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Życzę pełnych radości, zdrowia i rodzinnego 
ciepła Świąt Wielkanocnych. Niech ten czas 
napełni nas siłą i optymizmem na kolejne dni! 

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Zdobyliśmy 

400 000 zł  

na ratowanie

Willi Waleria!
Więcej w następnym  

Kurierze Milanowskim
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Szanowni Państwo!
Przyszło nam zmierzyć się z zagroże-

niem, z którym nigdy na taką skalę nie 
mieliśmy do czynienia.  To czas, który 
powinniśmy poświęcić na walkę z roz-
przestrzeniającą się chorobą.  Milanó-
wek podjął zmagania z epidemią, z którą 
walczy już cały świat, wyprzedzając wie-
lokrotnie działania wprowadzane w póź-
niejszym terminie w całym kraju.  Żeby 
ograniczyć zagrożenie rozprzestrze-
niania się koronawirusa w Milanówku, 
podjąłem szereg przeciwdziałających 
temu decyzji. Nasze miasto jako jedno 
z pierwszych w kraju, wprowadziło na 
szeroką skalę działania profilaktyczne 
i prewencyjne. Wszyscy mieszkańcy Mi-
lanówka zostali zaopatrzeni w maseczki 
ochronne wielorazowego użytku. Doce-
lowo w najbliższych dniach mieszkań-
cy Milanówka otrzymają preparaty do 
dezynfekcji rąk. Wszyscy Milanowianie 
są na bieżąco informowani z wykorzy-
staniem wszelkich kanałów komunikacji 
o sytuacji związanej z epidemią, zarówno 
w kwestii sposobów ochrony i zabezpie-
czenia się przeciw możliwości zarażenia 
się wirusem SARS-CoV-19, jak i poziomu 
stanu zagrożenia. Z troski o bezpieczeń-
stwo pracowników i mieszkańców, jako 
pierwsza gmina w powiecie, zamknę-
liśmy budynki urzędu miasta, ustana-
wiając dni pracy wewnętrznej, a gdzie 
jest to możliwe – zdalnej. Ze względów 
epidemicznych podjąłem również decy-
zję o zamknięciu targowiska miejskiego. 
Kolejną decyzją było zwolnienie na-
uczycieli z obowiązku przychodzenia do 
szkoły w związku z epidemią. 

Szanowni Państwo, wielkie słowa 
uznania należą się naszym wolontariu-
szom, którzy wnieśli ogromny wkład 
w  działania prospołeczne związa-
ne z   epidemią. To nasi niezastąpieni 
w  każdej sytuacji Milanowscy Strażacy 
OSP, a także mieszkańcy angażujący się 
w  różny sposób   w działania profilak-
tyczne i prewencyjne. Kolejny raz udo-
wadniacie, że pomoc bliźniemu to nie 

tylko puste hasło. Bardzo Wam wszyst-
kim serdecznie dziękuję! 

Do Państwa skrzynek pocztowych 
dostarczony został dwukrotnie (za dru-
gim razem z maseczkami ochronnymi) 
informator o koronawirusie, skierowa-
ny przede wszystkim do seniorów, jako 
grupy najwyższego ryzyka. Na kolejnych 
stronach Kuriera znajdą państwo wszel-
kie potrzebne informacje, jak przetrwać 
i  zabezpieczać się na czas zagrożenia 
epidemicznego. 

Nasze miasto opustoszało. I to jest 
bardzo dobra informacja! Pozostanie 
w domach świadczy o zrozumieniu po-
wagi sytuacji i o dostosowaniu się na-
szych mieszkańców do wszelkich wy-
mogów, zaleceń i nakazów dotyczących 
funkcjonowania w czasie epidemii, a tak-
że o trosce o drugiego człowieka. Dzięki 
takiej odpowiedzialnej społecznej po-
stawie, jesteśmy w stanie niemal do zera 
zminimalizować zagrożenie zarażenia 
się koronawirusem. Dziękuję wszystkim, 
którzy choć nie są objęci kwarantanną, 
zostają w domach. Budująca jest Pań-
stwa postawa charakteryzująca się zdro-
wym rozsądkiem. W związku z wieloma 
ograniczeniami, które zmuszają nas 
wszystkich do pozostawania w domach, 
ten trudny czas możemy wykorzystać na 
zacieśnianie relacji z bliskimi, na nadro-
bienie lektur, na których czytanie nigdy 
nie było czasu albo na obejrzenie z naj-
bliższymi filmów, które polecali znajomi.

Szanowni Mieszkańcy, milanowska 
wiosna widoczna jest już na horyzon-
cie. Nadchodzi do nas wielkimi krokami 
– z  pięknymi melodiami wyśpiewywa-
nymi przez różne gatunki ptaków i eks-
plozją pojawiających się kolorowych 
kwiatów. Mam nadzieję, że wkrótce 
będziemy mogli się tym swobodnie cie-
szyć oglądając ją nie tylko przez okna 
naszych domów.

Wiosna to także czas dużych inwesty-
cji w Mieście Ogrodzie. Największymi 
realizowanymi inwestycjami obecnie 
w  mieście są:  całościowa przebudowa 

ulicy Herberta, ścieżka rowerowa wzdłuż 
ul. Królewskiej łącząca Milanówek z Brwi-
nowem i Podkową Leśną oraz budowa 
ostatniego odcinka ul. Kochanowskiego.

Zakończyliśmy realizowaną w part-
nerstwie z powiatem budowę parkingu 
wokół przychodni przy ul. Piasta. Wiel-
kie podziękowania za zaangażowa-
nie należą się panu Staroście Markowi 
Wieżbickiemu i jego zastępcy panu 
Krzysztofowi Filipiakowi.  Otworzyliśmy 
też pierwszy żłobek publiczny. Miasto 
rośnie, pięknieje i mam nadzieję już 
niebawem, wszystkie te zmiany będzie 
można podziwiać osobiście. 

Miło mi także poinformować, że 
pierwszy raz w historii milanowskiego 
samorządu uzyskaliśmy dotację z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego na ratowanie Willi Waleria.

Zdobyliśmy 400 000 zł! 
Jednym słowem zmieniamy Mila-

nówek na lepsze, miejmy nadzieję, że 
niebawem wszystko wróci do normy, 
a  tymczasem zapraszam do przeczyta-
nia najnowszego numeru Kuriera.

Życzę Państwu zdrowych, spokojnych 
i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. Bądź-
my dla siebie życzliwi i wspierajmy się 
wzajemnie w każdy możliwy sposób, 
żeby móc jak najłagodniej przetrwać ten 
trudny dla nas wszystkich czas. 

Będący zawsze z Wami, na dobre i złe
Burmistrz Piotr Remiszewski 

Wieści z ratusza

Pozyskaliśmy ponad 70% dofinansowa-
nia na prace adaptacyjne budynku przy 
ul. Warszawskiej 18a. W ramach inwesty-
cji wykonana została adaptacja pomiesz-
czeń willi na potrzeby żłobka, oraz zaku-
piono kompletne wyposażenie placówki. 
Wartość projektu określona we wniosku o 

Akademia Jerzyków już działa!9 marca 2020 r. swoją działalność 
rozpoczął Pierwszy Publiczny 
Żłobek w Milanówku. Powstał 
on dzięki dofinansowaniu 
z rządowego programu Maluch+.

dofinansowanie wyniosła 1 854 499,98 zł 
w tym dofinansowanie w kwocie  
1 483 590,00 zł. 

Dyrektorem placówki jest pani Dorota 
Mońko, z wykształcenia pedagog i  te-
rapeuta. Żłobek może przyjąć 52 dzie-
ci w  czterech grupach wiekowych od 
5 miesięcy do 3 lat. Opiekę nad malu-
chami od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 7.00 do 17.30, będą sprawo-
wały wykwalifikowane opiekunki.

W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi szczególnymi środkami ostrożności w czasie dystrybucji 
Kuriera, możliwe, że niniejszy numer przyszedł do Państwa już po Świętach. Serdecznie za to przepraszamy.

Redakcja
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Wieści z ratusza

Szanowni Państwo,
za oknem mamy już wiosenną pogodę, dzięki 
której możemy sprawnie prowadzić inwestycje 
w mieście. Obecnie w Milanówku prowadzimy 
3 budowy, a jedną właśnie skończyliśmy!

 Parking wokół przychodni na ulicy 
Piasta jest już gotowy i dostępny dla 
pacjentów.

Inwestycja była prowadzona we współ-
pracy ze Starostwem Powiatu Grodziskiego, 
któremu chciałbym podziękować za bardzo 
sprawne działania na rzecz mieszkańców  
naszego miasta.

 Prowadzimy również budowy:
Największa z nich to gruntowna przebudowa ulicy 

Herberta. a inwestycja prowadzona na odcinku 1000 
metrów pochłonie 3 200 000 zł, z czego 2 568 280 zł 
stanowi subwencja z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Po jej zakończeniu będziemy mieli dostosowaną do 
wszystkich standardów i potrzeb osób niepełno-
sprawnych ulicę wraz z chodnikami.

 Kolejną ulicą, na której prowadzi-
my prace to ulica Kochanowskiego. 
Trwa przebudowa jej końcowego od-
cinka. Ta ulica będzie, podobnie jak już 
wcześniej ukończony odcinek, z kostki  
brukowej.

 Trwa też budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Królewskiej w kierunku 
Brwinowa.

Ta inwestycja ma na celu połączenie 
systemu ścieżek rowerowych Milanówka, 
Brwinowa i Podkowy Leśnej, tak aby można 
było wygodnie i bezpiecznie przemieszczać 
się rowerem między miastami podwarszaw-
skiego Trójmiasta ogrodów. 

Inwestycje
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Mając na celu 
ochronę życia 
i  zdrowia Milano-

wian rozpoczęliśmy 
odkażanie naszego 
miasta. Czynności 
dotyczą zarówno 

wszystkich samocho-
dów specjalnych, przy-

stanków autobusowych, 
jak i tunelu, w tym wind. 

Komunikat  
Poczty Polskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w tro-
sce o Mieszkańców Milanówka oferuje 
bezpłatne wsparcie psychologiczne 
w związku z trwającą sytuacją zaraże-
nia koronawirusem SARS-CoV-2.

Telefonicznych porad i  wsparcia 
psychologicznego od poniedziałku do 
piątku w godzinach od   11:00–15:00, 
udziela Psycholog dyżurujący pod nu-
merem telefonu 797 832 787.

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa od dnia 12 marca 
do  odwołania we wszystkich refe-
ratach, komórkach organizacyjnych 
Urzędu Miasta Milanówka oraz jed-
nostkach gminnych podległych Bur-
mistrzowi wprowadzono tryb pracy 
wewnętrznej, bez przyjęć i obsługi 
interesantów! Wszystkie wydarzenia 
organizowane przez jednostki orga-
nizacyjne miasta, w tym imprezy kul-
turalne i sportowe zaplanowane od 
11 marca zostały anulowane do od-

wołania, a obsługa klientów Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Milanówku zo-
stała zawieszona!

Pilne sprawy prosimy załatwiać te-
lefonicznie lub za pośrednictwem 
e-maili. Wszelkie należności z tytułu 
podatków, opłat za śmieci można re-
gulować wykonując przelew na indy-
widualny numer konta przypisany do 
podatnika. 

W przypadku dodatkowych pytań 
prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 

22 758 30 61, 22 758 30 62 
lub za pośrednictwem e-mail:  

miasto@milanowek.pl
Redakcja

Wieści z Ratusza

Uwaga koronawirus! 

Zostań 
wolontariuszem

W obliczu współczesnego zagroże-
nia, którym stała się epidemia choroby 
i zakażenia koronowirusem wolonta-
riat szczególnie zyskuje na swoim zna-
czeniu. Nie bądźmy obojętni na osoby 
słabsze, starsze i niepełnosprawne, 
funkcjonujące w naszym otoczeniu. Za-
pytajmy o ich zdrowie i potrzeby nie-
zbędne do życia. Może właśnie będą 
potrzebowały naszej pomocy. Jeżeli 
sami nie będziemy mogli sprostać 
ich oczekiwaniom koniecznie prze-
każmy o nich informację do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Milanówku  
tel. 22 724 97 92.

Pomoc psychologa

Ośrodek  
Pomocy 
Społecznej W związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego Poczta Polska wpro-
wadziła zmiany w dostępie do usług!  
Od 16 marca 2020:
  zostało zawieszone przyjmowanie 

wszystkich przesyłek,
  placówki pocztowe w tygodniu 

będą pracować 6 godzin dziennie,
  placówki czynne w soboty będą 

obsługiwać klientów przez 3 go-
dziny,

  przy okienku może przebywać je-
den klient, pozostałe osoby pro-
szone są o oczekiwanie przed bu-
dynkiem.

Odkażanie
Zgodnie z wytycznymi NFZ pro-

simy wszystkich naszych pacjentów 
o rejestrację na wizyty tylko tele-
fonicznie lub online. Rejestracja na 
telefoniczne porady medyczne do-
stępna pod numerem: 

22 439 59 00. 
Nasze Centrum Medyczne pozo-

staje do dyspozycji Pacjentów w dni 
powszednie do godziny 18:00.

Transmisja mszy świętej
W związku z rozprzestrzenia-

niem się koronawirusa, wprowa-
dzonymi obostrzeniami i zalece-
niami Ministerstwa Zdrowia do 
pozostawania w domu, Burmistrz 
Piotr Remiszewski po uzgodnie-
niu z  Proboszczem Grzegorzem 

Jaszczykiem postanowił udo-
stępnić mieszkańcom możliwość 
uczestniczenia w mszy świętej, 
odprawianej w Kościele Parafial-
nym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej 
dzięki transmisji internetowej 
online!

Transmisja nabożeństwa w czasie 
realnym jest dostępna co niedzielę 
o godzinie 10:00 pod adresem: 
www.bit.ly/transmisja-online-mszy
-swietej. 

Prosimy osoby sprawnie poruszają-
ce się w Internecie o udostępnienie 
możliwości wysłuchania i zobaczenia 
mszy na swoich komputerach oso-
bom starszym.
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Wieści z Ratusza

Maseczki dla wszystkich Mieszkańców
W związku z dynamicznie roz-

wijającą się w naszym kraju epi-
demią COVID-19 Burmistrz Piotr 
Remiszewski podjął decyzję o za-
kupie maseczek dla Mieszkańców.

Biorąc pod uwagę występujący 
deficyt tego typu asortymentu 
w  sprzedaży, w pierwszej kolej-
ności był plan, by zadbać o bez-

pieczeństwo naszych seniorów 
oraz innych osób w grupach ryzy-
ka. Jednocześnie prowadziliśmy 
negocjacje zakupu maseczek 
w większej ilości, tak aby były do-
stępne dla wszystkich mieszkań-
ców. I udało się! Warto dodać, 
że wersja maseczki, które udało 
nam się zakupić, jest wielorazo-

wego użytku. Istnieje możliwość 
prania ich w pralce w temperatu-
rze 950C.

Kolejnymi działaniami ochron-
nymi jakie podjęliśmy był zakup 
płynu dezynfekującego. Zostanie 
on rozlany do buteleczek o po-
jemności 50ml i dostarczony do 
wszystkich mieszkańców.

W związku z wprowadzonym ograniczeniem zgromadzeń informuje-
my, że teren Targowiska Miejskiego w Milanówku pozostaje zamknię-
ty od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania!

Kupców zainteresowanych sprzedażą 
przez telefon prosimy o przesyłanie swo-
ich danych kontaktowych oraz podanie 
rodzaju oferowanego towaru na email:  
sekretariat@zgkim-milanowek.pl. 

Informacje te zostaną zamieszczone na 
stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Milanówku w zakład-
ce Targowisko Miejskie oraz na profilu  
ZGKIM na Facebooku. Uwaga! ZGKiM 
nie pośredniczy w transakcjach!

W związku z pytaniami w sprawie opłat 
dla dzierżawców targowiska informuje-
my, że zgodnie z drugim paragrafem za-
rządzenia Burmistrza Miasta Milanówka 
nr 41/VIII/2020 z dnia 20 marca 2020 r., 
w czasie gdy obowiązuje wydany z po-
wodu stanu epidemicznego i obostrzeń 
wydanych przez Ministra Zdrowia oraz 
Główny Inspektorat Sanitarny zakaz han-
dlu na targowisku, opłaty za dzierżawę 

na Targowisku Miejskim w Milanówku 
nie będą naliczane!

Mamy świadomość, że wielu klientów 
oraz część kupców w związku z  dyna-
micznie rozprzestrzeniającą się epidemią 
koronawirusa została postawiona w trud-
nej sytuacji. W tych ciężkich chwilach, 
gdy toczymy codzienną walkę o zdrowie 
i życie mieszkańców była to decyzja wy-
jątkowo trudna, ale konieczna.

Zarządzenie dotyczące zamknięcia 
Targowiska Miejskiego w Milanówku 
jest tożsame z opinią Powiatowego In-
spektora Sanitarnego przesłaną rad-
nemu Piotrowi Napłoszkowi w dniu 
25 marca br.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do 
bezpośredniego kontaktu z kupcami, 
którzy prowadzą dowóz swoich produk-
tów do mieszkańców.

Zamknięte targowisko!

1.  Urszula Dobrzyńska – 694 277 544 
lub 694 959 703; Jaja, ziemniaki, jabł-
ka, marchew, buraki, cebula, pietrusz-
ka, seler, czosnek, kapusta kiszona

2.  Adam Matysiak – 601 093 734;  
Warzywa, owoce, kiszonki oraz pro-
dukty suche (fasola, kasza, orzechy)

3.  Anna Nowicka – 501 272 398; 
Artykuły dla zwierząt (sklep zoologiczny)

4.  Jakub Jurczak „Złote jajko”  
– 790 218 412; Jajka, kwiaty  
(tulipany), miody, makarony

5.  Alicja Szlaga „Cztery łapy” –  
506 055 573; Artykuły dla zwierząt

6.  Sklep ogólno-spożywczy „U Danu-
si” – 501 263 147; Wędliny, nabiał, 
produkty suche, napoje

7.  Zbigniew Brynda – 696 535 843 
Warzywa, owoce, kiszonki, suszki  
oraz inne produkty

8.  Stefański Bogusław  
– Sklep „Kurczak” – 606 415 142; 
Kurczak, indyk, wędliny

9.  Sławek i Marysia Woźniak  
– 501 878 799; Owoce i warzywa

10.  Agnieszka i Kaśka – 696 876 860; 
wędliny i młoda wieprzowina 

11.  Marcin Wilczyński 
 – Handel Mięsem – 500 294 026; 
Mięso i wędliny

12.  Jacek Majewski – FHU JACER  
– 512 836 018; Chemia gospodar-
cza, środki czystości, kosmetyki, 
art. higieny osobistej, itp.

13.  Anita Dembińska – delikatesy 
rybne „Karmazyn” – 600 055 467; 
Ryby świeże, wędzone, mrożone, 
owoce morza, śledzie, sałatki, kon-
serwy i warzywa mrożone

14.  Marzena Czerwińska – sklep spo-
żywczo-nabiałowy – 608 590 550; 
Nabiał, wędliny, art. spożywcze, 
woda, napoje

15.  Grażyna Kurkiewicz – 889 230 890; 
Wędliny, nabiał, napoje, artykuły 
spożywcze suche

16.  Iwona Kućmierz – 728 898 976;  
Mięso, wędlina, drób 

17.  Grzegorz Niedziński – 46 857 77 40; 
Ziemniaki jadalne

18.  Piotr i Małgorzata Sołtysiak  
– 691 279 551; Jabłka, gruszki, soki: 
jabłko, jabłko-czarna porzeczka, 
jabłko-wiśnia

19.  Jadwiga Ambroziak – „Pod zielo-
nym Parasolem” – 667 282 869;  
Jajka

20.  Damian i Ewa Zielińscy  
– 600 168 986; Owoce i soki; jabłka, 
gruszki, soki (jabłkowe 5l, jabłkowy 
3l, jabłko-porzeczka 3l, jabłko-mar-
chewka, jabłko-aronia, jabłko-bu-
rak). Możliwość dowozu na miejsce 
lub odbioru w gospodarstwie 
sadowniczym.

21.  Serwis rowerowo-narciarski  
– 600 788 598

22.  Sklep „MAJSTER” – 513 844 615  
lub 501 768 457;  
Artykuły metalowe (śruby, wkręty, 
gwoździe, itp.), BHP, farby, rozpusz-
czalniki, tarcze, wiertła, elektrona-
rzędzia, narzędzia (malarskie, bu-
dowlane, ogrodnicze), worki różnej 
pojemności. Dowóz do klienta.

Dane kupców świadczących sprzedaż przez telefon
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W dniu 2 marca 2020 roku (poniedziałek)  
odbyła się  

XXI Sesja Rady Miasta Milanówka.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 183/XXi/20

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

Uchwała  
Nr 184/XXI/20

w sprawie zmiany budżetu miasta Milanówka  
na 2020 r.;

Uchwała  
nr 185/XXi/20

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie słu-
żebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej 
jako działka ewidencyjna nr 5/1 z obrębu 07-01  
w Milanówku;

Uchwała  
nr 186/XXi/20 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;

Uchwała  
nr 187/XXi/20

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody  
z drzewa pomnikowego dębu szypułkowego ro-
snącego na terenie działki nr ew. 82 obręb 05-17 
przy ulicy Mickiewicza 4 w Milanówku;

Uchwała  
nr 188/XXi/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajo-
wej przy ul. Literackiej w Milanówku;

Uchwała  
nr 189/XXi/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku  
w sprawie przyjęcia programu działań promujących 
rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie  
Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich  
warunków życiowych;

XX SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

W dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek)  
odbyła się  

XX Sesja Rady Miasta Milanówka.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 181/XX/20

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

Uchwała  
nr 182/XX/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza  
Miasta Milanówka;

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 11

Rada Miasta

XVIII i XIX SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

XXI SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 13 Stan rady – 14 radnych, obecnych – 13

za przeciw wstrzymał się nie głosował

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 12
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W dniu 6 lutego 2020 roku (czwartek)  
odbyła się XVIII Sesja Rady Miasta Milanówka.
Na sesji nie podjęto uchwał.

W dniu 17 lutego 2020 roku (poniedziałek)  
odbyła się XIX Sesja Rady Miasta Milanówka.

Na sesji nie podjęto uchwał.

a

a

a
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Szanowni Mieszkańcy, przypomi-
namy, że zbliżają się ważne termi-
ny podatkowe dla osób fizycznych: 

l I raty podatku od nieruchomości

l I raty podatku rolnego i leśnego

l  I raty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

l  opłaty rocznej z tytułu przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności za 2020 r.

l  opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego  za 2020 r.

W związku z zamknięciem Urzędu 
Miasta Milanówka (w tym kas) do od-
wołania, wpłat należy dokonywać prze-
lewem na indywidualny numer konta 
przypisany do danego podatnika.

Opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego oraz opłaty 
rocznej z  tytułu przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w  prawo własności za 2020  r. należy 
dokonywać bez wezwania.

Jednocześnie przypominamy, iż 
15 lutego 2020 r. minął termin płatno-
ści I raty podatku od środków trans-
portowych oraz składania deklaracji 
DT-1, a 29 lutego 2020 r. minął termin 
płatności wniesienia opłaty rocznej 
z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w  pra-
wo własności za 2019 r.

Sylwia Kotowska
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Rada Miasta

za przeciw

wstrzymał się nie głosował

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

Małgorzata Kurdek 
Biuro Rady Miasta Milanówka

Uchwała  
nr 190/XXi/20

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta 
Milanówka dotyczącego dramatycznej sytuacji   
w gospodarce odpadami w Gminie Milanówek,  
a także konieczności podjęcia niezwłocznych dzia-
łań legislacyjnych oraz organizacyjnych w sferze 
funkcjonowania gospodarki odpadami komunal-
nymi  w Polsce;

Uchwała  
nr 191/XXi/20

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

Uchwała  
nr 192/XXi/20

w sprawie planu i zakresu kontroli  
Komisji Rewizyjnej;

Uchwała  
nr 193/XXi/20

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta 
Milanówka w sprawie upamiętnienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego;

Uchwała  
Nr 194/XXI/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza  
Miasta Milanówka dotyczącej wprowadzenia  
w błąd Rady Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 195/XXi/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
Milanówka w przedmiocie braku odpowiedzi  na 
interpelację radnej z dnia 8 stycznia 2020 r.;

Uchwała  
nr 196/XXi/20

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 grudnia 
2019 r. na bezczynność Burmistrza Miasta  
Milanówka w przedmiocie braku odpowiedzi  
na interpelacje radnej;

Uchwała  
nr 197/XXi/20

w sprawie rozpatrzenia wniosku o trwałe  
upamiętnienie Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Milanówku;

Uchwała  
nr 198/XXi/20

w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie  
terminów spotkań z Mieszkańcami Milanówka   
w ramach dyżurów Radnych Miasta Milanówka;

Uchwała  
nr 199/XXi/20

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością  
petycji Integracyjnej Społecznej Szkoły  
Podsta wowej nr 18 im. Gen. Bryg. Augusta Emila  
Fieldorfa w Milanówku;

Uchwała  
nr 200/XXi/20

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością  
petycji mieszkańców północnej części Milanówka   
w sprawie rozwiązania problemów związanych  
z komunikacją autobusową;

a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Ważne terminy podatkowe
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA MILANÓWKA

  Okres od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.
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

Rodzaj odpadu: papier – worek niebieski
REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

LUTY 19 8 20 21 26 25 27 28 24 17
MARZEC 18 17 19 20 25 24 26 27 23 16
KWIECIEŃ 29 28 30 17 22 21 23 24 20 27
MAJ 27 26 28 29 20 19 21 22 18 25
CZERWIEC 24 23 25 26 17 16 18 19 15 22
LIPIEC 22 21 23 24 29 28 30 31 27 20
SIERPIEŃ 19 18 20 21 26 25 27 28 24 17
WRZESIEŃ 16 15 17 18 23 22 24 25 21 28
PAŹDZIERNIK 28 27 29 30 21 20 22 23 19 26
LISTOPAD 25 24 26 27 18 17 19 20 16 23
GRUDZIEŃ 23 22 24 21 30 29 31 18 28 21

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 4 6 7 12 11 13 14 10 3
MARZEC 4 3 5 6 11 10 12 13 9 2
KWIECIEŃ 15 14 16 3 8 7 9 10 6 14
MAJ 13 12 14 4 6 5 7 8 4 11
CZERWIEC 10 9 8 12 3 2 4 5 1 8
LIPIEC 8 7 9 10 15 14 16 17 13 6
SIERPIEŃ 5 4 6 7 12 11 13 14 10 3
WRZESIEŃ 2 1 3 4 9 8 10 11 7 14
PAŹDZIERNIK 14 13 15 16 7 6 8 9 5 12
LISTOPAD 9 10 12 13 4 3 5 6 2 9
GRUDZIEŃ 9 8 10 11 16 15 17 4 14 7

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

Informujemy, że w ostatnim Kurierze Milanowskim nr 1/2020 (styczeń-luty) w zamieszczonym 
harmonogramie odbioru odpadów komunalnych wkradł się błąd dotyczący terminów odbioru 
odpadów. Poniżej publikujemy poprawną wersję harmonogramu. Informujemy, że przedsta-
wione w poprzednim numerze Zasady gromadzenia odpadów, terminy odbioru pozostałych 
odpadów, jak i rejonizacja były prawidłowe. Bardzo przepraszamy wszystkich mieszkańców, 
których wprowadziliśmy w błąd publikując te dane.
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Rodzaj odpadu: biodegradowalne – worek brązowy
REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

LUTY 19 18 20 21 26 25 27 28 24 17
MARZEC 18 17 19 20 25 24 26 27 23 16
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 5, 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 10, 24 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 4, 18 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 10 12 13 4 3 5 6 2 9
GRUDZIEŃ 9 8 10 11 2 1 3 4 14 7

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 5, 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 10, 24 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 4, 18 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: 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 5, 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 10, 24 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 4, 18 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: tworzywa sztuczne i metal – worek żółty
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Zachęcamy do składania zgłoszeń po-
siadanych ilości wyrobów zawierają-
cych azbest. Dofinansowanie dotyczy 
jedynie osób fizycznych nie prowa-
dzących działalności gospodarczej. 
Dotacją objęty jest koszt realizacji 
demontażu, zbierania, transportu, za-
bezpieczenia  i unieszkodliwienia od-
padów zawierających azbest. 

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów 
związanych z zakupem i montażem no-
wych pokryć dachowych lub elewacji.

Karty zgłoszeniowe należy składać 
korespondencyjnie na adres Urzędu 
Miasta Milanówka (ul. Kościuszki 45, 
05-822 Milanówek). Kartę zgłoszenio-
wą można pobrać ze strony interneto-
wej miasta (www.milanowek.pl).

Więcej informa-
cji można uzyskać 
w Referacie Ochro-
ny Środowiska i Go-
spodarki Zielenią 
pod numerem tele-
fonu (22) 758 30 61 wew. 221, 204.

Referat Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Zielenią

Dofinansujemy usunięcie azbestu 

Milanówek bez foliówek
7 marca na Targowisku Miejskim rozpoczęliśmy ekologiczną akcję  
„Milanówek bez foliówek”. Celem akcji było namówienie mieszkańców 
Milanówka do niekorzystania z toreb foliowych. Zachęcaliśmy do 
zabierania ze sobą na zakupy toreb bawełnianych, wózków, pudełek, 
siatek i wszelkich niezbędnych opakowań wielokrotnego użytku. 

Torby bumerang
W wielu miastach można zauważyć 

nową ekologiczną inicjatywę o nazwie 
„Torby Bumerang”, której zasady są pro-
ste – puszczamy nasze torby „w obieg”. 
W wybranych punktach miasta ustawia-
ne są specjalne pojemniki, gdzie można 
zostawić nadmiar toreb. Osoby, które 
nie wzięły z domu swoich toreb mogą 

je stamtąd „pożyczyć”, 
a następnie oddać przy kolejnych za-
kupach, niekoniecznie w tym samym 
punkcie. W ten sposób zmniejszany jest 
zakup nowych toreb, ale i ograniczane 
jest użycie tych jednorazowych. 

Milanówek dołącza do tej inicjaty-
wy! Wszystkie punkty i sklepy zainte-

resowane inicjatywą „Torby 
Bumerang – Milanówek bez 

foliówek” prosimy o zgłaszanie się 
na adres email: 

milanowek.bez.foliowek@milanowek.pl.
Z akcją ruszamy zaraz po ustaniu pan-

demii!
Ogrodnik Miejski

Akcja „Milanówek bez foliówek” po-
przedzona była edukacją ekologiczną 
w  milanowskich szkołach oraz przed-
szkolach. Bardzo dziękujemy nauczy-
cielom za zaangażowanie w edukację 
ekologiczną.

Mieszkańcy, jak i sprzedawcy na Tar-
gu bardzo chętnie podjęli się tego wy-
zwania, za co serdecznie im dziękuje-
my! Podziękowania należą się również 
wspaniałym wolontariuszom – Wiktorii 
Koniecznej, Dominice Dąbrowskiej i Igo-

rowi Grabowskiemu – uczniom 1. i 2. 
klasy Zespołu Szkół nr. 2 im. gen. Józefa 
Bema, których ekologiczna świadomość, 
społeczna postawa i chęć wsparcia lo-
kalnych inicjatyw są godne naśladowa-
nia! Za pomoc w akcji podziękowania 
ślemy również do mieszkanki, Pani Ewy 
Rutkowskiej, jak i właścicieli stoiska przy 
Cmentarzu, którzy zrezygnowali z pako-
wania zniczy do toreb foliowych. 

Z radością informujemy, że Milanówek 
zaprosił do współpracy nad projektem 

„Na zakupy bez foliówek” gminy należą-
ce do Zachodniego Mazowsza. Niektóre 
z gmin już do nas dołączyły! Cel projek-
tu jest ten sam – ograniczmy użycie jed-
norazowych toreb foliowych! 

Zapraszamy do współpracy wszyst-
kich mieszkańców Milanówka, którym 
temat ekologii i wszechobecnego pla-
stiku nie jest obojętny!

Ogrodnik Miejski

Środowisko

Zapachniało, zajaśniało... Wiosna!

Zagrożenie! 
AZBESTeM!

Jesienne nasadzenia tulipanów oraz 
innych kwiatów cebulowych zaczyna-
ją kwitnąć, powstał odnowiony herb 
kwietny przy Urzędzie Miasta i przy 
siedzibie MCK. Pojawiło się wiele ra-
bat, nowych donic, a w nich posadzo-
ne zostały kolorowe bratki! Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
kontynuuje intensywne nasadzenia 
kwiatów sezonowych. 

Nasze miasto pięknieje z dnia na 
dzień!

Koło Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych w Gro-
dzisku Mazowieckim zwraca się do 
milanowskich kombatantów o zgła-
szanie się do siedziby w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9 
(w Grodziskim Centrum Kultury) celem 
otrzymania przysługującej zapomogi 
pieniężnej.

W celu uzyskania dalszych informa-
cji prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr. tel. 22 734 0606 lub 694 194 985.

Apel do milanowskich  
kombatantów
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Zacięta walka o zwycięstwo

„Zima w tym roku nie pokazała swo-
ich pełnych możliwości, ale i tak nie są 
to warunki sprzyjające uprawianiu mojej 
dyscypliny i dlatego trenuję w słonecz-
nej Hiszpanii gdzie mogę skoncentrować 
się na lataniu i przygotowaniach do se-
zonu 2020! Jestem tu od początku lute-
go i najpewniej zostanę tu do przełomu 
marca i kwietnia. To już któraś z rzędu 
zima, którą tu spędzam i dla mnie jako 
sportowca jest to naprawdę idealne roz-
wiązanie! Po powrocie do kraju czuję się 
już „fajnie rozjeżdżony”, co zdecydowa-
nie dodaje mi pewności siebie. Możli-
wość treningu w innych miejscach i z róż-

nymi zawodnikami, których w okresie 
zimowym tutaj nie brakuje, zdecydowa-
nie dodaje dużo doświadczenia, energii 
i  z  pewnością zaprocentuje w przyszło-
ści. Ten sezon szykuje się intensywny, 
więc forma również musi się zgadzać!

 Mam nadzieję, że w tym roku uda się 
również zorganizować wydarzenie w Mi-
lanówku i razem z innymi zawodnikami 
będę mógł zaserwować Wam solidną 
dawkę adrenaliny!”

Zawodnika możecie śledzić na bieżą-
co na jego Facebooku oraz Instagramie:  
@Rafal Bialy FMX 

Redakcja

1 marca 2020 r. zakończyła się 
XVII edycja rozgrywek Piłkar-
skiej Halowej Ligi Oldbojów 
i  Pucharu Ligi, zorganizowanej 
przez dział sportu Milanowskie-
go Centrum Kultury. 

Do turnieju przystąpiło 7 drużyn z Mi-
lanówka, Grodziska Mazowieckiego, 
Pruszkowa, Brwinowa i  Piastowa. W  te-
gorocznej edycji wzięło udział 82 zawod-
ników, rozegrano 84 mecze piłkarskie, 
w których strzelono 262 gole. Rozgrywki 
upłynęły w sportowej atmosferze, walka 
o zwycięstwo była zacięta. Zakończenie 
Ligi odbyło się 2 lutego 2020 r., a walkę 
o puchar rozegrano 1 marca br.

Puchary, medale i  nagrody rzeczowe 
wręczyli Zastępca Burmistrza Miasta 
Ryszard Raban i  kierownik ds. sportu 

Milanowskiego Centrum Kultury Włodzi-
mierz Filipiak.
Zwycięskie grupy:
1. PPH JARO (Grodzisk Maz.)
2. BKS Naprzód (Brwinów) 
3. FC Żbiki (Pruszków)
4. Express A.A. (Grodzisk Maz.)
5. Sfora z Milanu (Milanówek)
6. Marines ( Piastów)
7. Pogoń Grodzisk (Grodzisk Maz.)

Klasyfikacja pucharowa:
1. PPH JARO (Grodzisk Maz.)
2. BKS Naprzód (Brwinów)
3. Marines (Piastów)
4. Pogoń Grodzisk (Grodzisk Maz.)
5. FC Żbiki (Pruszków)
6. Sfora z Milanu (Milanówek)
7. Express A.A. (Grodzisk Maz.)

Zespół MCK

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej ogłasza nabór na 
naukę lub doskonalenie pływania dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia 
prowadzone będą w okresie waka-
cyjnym przez wykwalifikowanych in-
struktorów.

Zgłoszenia przyjmujemy 
do 15 maja br. pod adresem:  

sekretariat@zgkim-milanowek.pl  
lub telefonicznie – 22 755 81 89.

Opłaty uzależnione będą od ilości 
chętnych.

Serdecznie zapraszamy!
Joanna Oknińska, Dyrektor ZGKiM

Rafał Biały, czołowy polski 
zawodnik dyscypliny freestyle 
motocross, który podczas 
swoich ekstremalnych skoków 
na motocyklu promuje miasto 
Milanówek, przebywał w Hiszpa-
nii, gdzie przygotowywał się do 
nadchodzącego sezonu spor-
towego. Poniżej klika słów od 
Rafała do mieszkańców.

Trening 
w Hiszpanii

Nauka pływania  
na basenie miejskim

Sport

Milanowski Klub Brydża 
zaprasza  

do wspólnej gry!
Spotkania odbywają się  

w środy i soboty  
w godz. 16:00-22:00,  
ul. Piłsudskiego 33  

w Milanówku. 

Szczegóły i zapisy  
u p. Grażyny Śniadewicz, 

pod numerem telefonu  
501 376 558

Zapraszamy wszyst-
kich Mieszkańców do 
zgłaszania Państwa pro-
pozycji oraz sugestii lokali-
zacji nowych koszy ulicznych 
i ławek na terenie naszego 
miasta. Zgłoszenia prosimy 
kierować na adres e-mail:  
osz@milanowek.pl lub pod nu-
mer tel. (22)  758 30 61 wew. 
204, 221, do końca kwietnia 
br. Decyzja o dostawieniu nowych ko-
szy oraz ławek uzależniona będzie od 
kilku czynników – przede wszystkim 
odległości innych koszy oraz ławek, 
a  także stopnia ich wykorzystania 
w danym obszarze.

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Zielenią

Zgłoś brak ławek  
i koszy na śmieci!
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Jeden ze zwycięskich projektów 
w  ramach Budżetu Obywatelskiego 
2020 został zrealizowany!

Nowe szafki cieszą już oko uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 3!

Budżet  
obywatelski

Dzień Patrona zawsze obchodzimy pod 
znakiem pamięci o bohaterach Powsta-
nia Warszawskiego, zwłaszcza tych 
najmłodszych – rówieśników naszych 
uczniów. Trudny temat czasu wojny 
i tamtych wydarzeń staje się bardziej 
przystępny i zrozumiały, kiedy się po-
znaje (czytamy książki), ogląda (wy-
stawiamy przedstawienia) lub słucha 
o rzeczywistości nie-codziennego dnia 
ówczesnych ludzi, a zwłaszcza dzieci.

W tym roku postawiliśmy na słucha-
nie i to w najlepszym wydaniu! Pan Ry-
szard Gołębiowski to wieloletni prze-
wodnik PTTK, którego poznaliśmy na 
jednej z wycieczek tematycznych odby-

wanych z naszym Szkolnym Kołem Kra-
joznawczo-Turystycznym. Gdy prze-
mierzaliśmy z nim trasę warszawskich 
kanałów, zauroczył nas swoją wiedzą, 
ciepłym kontaktem i autentycznością, 
opowiadając nam o młodych powstań-
cach, którzy walczyli w konspiracyjnych 
akcjach.  I tym razem nie było inaczej! 
Szczególnie wzruszyła nas opowieść 
o śmierci jego dwóch braci oraz cudow-
nych sytuacjach, dzięki którym, udało 
mu się wraz z mamą ocaleć po upadku 
Powstania i dotrzeć do ruin Warszawy.

Z okazji Dnia Patrona każda z klas 
5-8 opracowała ścienną gazetkę przy-
bliżającą sylwetki i losy przywódców 

Powstania. Pan przewodnik był szcze-
gólnie ujęty świetnym przygotowa-
niem i wiedzą uczniów klas 2 i 3, a my 
uhonorowaliśmy go kwiatami, albu-
mem o Milanówku wykonanym przez 
naszych uczniów oraz pamiątkowym 
proporczykiem SP2.

 Zachęcamy wszystkich do czerpania 
wiedzy od żyjących świadków historii – 
to historia żywa, prawdziwa i trafiająca 
wprost do serca! Nasze w tym roku zo-
stały poruszone do głębi. I zapewniamy 
– PAMIĘTAMY!

Katarzyna Klonowska
 Szkoła Podstawowa nr 2 

 im. Armii Krajowej

Zaprezentowany montaż słowno-mu-
zyczny pozwolił zaproszonym gościom, 
gronu pedagogicznemu oraz uczniom 
przenieść się nie tylko do czasów, kiedy 
Chopin był małym chłopcem i dorastają-
cym młodzieńcem, ale również do życia 
na obczyźnie i związanej z nim tęsknoty 
za krajem, aż do jego śmierci. 

Utwory poetyckie, przeplatane pie-
śniami, materiałem filmowym oraz  licz-
nymi utworami Fryderyka takimi jak: 

Polonez g-moll, Etiuda rewolucyjna czy 
Walc wiosenny, do którego choreografię 
przygotowały uczennice klasy 5c, stały 
się źródłem wielu wzruszeń i zostały na-
grodzone przez publiczność gromkimi 
brawami. Nie zabrakło także pięknej de-
koracji przygotowanej pod kierunkiem 
pani Agnieszki Leśniewskiej.

Dopełniając całości obchodów tego 
wspaniałego święta, delegacja uczniów 
na czele z panią Dorotą Gołębiowską, 

złożyła kwiaty pod milanowskim popier-
siem Fryderyka Chopina.

Wszystkim Gościom dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas. Pragniemy rów-
nież serdecznie podziękować Uczniom, 
Nauczycielom i Rodzicom za pomoc 
i  zaangażowanie w przygotowanie uro-
czystości.

D. Banasiak, M. Paduch, E. Dąbrowska
Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Fryderyka Chopina

Fryderyku, pamiętamy! 

3 marca był w naszej szkole dniem 
wyjątkowym. To właśnie tego dnia, 
na pamiątkę 210. rocznicy urodzin 
Fryderyka Chopina uczniowie pod 
kierunkiem nauczycielek – pań 
Doroty Banasiak, Małgorzaty Pa-
duch oraz Elżbiety Dąbrowskiej 
przygotowali uroczystą akademię 
przypominającą życie i twórczość 
wielkiego kompozytora.

Armia Krajowa żyje w sercach Dwójkowiczów!

Edukacja

Serdecznie dziękujemy za takie wy-
różnienie i  gratulujemy wszystkim 
laureatom, wyróżnionym i  finali-
stom. Wyróżnienie zostało przyzna-

ne za projekt ESMS jako innowacyj-
ne rozwiązanie medycyny szkolnej 
w Gminie Milanówek.

Redakcja

Milanówek wyróżniony!
26 lutego 2020 r. podczas uroczystej gali w Ministerstwie  
Rozwoju Milanówek został finalistą I edycji konkursu  
„Innowacyjny Samorząd”. Organizatorem konkursu był Serwis 
Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
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Karnawał w Milanowskim 
Klubie Seniora!

Mieliśmy konkurs na najlepsze prze-
branie, a laureaci w nagrodę otrzymali 
kosmetyki i wejściówki na pływalnię. 
Odbył się pokaz tańca przygotowany 
przez panią Elżbietę Dybińską i uczest-
ników zajęć tanecznych, które odby-
wają się w każdą środę w godz. 12:30-
14:00 w Klubie „Józefinka” przy ul. 
Piłsudskiego 33. Podczas Ostatków 

seniorzy otrzymali również sprzęt do 
ćwiczeń jako prezent od burmistrza 
miasta, Piotra Remiszewskiego. Nieod-
łącznym elementem każdego spotkania 
jest pyszny poczęstunek i czas spędzo-
ny podczas rozmów i wspólnej zabawy. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę!

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ostatki w Milanowskim Klubie Seniora to głównie tańce! W tym roku 
przy dźwiękach muzyki z lat 70. bawiło się 50 członkiń i członków 
naszego Klubu.

Interwencje w 2019 r.
Straż Miejska podsumowała interwencje  

w roku 2019.
Z 11890 interwencji 3428 zgłoszeń pochodziło  
od mieszkańców.
• Interwencje własne – 4663
• Zlecenia mieszkańców – 3428
• Zlecenia dyżurnych – 1396
• Zgłoszenia monitoringu – 1752
• Zgłoszenia innych instytucji – 540
• Zlecenia Policji – 111

Zgłoszenia mieszkańców obrazują z jakimi problemami 
zwracają się do nas najczęściej.
Zgłoszenia w 2019 roku dotyczyły:
• zwierząt – 761,
• nieprawidłowego parkowania – 681,
• bezpieczeństwa i porządku publicznego – 475,
• spalania odpadów – 351,
• awarii – 294,
• osób nietrzeźwych – 187,
• porządku na terenie gminy – 159,
• spożywania alkoholu i palenia art. tytoniowych – 84,
• wszystkie pozostałe – 436.

To tylko niektóre z liczb przedstawiających działalność 
Straży Miejskiej w Milanówku.

Strażnicy Miejscy serdecz-
nie dziękują wszystkim miesz-
kańcom Milanówka i okolic, 
którzy zaangażowali się w po-
maganie podopiecznym mila-
nowskiego schroniska!

Niemalże każdego dnia 
funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Milanówku odbierali 
kolejne telefony od miesz-
kańców, którzy nie pozosta-
wali obojętni i chcieli pomóc 
czworonogom.

Akcja „Paka dla psiaka” 
trwała do 28 lutego.

Wynik przeszedł nasze naj-
śmielsze oczekiwania. 

Podczas całej akcji Straż 
Miejska w Milanówku odebra-
ła i przekazała do schroniska:

l  Karma sucha dla psa  
– 190 kg

l  Karma mokra dla psa  
– 30,8 kg

l  Karma sucha dla kota  
– 12 kg

l  Karma mokra dla kota 
– 7,2 kg

l  Smycze – 7 szt.
l  Przekąski dla psa – 15 op.
l  Legowiska – 5 szt. 

Dziękujemy!

Podsumowanie akcji  

Uzbieraliśmy aż 240 kg karmy

Przedszkole 
nr 1 w „Pod 
dębowym list-
kiem” przystą-
piło do współ-
pracy z firmą 
CortenMedic 
i zorganizo-
wało przegląd 
stomatologicz-
ny. Przemiłe panie stomatolog urzą-
dziły w przedszkolu prawdziwy gabi-
net stomatologiczny! 

Dzieci zasiadły w wygodnym fote-
lu i ochoczo, bez lęku pozwalały pa-
niom dentystkom dobrze obejrzeć ich 
ząbki. Okazało się, że stan uzębienia 
naszych przedszkolaków jest bardzo 
dobry! Rodzice otrzymali informację 
o konieczności ewentualnego lecze-
nia. Kolejnym etapem będzie lecze-
nie w gabinecie stomatologicznym 
przy ul. Szkolnej. Dziękujemy firmie 
CortenMedic za profesjonalizm, miłe 
podejście do dzieci i uświadomienie 
im jak ważne jest mieć zdrowe zęby!

Jolanta Sadowska
Wicedyrektor w Przedszkolu Nr 1

Zdrowy uśmiech 
naszych 
przedszkolaków 

Społeczeństwo



„Żyć się chce” – te słowa były 
mottem koncertu i promują naj-
nowszy album Alicji Majewskiej. 
Artystka połączyła tu nieustającą 
pogodę ducha z refleksją doty-
czącą spraw istotnych. Piosenki 
śpiewane z temperamentem, 
optymistyczne, i poważne, pełne 
humoru, o życiu i miłości. Koncert 
pełen pozytywnej energii, prze-
platany był anegdotami. Przej-
mujące interpretacje utworów 
Artystki, pisanych głównie przez 

współpracującego z nią od lat 
kompozytora i pianistę – Włodzi-
mierza Korcza, poruszyły do głę-
bi publiczność, żywo reagującą 
na kolejne piosenki. 

Po zakończeniu koncertu, Ar-
tyści rozmawiali z widzami, roz-
dawali autografy i pozowali do 
wspólnych zdjęć. Dla milanow-
skiej publiczności było to wyjąt-
kowe spotkanie z niekwestiono-
waną legendą polskiej estrady. 

Zespół MCK
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Pierwszy wnioskowy pierwiosnek zawitał do MCK! 
Właśnie poznaliśmy wyniki naboru wraz z odwoła-
niami do programu Kultura Cyfrowa rok 2020 orga-
nizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i… otrzymaliśmy dofinansowanie! 

Nasz projekt „Wirtualne Muzeum Jana Szczep-
kowskiego” – digitalizacja dzieł oraz ich udostęp-
nienie otrzymał kwotę 30 tys. złotych! 

Dzięki zespołowej pracy (MCK z mieszkańcami) 
udało się napisać wniosek, opracować koncepcję 
muzeum oraz uzasadnić dlaczego warto uwzględnić 
nasze odwołanie od pierwotnej decyzji. Praca ze-
społowa to jest to!

Zatem zakasujemy rękawy i bierzemy się  
do (współ)pracy!

Zespół MCK

Kultura

Zbieramy informację
do przyszłych kursów w LCK

 
 
Napisz do nas: 
d.kosecki@milanowskabiblioteka.pl
lub zadzwoń: 22 755 81 13
 
 
Jaki kurs komputerowy Cię interesuje?
(np. obsługa smartfona, zakupy przez internet, Excel)
 
Do jakiej grupy wiekowej należysz?
(12-18 lat, 18-35 lat, 35-60 lat, 60+)
 
Jaka pora dnia Tobie odpowiada?
(8:00 - 10:00, 10:00 - 12:00, 14:00-16:00, 16:00-18:00)

Ponadczasowe przeboje Alicji Majewskiej i Włodzimie-
rza Korcza przy akompaniamencie Warsaw Opera Quartet 
wybrzmiały 7 marca na scenie w Hali Sportowej nr 1 przy 
SP nr 3. Sobotni wieczór w Milanówku dedykowany został 
wszystkim Kobietom z okazji ich nadchodzącego następne-
go dnia święta, nie dziwi więc obecność na sali tak wielu Pań.

Niesamowita artystka, 
wyjątkowy koncert

„WEB-ska kultura”
Koncerty, spektakle, spotka-
nia, warsztaty zostały odwołane 
w całej Polsce i nie tylko. Wyda-
wać by się mogło, że kultura za-
marła, zasnęła, ale nic bardziej 
mylnego! Jak to się mówi „po-
trzeba matką wynalazków”, więc 
z odsieczą przybyły technologie, 
chęć ludzka, kreatywni animato-
rzy i ludzie z pasją! Nie inaczej 
jest w Milanówku!

Milanowskie Centrum Kultury, 
jako budynek jest zamknięte, ale 
nadal pozostaje aktywne. Spe-
cjalnie dla mieszkańców, tych 
małych i dużych powstał projekt 
„WEB-ska kultura”! Zespół MCK 
oraz współpracujący artyści i ani-
matorzy kultury, stworzyli nowy 
cykl warsztatów, krótkich koncer-
tów, w których mieszkańcy mogą 
uczestniczyć online! Dzięki temu, 
nie wychodząc z domu możemy 
pozyskać wiele ciekawych inspi-
racji i pomysłów na przeróżne 
zajęcia i nieprzerwanie uczestni-
czyć w życiu kulturalnym miasta! 
Nasze ulubione warsztaty dalej 
są dostępne, tylko w innej formie. 

Inicjatywa spotkała się z du-
żym zainteresowaniem, a wręcz 
z sugerowaniem tematów, któ-
rymi zwłaszcza dzieci i młodzież, 
byliby zainteresowani. Chcemy 
pozostać w stałym kontakcie 
z  mieszkańcami i razem z nimi 
tworzyć inspirujące tematy!

Codziennie powstają nowe 
filmy, materiały instruktażowe, 
które udostępniamy na profilu 
MCK na Facebooku, na stronie 
internetowej i w serwisie YouTu-
be. Zapraszamy wszystkich do 
uczestnictwa, oglądania i reali-
zacji prezentowanych pomysłów 
w domowym zaciszu!

Zespół MCK

Wirtualne 
Muzeum Jana 
Szczepkowskiego

Hasło krzyżówki z numeru stycz-
niowo-lutowego  brzmi:  „Armand 
Vetulani”. W wyniku losowania 
nagrodę książkę-niespodziankę 
otrzymuje pani Grażyna Hajduk. 
Zwycięzcę prosimy o przesłanie adresu 
zamieszkania na promocja@milanowek.pl, na-
groda zostanie wysłana pocztą.

Rozwiązanie krzyżówki 
z nr. 1/2020 
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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:
„Miłość w kasztanie zaklęta” 
Monika A. Oleksa, Wyd. Filia
Miłość w kasztanie za-
klęta to piękna powieść 
o  miłości, która musi 
przetrwać mimo prze-
ciwności losu. O trud-
nych decyzjach, ludzkich 
słabościach i  umiłowa-
niu życia. O dostrzega-
niu niedostrzegalnego.

„Czas burz”
Charlotte Link, Wyd. Znak
Pierwszy tom wielopo-
koleniowej sagi, która 
opowiada o niezłomnej 
sile charakteru kobiet 
z rodziny Dombergów. 
Każda z nich musi się 
zmierzyć z przeciw-
nościami losu, trudną 
miłością i własnymi sła-
bościami.

„Życie na Ziemi”
praca zbiorowa, Wyd. Jedność
Młodzi naukowcy, dzię-
ki kolorowym stronom 
tego tomiku, odkrywać 
będą najciekawsze fak-
ty dotyczące Ziemi. Ta 
wyjątkowa encyklope-
dia, mająca formę ilu-
strowanego pamiętni-
ka pełnego zapisków, 
wycinków z czasopism, 
rysunków i zdjęć, łączy w sobie tradycyj-
ny sposób przekazywania wiedzy z no-
woczesnymi środkami wyrazu i atrakcyj-
ną szatą graficzną, przykuwającą uwagę 
młodego czytelnika i rozbudzającą jego 
wyobraźnię.

Książki dla dzieci:
„Gdzie mieszka szczęście” 
Barry Timms, Wyd. Grupa Wydawni-
cza Foksal
Trzy myszki mieszka-
ją w trzech bardzo 
różnych domach. Ale 
który z nich jest naj-
szczęśliwszy? Poznaj-
cie zawsze aktualną 
opowieść o tym, że 
sekretem szczęścia 
jest docenianie tego, 
co mamy! Wzruszająca historia dla dzieci 
o tym, co w życiu ważne.

Z życzeniami dobrej lektury
Dyrektor i pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Na wiosnę postanowiliśmy zachęcić Państwa do sięgnięcia po książkę 
„Miłość w kasztanie zaklęta”. Jest to tekst o umiłowaniu życia, o walce 
z przeciwnościami, ale także o miłości, która rozkwita właśnie wiosną. 
Dzieciom proponujemy poszukiwanie szczęścia wraz z trzema myszkami 
oraz zapoznanie się z wyjątkową encyklopedią.

Biblioteka poleca

Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00-18.00, kasa 10.00-17.00  
wt.-czw. 8.00-16.00, kasa 9.00-15.00  
pt. 8.00-15.00, kasa 9.00-14.00,  
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 10.00-19.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Urząd Miasta Budynek C  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00-18.00, wt.-czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Szkoła Podstawowa nr 1  
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24  
e-mail: sekretariat@sp1.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.30-15.30
Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Literacka 20, tel. 22 758 34 85 
e-mail: 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
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z najwyższymi standardami  
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W książce znalazły się opisy losów na-
szego miasta i jego mieszkańców oraz 
archiwalne fotografie wielu nieistnieją-
cych już dziś miejsc i budynków, a także 
historycznych wydarzeń. Książka zosta-
ła podzielona na trzy części – pierwsza 
z nich opisuje miasto i jego społeczność 
do roku 1939; druga dotyka problemów 
Milanówka w okresie wojny i okupacji 
w latach 1939-1945; trzecia to zarys pro-

blematyki miasta w latach 1945-1990. 
Na kartach książki przeczytacie Państwo 
między innymi o pierwszych latach nie-
podległości i o powstaniu gminy Milanó-
wek, o Centralnej Doświadczalnej Stacji 
Jedwabniczej, naukowcach i artystach 
odwiedzających Milanówek, jak również 
o szkolnictwie i instytucjach miejskich.

Książka dostępna jest w naszym księ-
gozbiorze podręcznym.

Cykl historyczny
W 100-lecie Gminy Milanówek przypominamy 
autorów oraz książki, które opisują nasze 
miasto. Cykl otwiera „Zarys dziejów Milanów-
ka” pod redakcją Andrzeja Stawarza.  
(Wydawca: Zarząd Miasta Milanówka, rok 1995)
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