główny Urząd Statystyczny; 16. Cem-
brzyńska, aktorka 

  PIONOWO
1. Duży garnek żela-
zny; 2.  Smerf z tatuażem; 
3. 1/10 milenium 4. Ewa dla 
Abla 5.  Dawna marka kom-
putera; 6. Rower dla pary; 
7. Haftowana szata liturgiczna; 
8. Rodzaj uchwytu tarczy ryce-
rza; 9. Walc lub salsa; 10. „…
California” – piosenka RHCP; 
11. Organizacja pozarządowa; 12. „Por-
tugalski blues”; 13. Miasto partnerskie 
Milanówka

100%

Rozrywka

POZIOMO
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Zarząd Milanowskiego  Towarzystwa Letniczego składa podziękowania   
Duchowieństwu Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku oraz  p. Jarosławowi 
Paćko za zorganizowanie uroczystości pogrzebowej dla św. pamięci Dariusza 
Biernackiego – prezesa naszego Stowarzyszenia. Składamy również podzięko-

wania osobom, które towarzyszyły w ostatniej drodze Darka. 
– w imieniu Zarządu MTL – wiceprezes Andrzej Pettyn  

Ukończył Akademię Muzyczną im. Stani-
sława Moniuszki w Gdańsku, na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim. Jako dziecko nale-
żał do chłopięcego chóru „Lutnia”, z któ-
rym koncertował w kraju i zagranicą. (…) 
Artysta współpracował również z grupa-
mi teatralnymi i ośrodkami emigracyjny-
mi  w Londynie. Wystąpił przed dwoma 
Prezydentami RP na uchodźstwie: Edwar-
dem Raczyńskim i Kazimierzem Sabba-
tem. Ze swoimi występami gościł na ca-
łym świecie. 

W rozmowie z Mariuszem Koszutą tak 
opisywał swoje relacje z Milanówkiem 
„jak się mówi, że wszystkie drogi prowa-
dzą do Mrągowa, tak moje wszystkie 
zawsze prowadziły do Milanówka. Tu-
taj moja rodzina przyjeżdżała na letnisko, 
tutaj moja druga część rodziny spotykała 
się, zawierała małżeństwa. (…) Są i smut-
ne karty w związku z Milanówkiem, ale 
i tak zawsze wszystko prowadziło ku nie-
mu.” (wywiad z 2009, p. Mariusz Koszuta)

Na stronie MCK-u czytamy „Dariusz 
Biernacki przez wiele lat pracował jako 
instruktor w Milanowskim Centrum Kul-
tury, (…) był wspaniałym nauczycielem, 
z wielkim szacunkiem wśród uczniów, 
którzy zwracali się do niego nie inaczej 
jak ‘Mistrzu’”. Od 2016 roku prezes Mi-
lanowskiego Towarzystwa Letniczego, 

a  także niekwestionowana gwiazda 
w teatralnym stowarzyszeniu T-Art.

Biernacki był inicjatorem trwałego 
upamiętnienia działalności artystycznej 
Stanisława Gruszczyńskiego i jego związ-
ków z Milanówkiem. W 2006 roku powo-
łał i poprowadził zespół wokalny Capella 
Milanoviensis. W 2007 roku otrzymał 
nagrodę Milanowskiego Liścia Dębu 
za szczególnie aktywną działalność na 
rzecz upowszechnienia Kultury i Sztuki 
w Milanówku. Był Mecenasem Kultury 
Powiatu Grodziskiego. 

Tragiczna śmierć Dariusza Biernackie-
go wstrząsnęła mieszkańcami naszego 
miasta. Na serwisach społecznościowych 
pojawiły się zdjęcia i osobiste wspo-
mnienia. Ze wszystkich wpisów płynęły 
wyrazy ogromnego smutku, szacunku 
i  wdzięczności. Obecny na pogrzebie 
tłum był świadectwem niezwykłej więzi 
mieszkańców z artystą. Podczas uroczy-
stości żałobnej, ze swoim repertuarem 
wystąpili jego uczniowie i przyjaciele. 
Władze Miasta Milanówka oddały hołd 
zasłużonemu artyście. Podczas wynosze-
nia urny z Kościoła zebrani mieszkańcy 
pożegnali Dariusza Biernackiego sym-
bolicznymi brawami. Artysta spoczął na 
Cmentarzu Bródnowskim.

Maria Samborska

22 stycznia 2020 roku, w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej poże-
gnaliśmy Wielkiego Artystę, milanowskiego społecznika, przy-
jaciela, mentora i jednego z symboli kultury w naszym mieście. 
Dariusza Biernackiego znaliśmy w Milanówku nie tylko jako wy-
bitnego artystę śpiewaka, aktora, ale również jako nauczyciela. 

Żegnaj Mistrzu

Darek
Piękny człowiek.  
Wielki artysta.  
Jedyny taki  
przyjaciel

Najlepsza jest cisza. Z niej kiedyś 
wyjdą słowa i dźwięki. Takie jak ból, 
rozpacz, niedowierzanie, krzyk. Bo te-
raz słowa są po prostu nieadekwatne. 
Wyjdą też takie jak piękno, miłość, do-
bro. Wtedy trzeba będzie to piękno, 
tę miłość, to dobro wziąć delikatnie 
w ręce i ponieść dalej. Praktykować. 
Z troską i czułością. Trzeba na to cza-
su, trzeba poczekać. Przejść przez te 
pierwsze słowa, które będą mogły już 
nazwać ból i rozpacz. Uwierzyć i krzy-
czeć. Zrobić miejsce dla tych drugich. 
Znaleźć sens? Z pokorą i cierpliwością 
przyjąć powinność. Bez pośpiechu 
odczytywać znaki i pielęgnować ziar-
na. Niech idą ku słońcu. Z konsekwen-
cją i odwagą plewić je, chroniąc przed 
tym, co złe. Teraz niech będzie cisza.

Iwona Dornarowicz

Pożegnania
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