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Szanowni Państwo,
za nami dwa pierwsze miesiące 2021 roku. 
Powróćmy jednak jeszcze na moment do 
końcówki 2020 roku – z ogromną radością 
informuję, że poprzedni rok zakończyli-
śmy zdobyciem kolejnego ogromnego 
dofinansowania, tym razem w wysokości 
1 819 923,36 złotych, na projekt Ośrodka 
Pomocy Społecznej „Rozwój usług spo-
łecznych w Gminie Milanówek – edycja 
II”. Dzięki tym środkom wyremontowany zo-
stanie dom, pozostający w zasobach miesz-
kaniowych Gminy Milanówek przeznaczony 
na działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych skupionych wokół Fundacji Radośni 
– Odczarujmy Autyzm, a co najważniejsze 
uruchomiona zostanie pierwsza oferta 
wsparcia realizowana w tym domu dla osób 
ze spektrum autyzmu. W otrzymanym do-
finansowaniu są też środki na dalsze usługi 
społeczne  w tym na  usługi usprawniające, 
transport osób niepełnosprawnych oraz 
na dalsze działania prowadzone w Klubach 
Seniora! Wielkie gratulacje kieruję do pani 
kierownik OPS Krystyny Kott i jej zespołu! 
Co więcej, dzięki otrzymanemu w ostatnich 
dniach grudnia dofinansowaniu zmianie 
uległa całkowita kwota zdobytych środków 
zewnętrznych pozyskanych przez Gminę 
w ciągu dwóch lat tej kadencji. Od listopa-
da 2018 do końca roku 2020 nasze miasto 
otrzymało w sumie 40 605 929, 11 złotych!
21 stycznia podpisałem umowę na zapro-
jektowanie i wybudowanie parkingu zlokali-
zowanego przy ul. Warszawskiej (pomiędzy 
sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżo-
wania z ulicą Z. Herberta) wraz ze stacją ro-
weru miejskiego. Inwestycja ta będzie reali-
zowana w ramach projektu pn.: „Poprawa 
jakości powietrza na terenie ZIT WOF po-
przez budowę parkingów Parkuj i Jedź”. 
W ramach projektu powstaną 182 miejsca 
parkingowe. Realizacja tej inwestycji z pew-
nością wpłynie na zwiększenie częstotliwo-
ści korzystania przez mieszkańców z usług 
PKP. Możliwość bezpiecznego zaparkowa-
nia auta w centrum wpłynie również korzyst-
nie na ograniczenie ruchu pojazdów, a tym 
samym na obniżenie emisji CO2. 

Poprzedni rok nie daje o sobie łatwo za-
pomnieć. Trwająca już od roku pandemia 
nie odpuszcza i dalej musimy stosować się 

do obostrzeń, nosić maski i ograniczać spo-
tkania. Rozpoczął się już proces zwany Na-
rodowym Programem Szczepień. W  tym 
numerze znajdziecie Państwo odpowiedzi 
na najważniejsze pytania, a także dane kon-
taktowe do punktu szczepień i  powstałe-
go Gminnego Punktu Informacyjnego. Dla 
osób 70+, z ograniczeniami ruchowymi, 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
samotnych i  pozbawionych wsparcia naj-
bliższych zorganizowana została pomoc 
w transporcie ‘do’ i ‘z’ punktu szczepień przy 
ul. Szkolnej 6. Zachęcam do zapoznania się 
ze wszystkimi informacjami zamieszczony-
mi w obszernym artykule milanowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej na stronie 16. 

Nowy rok oznacza nowe wyzwania, ko-
lejne działania na rzecz rozwoju naszego 
miasta. Niestety, będzie ich znacznie mniej 
niż mogłoby być. Moje pomysły i plany 
rozwojowe Milanówka są nieustannie 
blokowane przez większość Rady Miasta. 
Na stronie 4 tego numeru znajdziecie Pań-
stwo wykaz inicjatyw, które mogły rozpo-
cząć się w tym, a nawet już w zeszłym roku, 
ale decyzją Rady nie dojdą one do skutku. 
W  tym wydaniu Kuriera Milanowskiego 
postanowiłem także przedstawić Państwu 
szczegółowy opis mojej koncepcji rozwoju 
naszego Miasta do końca listopada 2023 (tj. 
do zakończenia aktualnej kadencji). W kilku 
punktach prezentuję, jak widziałbym rozwój 
Milanówka, a w szczególności kulturę, edu-
kację i sport w naszym mieście (strona 5).  

Jeśli chodzi o ten numer Kuriera, który 
właśnie Państwo czytacie, to może być on 
pierwszym i ostatnim w  tym roku. Jest to 
spowodowane kolejną znaczącą zmianą 
wniesioną przez Radę Miasta w projekcie 
budżetu na 2021 rok (na promocję gminy – 
proponowane było 70 tys. złotych, uchwa-
lone zostało 20 tys. złotych). Jeżeli jesteście 
Państwo osobami nie korzystającymi z elek-
troniki (tj. komputer, smartfon) to decyzją 
reprezentujących i wybranych przez Was 
radnych, zostaniecie pozbawieni dostępu 
do informacji m.in. o działaniach Urzędu 
Miasta i milanowskich jednostek oraz pro-
wadzonych inwestycjach i wydarzeniach. 

Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Mila-
nówka dostrzegają blokujące działanie 
Rady i z początkiem tego roku złożyli zawia-

domienie o zamiarze przeprowadzenia refe-
rendum w sprawie odwołania RMM przed 
upływem kadencji. 

Szanowni Państwo, zrobię wszystko co 
w mojej mocy, by nasze miasto mimo tych 
przeciwności losu mogło dalej się rozwijać. 
Nie zapominajmy, że Milanówek to nie 
tylko nasze miasto, to jest nasz dom, 
a o dom trzeba dbać! 

W chwili gdy kończymy skład tego wyda-
nia wszyscy mieszkańcy, w tym ja i pracowni-
cy Urzędu Miasta jesteśmy zdruzgotani tym 
co wydarzyło się w sobotę 20 lutego na pry-
watnej działce w centrum naszego miasta.  
W tym dniu miała miejsce nielegalna wy-
cinka, w wyniku której ścięte zostało ponad 
60 sztuk zdrowych drzew. Gdy tylko doszła 
do mnie wiadomość o tej tragicznej w skut-
kach akcji pilarzy podjąłem wszystkie możli-
we kroki, by wyjaśnić tę sytuację.  W ponie-
działek z mojej inicjatywy został powołany 
Sztab Kryzysowy oraz 24 lutego zostało zło-
żone podpisane przeze mnie zawiadomie-
nie do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku 
Mazowieckim o możliwości popełnienia 
przestępstwa. Więcej o tym skandalu prze-
czytacie Państwo na stronie 11. 

Przykre jest to, że taka sytuacja nie jest 
w  stanie niektórych radnych doprowadzić 
do działania ponad podziałami. W chwili kie-
dy ja interweniowałem w sobotę w sprawie 
wycinki informując milanowską Straż Miejską 
i Policję, o wysokim prawdopodobieństwie, 
że akcja nie jest prowadzona jak powinna, 
w tym samym czasie niektórzy radni zamiast 
zrobić wszystko żeby zminimalizować roz-
miar tej katastrofy i zamiast powiadomić od-
powiednie służby prewencji, nagrywali filmy.

Szanowni Państwo, deklaruję, że zro-
bię wszystko, by osoby odpowiedzialne za 
to barbarzyństwo zostały ukarane i by jak 
najszybciej odtworzyć w tym miejscu eko-
system, który został bestialsko zlikwidowany. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej 
lektury.

Piotr Remiszewski 
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieści z ratusza

Budowa punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych została za-
kończona. Gmina na realizację pro-
jektu pozyskała dotację w wysokości  
429 438,80 zł. Na terenie PSZOK zostały 
usytuowane: kontener socjalno-biurowy 
dla pracownika obsługującego PSZOK 
wraz z niezbędnym wyposażeniem, ma-
gazyn kontenerowy ZSEE i na odpady nie-
bezpieczne, wiata z kontenerami na od-
pady: szkło budowlane, papier i tektura, 
tworzywa sztuczne, odpady metalowe, 
biodegradowalne, wielkogabarytowe. 
Z wiaty wydzielone zostało pomieszcze-

nie na „drugie życie odpadu". Na terenie 
PSZOK zostały ustawione kontenery wol-
nostojące na odpady: odzież i tekstylia, 
gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ce-
ramiczne, popioły, szkło białe i kolorowe. 
Został wykonany plac manewrowy wraz 
z miejscami parkingowymi, brama wjaz-
dowa oraz niezbędne przyłącza – wodne, 
kanalizacyjne, elektryczne. Teren PSZOK 
zostanie ogrodzony. Wagę wjeżdżają-
cych pojazdów kontroluje najazdowa 
waga samochodowa. W ramach projektu 
nasadzona została zieleń i zakupione wy-
posażenie PSZOK. 

„Budowa punktu selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Milanówek” jest współfinanso-
wana przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020.

PSZOK już działa
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Samorząd terytorialny, jako wspólnota mieszkańców nierozerwalnie łączy się z potrzebą 
działania sprawnego systemu komunikacyjnego. Jednym z elementów tego systemu jest 
niewątpliwie prasa samorządowa. W Milanówku nie wszyscy jednak popierają tę tezę…

Drodzy Mieszkańcy, mamy 2021 rok! Życzę nam wszystkim, by był on spokojniejszy, a przede wszyst-
kim zdrowszy od minionego. Nowy rok, to również nowy budżet dla naszego miasta. Swoją wizję 
rozwoju miasta przedstawiałem Państwu niejednokrotnie, wskazując kluczowe dla mnie inwestycje 
i obszary, które wymagają nakładów finansowych. Swój projekt budżetu przedłożyłem również Ra-
dzie Miasta, gdyż jako organ stanowiący decyduje ona o realizacji lub bezczynności w stosunku do 
planów, jakie jej przedstawiam. 

Czy „Kurier Milanowski”  
jest potrzebny?

Nowy Rok, nowy budżet

Większość radnych Miasta Mila-
nówka w drastyczny sposób ogra-
niczyło budżet przeznaczony na 
promocję miasta, tym samym unie-
możliwiając wydawanie Gazety Infor-
macyjnej Urzędu Miasta Milanówka 
w dotychczasowej formie i dystrybu-
cyjnym zasięgu. 

Milanówek swoją prasę samorzą-
dową wydaje od wielu lat i cieszy się 
ona niesłabnącą popularnością, czego 
najlepszym potwierdzeniem jest to, 
że właśnie czytacie Państwo ten ar-
tykuł. Kurier Milanowski nie publikuje 
reklam, przekazuje informacje istotne, 

aktualne i użyteczne z punktu widze-
nia mieszkańców, a przez to stanowi 
ważny element realizowania prawa 
społeczności lokalnej do informacji. 
Ograniczenie przez radnych budżetu 
przeznaczonego na Kurier Milanowski, 
spowoduje powstanie bariery w do-
stępie do informacji. Zjawisko to jest 
niebezpieczne, gdyż rodzi ryzyko wy-
kluczenia grup mieszkańców niekorzy-
stających z przekazu internetowego, 
dla których tradycyjna prasa drukowa-
na ma nadal bardzo duże znaczenie. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że 
to właśnie dysponowanie informacją 

jest fundamentem demokracji i po-
maga w dokonywaniu świadomych 
wyborów. W związku z ograniczenia-
mi budżetowymi jesteśmy pełni obaw, 
czy ten wydany dla Państwa, pierwszy 
w tym roku numer Kuriera Milanow-
skiego nie okaże się być ostatnim.  Po-
mimo trudności, będziemy starać się 
kontynuować naszą pracę i dążyć do 
drukowania dla Państwa Kuriera Mila-
nowskiego tak, by ograniczenia finan-
sowe narzucone przez większość rad-
nych nie wpływały na merytoryczną 
zawartość i przyszłość naszej gazety.    

Redakcja

Jestem człowiekiem czynu, w swo-
jej pracy staram się wykorzystać każ-
dy dzień, by działać na rzecz naszego 
miasta. Codziennie usiłuję również 
przekonać innych do swoich pomysłów 
i wspólnego działania. Moja koncepcja 
jest spójna od samego początku. Tym 
bardziej nie mogę i nie chcę godzić 
się z działaniami radnych uparcie 
blokujących inwestycje, których tak 
potrzebuje nasze miasto. Ci sami 
radni w trakcie kampanii przekonywali 
Państwa – mieszkańców Milanówka, że 
rozwój naszego miasta będzie ich prio-
rytetem. Czyżby zmienili zdanie?

Dnia 30 grudnia minionego roku od-
było się posiedzenie Komisji Budżetu, 
która (na wniosek radnego Piotra Na-
płoszka) głosami opozycyjnych rad-
nych, odrzuciła wszystkie kluczowe 
inwestycje, które chciałem realizować 
w Milanówku. Dodam tylko, że przed-
stawiony przeze mnie projekt budże-
tu został pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

– zgodny z  prawem i niepowodujący 
nadmiernego zadłużenia miasta. Nie-
stety, w wyniku sprzeciwu radnych nie 
powstanie w Milanówku m.in. nowy 
budynek Szkoły Podstawowej nr 2, 
a  milanowska Ochotnicza Straż Po-
żarna nie doczeka się tak niezbędnej 
nowej strażnicy. Nie będzie też wielu 
mniejszych inwestycji, tak ważnych dla 
rozwoju lokalnej społeczności. 

Ocena pracy radnych nie należy do 
moich kompetencji, jest ona wyłącznie 
w gestii mieszkańców, którzy obda-
rzając ich mandatem dali im prawo do 
reprezentowania ich interesów. Ci sami 
mieszkańcy mają również prawo do 
kontroli, czy aby działania radnych 
nie rozmijają się z ich wolą. 
Oto jak przedstawiają się różnice w bu-
dżecie na rok 2021 proponowanym 
przeze mnie (BMM), a tym ostatecznie 
uchwalonym przez Radę (rMM):
n  Transport i łączność –  

BMM: 9 388 378,15 zł  
rMM: 6 057 855,40 zł

n  Gospodarka mieszkaniowa –  
BMM: 6 338 030,13 zł 
rMM: 4 192 335,49 zł

n  Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa –  
BMM: 7 617 935,00 zł 
rMM: 3 547 056,00 zł

n  Oświata –  
BMM: 36 381 513,23 zł  
rMM: 30 989 376,23 zł

n    Kultura i ochrona dziedzictwa – 
BMM: 6 155 430,00 zł  
rMM: 5 922 430,00 zł

n  Administracja publiczna –  
BMM: 11 059 209,01 zł 
rMM: 10 587 899,01 zł

W przypadku Pomocy społecznej  
i Turystyki przyjęte zostały kwoty pro-
ponowane, tj. kolejno: 6 024 565,42 zł 
i 226 457,13 zł.

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
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Rada – co pomysł, to blokada  

Strażnica Ochotniczej Straży  
Pożarnej 

Zasług stra-
żaków nie spo-
sób nie zauwa-
żać. Każdego 
dnia dzięki ich 
pracy wszyscy 
możemy czuć się bezpiecznie, gdyż już 
niejednokrotnie udowodnili, że w tych 
najtrudniejszych chwilach możemy na 
nich liczyć. Planowałem przeznaczyć 
ponad 5,5 mln zł na inwestycje dla OSP, 
ponieważ budynki Straży są w tak złym 
stanie, że powierzchowny remont nie 
rozwiąże problemu. Dlaczego więc, nasi 
bohaterowie, którzy każdego dnia z  na-
rażeniem życia pomagają mieszkańcom, 
nie mogą liczyć na nową strażnicę, która 
stanowiłaby bezpieczne i godne miejsce, 
w którym będą pełnić tak ciężką służbę? 
Pytanie to należy zadać radnym, którzy 
sprzeciwili się tej inwestycji.

W nowej strażnicy swoje siedziby 
oprócz OSP miałaby także milanowska 
Straż Miejska oraz stacjonowały by tam 
karetki pogotowia. W obecnym budynku 
Straży Miejskiej powstałoby, tak wyczeki-
wane, miejsce dla młodzieży.

Budowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 

Wychodząc na-
przeciw marze-
niom wielu poko-
leń Milanowian, 
wystąpiłem z ini-
cjatywą budowy 
nowego budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2. W budżecie zaplanowane było na 
ponad 6 mln zł na inwestycje w oświa-
cie. Niestety nowa szkoła nie powstanie. 
Dlaczego? Ponieważ radni sprzeciwili się 
zasadności tych wydatków. 

Budowa rond 
Rondo to zdaniem 

ekspertów spraw-
dzone rozwiąza-
nie, mające na celu 
usprawnienie orga-
nizacji ruchu dro-
gowego, eliminację korków, a przez to 
poprawienie komfortu poruszania się po 
mieście. Sugerując się głosami eksper-
tów, jak i wsłuchując się w opinie miesz-
kańców, w skonstruowanym budżecie na 
2021 znalazła się budowa rond w najistot-
niejszych punktach komunikacyjnych mia-

sta. Większość Rady Miasta uznała tę 
inwestycję za zbędną, tak więc i ronda 
w Milanówku nie powstaną.

Lokalny transport zbiorowy
W yc hodz ąc 

n a p r z e c i w 
oczekiwaniom 
mieszkańców zaplanowałem w budżecie 
kwotę 910 tys. zł. na zakup własnego ta-
boru, by w ten sposób, zgodnie z  reko-
mendacjami Rady Gospodarczej, uspraw-
nić i uniezależnić milanowski transport 
publiczny. Czyli, by to mieszkańcy mogli 
decydować o częstotliwości i rozkładzie, 
zgodnie z którym kursują autobusy. Takie 
rozwiązanie byłoby znacznie bardziej ela-
styczne i pozwoliłoby również na zaspo-
kojenie potrzeb takich grup mieszkańców 
jak sportowcy, seniorzy czy uczniowie, 
którzy obecnie muszą korzystać z usług 
komercyjnych firm transportowych. Rów-
nież seniorzy z  powodu bariery komu-
nikacyjnej mają ograniczoną możliwość 
korzystania z realizowanych dla nich zajęć 
bez dodatkowych środków. Radni zdecy-
dowali, że Milanówek nie będzie miał 
swoich autobusów. 

Kanalizacja na ul. Rososzańskiej 
i  ul. Kwiatowej. Odwodnienie 
na ul. Krótkiej. Przebudowa 
ul. Spacerowej.

Są takie inwesty-
cje, które być może 
nie są ważne dla 
każdego, gdyż doty-
czą remontów i prac 
związanych z po-
szczególnymi ulica-
mi, które często nie 
należą do głównych arterii miasta. Ważne 
jest jednak, by w miarę możliwości zaspo-
kajać potrzeby wszystkich mieszkańców 
w  równym stopniu. Nie ma usprawiedli-
wienia dla podejmowania działań, które 
realizują potrzeby części mieszkańców, 
jednocześnie odmawiając tożsamych in-
westycji innym. Dlaczego mieszkańcy 
tych właśnie ulic nie mogą liczyć na 
poprawę najbliższej im infrastruktury? 
Odpowiedz na to pytanie znają z pewno-
ścią radni, którzy zablokowali powyższe 
inwestycje. 

Policja 
Głosami rad-

nych zmniej-
szone o prawie 
połowę zostały 

środki, które planowałem przeznaczyć na 
funkcjonowanie policji w naszym mieście. 
Czy w  związku z tym policjanci powin-
ni dbać o bezpieczeństwo tylko połowy 
Milanówka? A może niektórzy radni 
nie dostrzegają jak ważne dla naszego 
miasta zadania realizuje Policja?

Termomodernizacja szkół 
W y d a t k i 

na takie cele, 
jak termo-
modernizacja 
z w y c z a j n i e 
się opłacają, 
gdyż w dłuższej perspektywie czasowej 
zawsze oznaczają oszczędności, a nadto 
gwarantują lepszą dbałość o środowisko. 
Tym bardziej niezrozumiały jest sprze-
ciw radnych, przez których tej inwesty-
cji nie będzie. Szkoda, że Radni nie są 
w stanie spojrzeć na nasze miasto i jego 
rozwój szerzej, niż tylko przez pryzmat 
własnej kadencji. 

Deptak w centrum miasta 
Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali 

potrzebę powstania takiego miejsca. Za-
danie to było możliwe do realizacji, a bu-
dżet na nie został przewidziany w projek-
cie przedstawionym Radzie. Radni uznali 
jednak, że pomysł nie jest wart reali-
zacji i wykreślili tę pozycję z budżetu. 
Szkoda, warto bowiem czasem spojrzeć 
na nasze miasto z  perspektywy nieco 
szerszej niż własny ogródek – nie każdy 
bowiem takowy posiada, dlatego też dla 
znacznej części mieszkańców przestrzeń 
miejska ma duże znaczenie.

Pumptrack 
Znaczna część 

mieszkańców nasze-
go miasta to dzieci 
i  młodzież – to wła-
śnie głównie z myślą 
o nich miał powstać pumptrack. Takie 
miejsca w sąsiednich gminach funkcjo-
nują już od jakiegoś czasu i cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem swoich 
mieszkańców. Milanówek otrzymał na-
wet zewnętrzną dotacją na ten cel! Radni 
jednak uznali, że nie widzą potrzeby 
realizowania tej inwestycji, ciekawe czy 
mieszkańcy podzielają ich zdanie? 

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Sprawne funkcjonowanie i atrakcyjność miasta zależy od wielu czynników, do najważniej-
szych z nich bez wątpienia można zaliczyć: bezpieczeństwo, infrastrukturę i oświatę. To wła-
śnie te dziedziny planowałem w bieżącym roku wzmacniać i rozwijać. Radni byli przeciw, ale 
co na to mieszkańcy? Czy Państwo również uważają poniższe inwestycje za zbędne? 
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Rada – co pomysł, to blokada  
Wieści z ratusza

Nim zostałem burmistrzem Milanów-
ka od wielu lat przyglądałem się funk-
cjonowaniu naszego miasta. W wyniku 
mojej przekrojowej analizy pojawiła się 
konkluzja, że od lat nie dostrzegany był 
potencjał, który jest istotnym fundamen-
tem życia Milanówka, a jest to przede 
wszystkim kultura, edukacja i sport. Te 
obszary od dekad nie były rozwijane, 
a  często zdarzało się, że wręcz docho-
dziło do ich regresu. Milanówek zaczy-
na być miastem, w którym największą 
grupą mieszkańców są seniorzy 65+. 
Niekorzystną sytuację demograficzną 
dodatkowo pogłębia ujemny przyrost 
naturalny. Wszystko to sprawia, że wpły-
wy do budżetu gminnego z tytułu podat-
ku dochodowego od osób fizycznych, 
który jest w Milanówku najważniejszym 
źródłem dochodów, są coraz niższe. 

Co zatem zrobić, żeby zatrzymać 
w mieście mieszkańców młodego poko-
lenia i jednocześnie przyciągnąć nowych? 
Należy zadbać o rozbudowę infrastruk-
tury, która będzie spełniała oczekiwania 
wymagającego mieszkańca. 
Zaczynamy  
od kultury…

Jak powinna się rozwijać i być 
zagospodarowana kultura w Milanów-
ku? Od dekad kultura w naszym mieście 
traktowana była w najlepszym razie po 
macoszemu. Od 5 lat, z chwilą wyłącze-
nia budynku Teatru Letniego z użytkowa-
nia, Milanówek nie posiada obiektu, któ-
ry pełniłby rolę centrum kultury. Ważny 
element funkcjonowania miasta został 
całkowicie zmarginalizowany, a szkoda, 
gdyż Milanówek jak mało które miasto 
w Polsce kojarzy się właśnie z kulturą. 
Wszelkiego rodzaju działania związane 
ze sztuką, literaturą i muzyką powinny 
być integralnie wplecione w życie nasze-
go miasta. Problem polega na tym, że 
potrzeb mieszkańców w tym zakresie nie 
dostrzegają niektórzy radni, stanowiący 
obecnie większość, w składzie: Karolina 
Białecka (przewodnicząca Komisji Kul-
tury i Sportu), Piotr Napłoszek, Janina 
Moława, Witold Mossakowski, Jaromir 
Chojecki, Krzysztof Wiśniewski, Jolanta 
Nowakowska, Waldemar Parol.

Aktualnie, jak nigdy dotąd w histo-
rii Milanówka, stoimy u progu realnych 
możliwości zdywersyfikowania tworze-
nia i dystrybucji kultury w naszym mie-
ście w każdym kierunku i na możliwie 
najwyższym poziomie, i to przy udziale 
niewielkich nakładów inwestycyjnych ze 
środków własnych!

Po pierwsze podjęte zostały prace 
rewitalizacyjne Willi Waleria, w której 
powstanie stacjonarne i wirtualne mu-
zeum Jana Szczepkowskiego. W przy-
szłości ekspozycja może być rozszerzona 
o eksponaty polskiej sztuki współczesnej. 
W  tym budynku odbywać się będą zaję-
cia kierunkowe takie jak warsztaty rzeźby, 
malarstwa czy fotografii. Odrestaurowa-
na Willa Waleria będzie mogła być wy-
korzystana również jako dom aukcyjny. 
Mieszkańcy Milanówka oprócz dostępu 
do nowego obiektu będą mogli korzy-
stać ze zrewitalizowanego ogrodu ota-
czającego budynek. Warto wspomnieć, 
że to właśnie na odbudowę Willi Waleria 
pierwszy raz w historii milanowskiego 
samorządu udało się pozyskać środki 
zewnętrzne, w  tym wypadku z tzw.  do-
tacji „norweskiej”, na niebagatelną kwo-
tę ponad 8 mln zł. Dzięki wysiłkowi wielu 
pracowników Urzędu Miasta Milanówka  
z moim skromnym udziałem, udało się po-
zyskać środki zewnętrzne i zrewitalizować 
Willę Waleria. Całkowity koszt inwestycji 
wynosi 12 mln zł, z czego ponad 8 mln zł 
to zewnętrzne dofinansowanie, czyli dla 
budżetu gminy ośmiomilionowa oszczęd-
ność! Na naszej milanowskiej mapie kultu-
ry wbijamy pinezkę nr 1 na nieruchomości, 
na której stoi Willa Waleria (skrzyżowanie 
ulic Krasińskiego i Spacerowej).

Czy odrestaurowana Willa Waleria bę-
dzie spełniała wszystkie zadania związa-
ne z działalnością kulturalną w naszym 
mieście? Na pewno nie. W budynku tym 
nie będzie możliwości utworzenia Sali 
koncertowej, dlatego też jakiekolwiek 
koncerty nawet o charakterze kameral-
nym nie wchodzą w grę. Co zatem?

Problem ten rozwiązuje budynek 
Teatru Letniego. Obiekt znajduje się 
w samym centrum miasta, co niewątpli-
wie jest jego poważną zaletą. W zrewi-
talizowanym budynku powstałaby sala 
kameralna dla maksimum 80 osób, która 
mogłaby pełnić również funkcję sali kon-
ferencyjnej. W nowo wyremontowanej 
nieruchomości pojawiłaby się kawiarnia 
z tarasem, sala ekspozycyjna prezentu-

jąca dzieła milanowskich artystów oraz 
zaplecze socjalne dla użytkowników kor-
tów z toaletami, natryskami i szatniami. 
Teatr Letni, który wraz z sąsiadującymi 
kortami przetrwał I i II Wojnę Światową, 
czasy komunizmu i późniejszych zmian 
ustrojowych, miał zostać z inicjatywy 
byłej burmistrz i kilku wtórujących jej 
mieszkańców, zburzony. Ten wyjątko-
wy obiekt architektury drewnianej wraz 
z historycznymi kortami, miał raz na za-
wsze zniknąć z milanowskiej mapy! Teatr 
Letni w wyniku dwóch ekspertyz sporzą-
dzonych w 2015  r. (kadencja burmistrz 
Wiesławy Kwiatkowskiej), został decyzją 
Konserwatora Zabytków zakwalifikowa-
ny jako budynek możliwy do rozbiórki. 
Za unicestwieniem tego historyczne-
go obiektu wraz z likwidacją jednych 
z trzech najstarszych w Polsce kortów 
tenisowych stała grupa milanowskich 
lobbystów w tej sprawie z panią prezes 
stowarzyszenia „Razem dla Milanówka” 
na czele. Z tym stowarzyszeniem związa-
ny jest radny Piotr Napłoszek, głosujący 
zwykle przeciw prorozwojowym pro-
pozycjom uchwał, również tych związa-
nych z ochroną i ratowaniem zabytków. 
Paradoks tej sytuacji polega na tym, że 
stowarzyszenie „Razem dla Milanówka”, 
posiada w swoim statucie zapis doty-
czący ochrony zabytków i dziedzictwa 
narodowego (§8 pkt. 1d „Działalność na 
rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego”). To sto-
warzyszenie robiło wszystko, żeby unie-
możliwić gminie Milanówek pozyskanie 
dotacji ze środków zewnętrznych na ra-
towanie zabytków w naszym mieście. Ku 
mojemu zdziwieniu, kiedy jednak otrzy-
maliśmy środki z dotacji, Stowarzyszenie 
„Razem dla Milanówka” przedstawiało 
informacje o tym jako swój sukces. Sza-
nowni Państwo,  postawa taka przekra-
cza granice nie tylko dobrego smaku, 
jest w istocie sprzeczna z faktami. Osią-
gniety sukces jest bowiem wyłączną za-
sługą działań Burmistrza Remiszewskie-
go i pracowników Urzędu. Dlatego nikt 
inny nie powinien podpisywać sie pod 
tym sukcesem. Być może Prezes wspo-
mnianego stowarzyszenia „zabiegała” 
we wcześniejszych latach o dotacje na 
ratowanie Willi Waleria, jednak bez żad-
nego efektu. Aktualnie skład personalny 
stowarzyszenia „Razem dla Milanówka”, 
zakwestionował decyzję MKiDN doty-
czącą wpisu Teatru Letniego do reje-
stru zabytków. Szanowni Państwo, czy 
dalej będziemy pozwalali, aby głos tej 

Koncepcja rozwoju Milanówka 
Szanowni Państwo, przedstawiam moją koncepcję rozwoju Milanówka do końca 
aktualnej kadencji, czyli do listopada 2023 r. Zachęcam do zapoznania się z nią 
i przeczytania artykułu w całości.
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kilkuosobowej grupy miał jakiekolwiek 
znaczenie w podejmowaniu decyzji do-
tyczących rozwoju Milanówka? Dzięki 
wpisowi do rejestru zabytków możemy 
się starać o dotacje, podobnie jak to 
miało miejsce w przypadku Willi Waleria. 

W związku z zakwestionowaniem de-
cyzji o wpisie Teatru Letniego do rejestru 
zabytków przez „Razem dla Milanów-
ka”, wniosek o dotację ze środków ze-
wnętrznych w wysokości ponad 1 mln zł, 
stworzony wysiłkiem wielu pracowników 
Urzędu Miasta, prawdopodobnie z przy-
czyn formalnych trafi do kosza, a budy-
nek Teatru Letniego powoli ulegać bę-
dzie samoistnej degradacji do samego 
końca, kiedy ostatecznego dzieła znisz-
czenia dokona siła grawitacji.

Będąc niepoprawnym optymistą wierzę 
jednak, że mimo przeszkód uda nam się 
uratować Teatr Letni, który po gruntownej 
rewitalizacji będzie służyć Milanowianom 
przez kolejne 100 lat, a może dłużej...

Zatem na mapie milanowskiej kultury 
przy Teatrze Letnim wbijamy pinezkę 
nr 2 (skrzyżowanie ulic Kościelnej i Smo-
leńskiego).

Czy te dwa obiekty – Willa Waleria 
i Teatr Letni w pełni będą zabezpieczać 
potrzeby kulturalne mieszkańców Mila-
nówka, zarówno tych mieszkających od 
lat w naszym mieście jak i tych, którzy 
miejmy nadzieję się do niego w przyszło-
ści wprowadzą? Nie!

Do całości kulturalnej, milanowskiej 
infrastruktury niezbędny jest bowiem 
obiekt, który będzie spełniał kryteria 
i  oczekiwania szerokiej grupy społecz-
nej. W naszym mieście brakuje wie-
lofunkcyjnej sali widowiskowej – koncer-
towo-kinowo-teatralnej z prawdziwego 
zdarzenia. Sensownie byłoby stworzyć 
budynek centrum kultury jako konglo-
merat składający się z obiektu typu „biu-
rowego” z mniejszymi salami, w których 
prowadzone byłyby zajęcia kierunkowe 
takie jak: taniec, plastyka, zajęcia mu-
zyczne, rzeźba, ceramika, zajęcia dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 
W tym budynku zajęcia mógłby mieć 
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku. Budynek ten powinien być integral-
nie połączony z wielofunkcyjną sala na 
ok. 400 osób.

Dlaczego dla 400 osób? Z mojego 
wieloletniego i bogatego doświadczenia 
dotyczącego kształtowania odpowied-
nich parametrów dotyczących obiektów 
dedykowanych do działań związanych 

z  kulturą, w naszym mieście stosunek 
osób na widowni do uśrednionego ho-
norarium topowego, popowego artysty, 
które aktualnie kształtuje się na poziomie 
20 000 zł, podzielone przez średnią cenę 
za bilet w wysokości 50  zł, daje bilans 
wydatków na poziomie 0 zł, czyli krótko 
rzecz ujmując gmina, do takich wysoko-
budżetowych artystycznych wydarzeń 
nie będzie musiała dokładać przysłowio-
wej złotówki, rzecz jasna z  nielicznymi 
wyjątkami. Gdzie znaleźć takie miejsce  
w naszym mieście? Odpowiedź jest bar-
dzo prosta – nieruchomość przy ul Łąko-
wej 3, to najlepszy i najtańszy w realizacji 
pomysł. Po pierwsze nieprawda wielo-
krotnie powtarzana przez moją opozycję 
z radną Janiną Moławą na czele jest to, 
że „Łąkowa” to blaszak. Blaszakiem wg 
ostatnich koncepcji opozycyjnych rad-
nych jest na pewno nowy budynek gara-
żowy naszej OSP, trudno go nie zauwa-
żyć, bo stanął w widocznym miejscu na 
terenie milanowskiej jednostki. Budynek 
przy ul. Łąkowej 3 jest nowoczesnym, 
murowanym obiektem dwukondygna-
cyjnym o powierzchni użytkowej 720 m2, 
z połączoną do niego halą magazynową, 
którą niedużym kosztem można przy-
stosować do funkcji sali widowiskowej. 
Nieruchomość ta o powierzchni nie-
całych 6000 m2 jest niemal całkowicie 
utwardzona. Na działce istnieje możli-
wość zaparkowania ok. 80 samochodów 
osobowych. Ważną informacją dla Pań-
stwa jest fakt, że na zakup i adaptację 
na cele kulturalne tej nieruchomości 
darczyńca zapisał kwotę opiewającą na 
ponad 12  000  000  zł, co stanowi 48% 
składowych całego majątku zapisanego 
w  spadku. 2% swojego majątku, czyli 
równowartość ok. 250 000 zł, zmarła za-
pisała Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Mila-
nówku na rzecz restauracji i rewitalizacji 
milanowskiego cmentarza przy ul. Woj-
ska Polskiego. Milanówek wzwiązku z tą 
wyjątkową, nawet na skalę światową 
sytuacją, może mieć nowoczesne cen-
trum kultury z prawdziwego zdarzenia 
ina miarę XXI wieku, za darmo! Niestety, 
w  tej wspaniałej informacyjnej beczce 
miodu pojawia się jednak łyżka dzie-
gciu – to Rada Miasta Milanówka, a pre-
cyzyjnie rzecz ujmując opozycyjna jej 
większość blokująca za wszelką cenę tę 
koncepcję. Szanowni Państwo, jeśli gmi-
na Milanówek nie dokona w najbliższym 
czasie zakupu tej nieruchomości (całko-
wicie refundowanej ze spadku), a jej wła-
ściciel sprzeda ją dowolnemu podmioto-
wi chcąc jak najszybciej skapitalizować 
transakcję, pieniądze na ten cel zapisane 
w spadku trafią nie do kasy naszej gminy, 
ale na konto Skarbu Państwa. O spadku 
będzie za chwilę bardzo głośno, gdyż 
dotyczy on nie tylko zakupu „Łąkowej”, 
ale dofinansowania największego w Fin-
landii Uniwersytetu Helsińskiego, który 
otrzyma zgodnie z  widniejącym w nim 

zapisem 50% jego aktywów, czyli po-
nad 12  000  000 zł. Jak to się stało, że 
taka wyjątkowa sytuacja przytrafiła się 
naszemu miastu? Jak to często w życiu 
bywa doszło to tego w  wyniku splotu 
wielu okoliczności. Od początku tej ka-
dencji, tym co dzieje się w Milanówku 
mocno interesowała się obywatelka Fin-
landii urodzona w naszym mieście. Bar-
dzo spodobała jej się koncepcja utwo-
rzenia Milanowskiego Centrum Kultury 
w nieruchomości przy ul Łąkowej 3. Do-
wiedziawszy się, że radni w większości 
blokują tę inicjatywę postanowiła wziąć 
sprawy w swoje ręce i pomóc nowemu 
burmistrzowi. Rzeczona Pani, dotarła do 
mnie za pośrednictwem swojego pełno-
mocnika i złożyła deklarację, że pomoże 
mi finansowo w  realizacji tego przed-
sięwzięcia zapisując na ten cel środki 
w testamencie. Warunkiem otrzymania 
pieniędzy ze spadku jest nabycie przez 
gminę Milanówek konkretnej nierucho-
mości z przeznaczeniem na Centrum Kul-
tury – które to kryteria w pełni spełnia 
nieruchomość przy ul. Łąkowej 3. Wyko-
nawcą woli zmarłej ma być Burmistrz 
Miasta Milanówka Piotr Remiszewski 
pod nadzorem wymienionego wcze-
śniej pełnomocnika. Pani dotrzymała 
słowa. Aktualnie w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie toczy się postepowanie 
spadkowe, które może potrwać jeszcze 
od kilku miesięcy do ok. 1,5 roku. Czy 
wygramy z  czasem i otrzymamy środki 
z testamentu nim upłynni nieruchomość 
przy ul. Łąkowej na wolnym rynku jej wła-
ściciel? Czy radni doprowadzą do takiej 
sytuacji, że stracimy ok. 12  000  000 zł, 
czy jednak zaczną reprezentować interes 
mieszkańców i dadzą zgodę na prewen-
cyjny zakup ze środków własnych gminy, 
które po wypłacie należności z tytułu 
spadku zostaną całkowicie zrefundowa-
ne? Odpowiedzi na te pytania otrzyma-
my w najbliższej przyszłości. Podobnie 
jak w temacie Teatru Letniego, będąc 
niepoprawnym optymistą i wierząc, że 
to przedsięwzięcie dojdzie do skutku 
wbijamy pinezkę nr 3 na naszej milanow-
skiej mapie kultury przy nieruchomości 
zlokalizowanej przy ul.  Łąkowej 3. Pro-
ponowana nazwa nowego obiektu to 
„Fabryka Kultury”.

Czy te trzy obiekty będą w 100% 
spełniały oczekiwania mieszkańców Mi-
lanówka w kwestii działań związanych 
z szeroko pojętą kulturą? Tak! 

Do tej naszej milanowskiej mapy kul-
tury wbijemy jeszcze dodatkowe dwie 
pinezki, które można potraktować jako 

Wieści z ratusza
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bonus. Pierwsza z nich – nr 4 – wyląduje 
na budynku dawnego dworca PKP przy 
ul. Warszawskiej, w którym aktualnie 
mieści się siedziba Straży Miejskiej. Do-

celowo z chwilą przeprowadzenia Straży 
Miejskiej do nowego budynku OSP przy 
ul. Warszawskiej 18, obiekt ten będzie 
pełnił funkcję Milanowskiego Centrum 
Młodzieży. To ważna grupa społeczna 
od lat pomijana w szeroko pojętym sys-
temie społecznym naszego miasta a to 
właśnie od niej w dużej mierze zależeć 
będzie przyszłość Milanówka. Ostatnią 
pinezkę – nr 5 – wbijemy na nowo wybu-
dowanej strażnicy OSP, w której mieścić 
się będzie sala konferencyjna, mogąca 
również pełnić funkcję sali kameralnej.

Tak widzę zdywersyfikowaną, zabez-

pieczającą każdy obszar jej funkcjono-
wania przyszłość kultury w naszym mie-
ście. Taka konstrukcja współistniejących 
obiektów związanych z kulturą, poprawi 
atrakcyjność naszego miasta z punktu 
widzenia stałych jego mieszkańców, jak 
i zachęci nowych do osiedlania się w Mi-
lanówku, co z pewnością wzmocni nasz 
budżet, który niemal w 50%  zasilany 
jest z podatków dochodowych od osób 
fizycznych.

Inwestowanie w edukację, 
czyli czym skorupka za mło-

du nasiąknie…
W pierwszej części artykułu 

szeroko przedstawiony został 
temat zagospodarowania kultury 

w  naszym mieście. Równie ważnym 
elementem funkcjonowania Milanówka 
jest edukacja.

W tym obszarze nasze miasto pod 
względem infrastruktury plasuje się bar-
dzo dobrze na tle innych, podobnych 
miejscowości w naszym kraju. Posiada-
my wszystkie szczeble oświaty do szkół 
średnich włącznie. Od niedawna mamy 
wybudowany i utrzymywany ze środków 
zewnętrznych publiczny żłobek. Ten 
pierwszy szczebel drabiny edukacyjnej 
jest traktowany często dosyć swobodnie. 
Czas pobytu dziecka w żłobku, podobnie 

jak okres przedszkolny jest najważniej-
szym etapem w życiu każdego człowieka, 
w którym zaczynają kształtować się rela-
cje społeczne, cechy osobowości, po-
znawcze etc. W Milanówku do zagadnień 
związanych z edukacją na każdym etapie 
podchodzimy z powagą i dużą odpowie-
dzialnością. Dotyczy to także naszego 
żłobka. Czy jedna tego typu placówka 
w naszym mieście wystarczy? Póki co 
tak. Na naszą milanowską mapę edukacji 
wbijamy pinezkę nr  1, przy publicznym 
żłobku przy ul. Warszawskiej 18a.

Kolejnym szczeblem edukacyjnej dra-
biny jest przedszkole. W Milanówku 
działa nowoczesne przedszkole przy 
ul. Herberta z jego filią przy ul. Pod-
górnej. Zarówno w przypadku żłobka, 
jak i przedszkoli poziom wychowawczo-
dydaktyczny jest wysoki. Czy dwa obiek-
ty w Milanówku, w których mieszczą się 
przedszkola publiczne spełniają wszyst-
kie potrzeby mieszkańców w tym zakre-
sie? Aktualnie tak. Na naszej edukacyj-
nej mapie wbijamy kolejne dwie pinezki 
nr 2, przy przedszkolu przy ul. Herberta 
i nr 3 przy ul. Podgórnej.

Przechodzimy piętro wyżej na mila-
nowskim szlaku edukacji – szkoły pod-
stawowe.

W naszym mieście mamy trzy pu-
bliczne placówki tego typu, SP1 przy 
ul. Szkolnej, SP2 przy ul. Literackiej 
i  SP3 przy ul. Żabie Oczko. Czy nasze 
publiczne szkoły podstawowe spełniają 
wszystkie kryteria pod względem współ-
czesnych wymogów stricte użytkowych? 
– Nie. Czy nauczanie w milanowskich 
podstawówkach jest na odpowiednim 

poziomie? Zasadniczo tak, aczkolwiek 
w tym obszarze można wiele poprawić, 
podnosząc standardy edukacji do wyż-
szego poziomu. Jak to zrobić? O tym 
w dalszej części artykułu.

Zacznijmy od analizy stanu obiektów 
szkolnych, do których uczęszczają mila-
nowskie dzieci.

Jeśli miałbym zhierarchizować nasze 
podstawowe placówki oświatowe pod 
względem funkcjonalności, ergonomii, 
termoizolacyjności i standardów bezpie-
czeństwa, najlepiej pod tym względem 
wypada SP1, za to najgorzej odstając od 
reszty – SP2. Tak jak w przypadku SP1 
i  SP3 w przeszłości poczyniono wiele 
działań w kierunku poprawy użytkowania 
tych obiektów, tak na przestrzeni ostat-
nich dekad w szkole podstawowej nr 2, 
poza modernizacją kuchni nie zrobiono 
praktycznie nic. Co zatem zrobić, żeby 
nasze szkoły spełniały wszystkie współ-
czesne wymogi i standardy w zakresie 
użytkowania i funkcjonalności? W pierw-
szej kolejności musimy poprawić para-
metry termoizolacyjności tych obiektów. 
Przypomnę, że nowa dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego „GREEN DEAL” 
wykluczająca w trzydziestoletniej per-
spektywie udział paliw kopalnych, w tym 
gazu ziemnego jako produktów opało-
wych i energotwórczych wskazuje, że do 
roku 2050 wszystkie budynki na terenie 
EU będą musiały być ogrzewane bez 
emisyjnie. Aktualnie nasza gmina apliku-
je o dofinansowanie tego typu inwestycji 
ze środków zewnętrznych. Mamy najlep-
szy moment, aby przejść z konwencjonal-
nego zasilania w energię cieplną naszych 
szkół, a w przyszłości wszystkich obiek-
tów należących do gminy na technologię 
zeroemisyjną. Problem polega na tym, że 
głosem większości radnych przedłożona 
przeze mnie uchwała budżetowa na rok 
2021, zakładająca m.in. zabezpieczenie 
wkładu własnego na ten cel i co ważne 
zaopiniowana pozytywnie przez organ 
nadzoru – Regionalną Izbę Obrachunko-
wą, została uchylona, czyli krótko rzecz 
ujmując trafiła do kosza. Jest to kolejna 
inwestycja w naszym mieście, która de-
cyzją Rady Miasta jest zagrożona lub nie-
możliwa do zrealizowania.

Jeśli chodzi o stan techniczny, BHP, 
funkcjonalność, warunki nauki, najgo-
rzej pod każdym względem w tej materii 
wypada budynek SP2, zatem zacznijmy 
analizę stanu budynków naszych szkół 
podstawowych od „dwójki”.

Drodzy Mieszkańcy, rozwój naszego 
miasta jest fundamentem moich działań 
– dążę to tego, by realizować inwesty-
cje, które przez długie lata będą służyć 
mieszkańcom. Tak też jest w przypadku 
budowy Szkoły Podstawowej nr 2. Nie 
mogę zatem wyrazić zgody na realizację 
przebudowy, która w żadnym stopniu 
nie rozwiąże problemów, z jakimi zmaga 
się obecnie szkoła, a wręcz przeciwnie – 
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wygeneruje nowe! Przebudowa według 
pomysłu opozycyjnych radnych nie umoż-
liwi osiągnięcia wymaganych standardów 
budowlanych i użytkowych, spowoduje 
powstanie prowizorycznego rozwiązania, 
które jednocześnie zaprzepaści szansę na 
stworzenie kiedykolwiek obiektu jakiego 
oczekują mieszkańcy. W  styczniu tego 
roku Parlament Europejski podjął opisy-
waną już wcześniej dyrektywę „Zielony 
Ład”, zgodnie z  którą Europa aspiruje 
by do roku 2050 r. stać się kontynentem 
neutralnym dla klimatu. Oznacza to ko-
nieczność stopniowego przechodzenia 
do rozwiązań zeroemisyjnych. Taka też 
byłaby nowa Szkoła. Rozbudowa zaś, to 
przykład niegospodarności, tylko prze-
budowana nie sprosta nowoczesnym 
normom i spowoduje, że za kilka lat do-
stosowanie budynku do wymogów prawa 
będzie nas ponownie bardzo dużo kosz-
towało, a ostatecznie za lat najdalej kilka-
naście, reanimowany kilkoma milionami zł 
budynek będzie trzeba zburzyć. Rozbu-
dowa to zmarnowane pieniądze, ale to 
również ogromne utrudnienia dla dzieci, 
które na czas remontu byłyby zmuszone 
przenieść się do innych szkół. Działanie 
to spowodowałoby konieczność wpro-
wadzenia trzech zmian lekcyjnych, co 
wiąże się z  bardzo późnym kończeniem 
lekcji, także przez najmłodszych uczniów. 
Wszystkich tych problemów możemy 
uniknąć budując nową Szkołę Podstawo-
wą nr 2. Z chwilą rozbudowy lub prze-
budowy aktualnie istniejący budynek 
zostałby całkowicie wyłączony z użytko-
wania, natomiast w  przypadku budowy 
nowego uczniowie mogliby dalej uczęsz-
czać na lekcje do starego budynku szkoły 
do czasu wybudowania nowego w innym 
miejscu na terenie SP2.

Przygotowany przeze mnie projekt 
przedstawia nowoczesny obiekt speł-
niający wszelkie kryteria i normy XXI 
wieku. Koncepcja zakłada połączenie 
szkoły z  Interaktywnym Centrum 
Edukacji Ekologicznej, dzięki czemu 
możliwe będzie zarówno korzystanie 
przez uczniów z  innowacyjnej ścieżki 
edukacji, jak i niezależne funkcjonowa-
nie samego Centrum jako placówki pro-
pagującej ekologię. Taka współpraca 
jednostki oświatowej z Centrum Edu-
kacji Ekologicznej to doskonały sposób 
na prowadzenie zintegrowanej nauki 
proekologicznej i wpajanie najmłodszym 
konieczności dbania o środowisko. 

Sam projekt jest w pełni proekologicz-
ny i proaktywny. Wykorzystuje przyjazne 
dla środowiska materiały i rozwiązania 
technologiczne jak: ogrody deszczowe 
i  wertykalne, panele fotowoltaiczne, 
technologia pasywna, retencja wody 
z  możliwością jej wykorzystania czy 
pompy ciepła. Jest to projekt, który za-
pewni, że nowo wybudowany budynek 
szkoły będzie nowoczesnym obiektem 
na najwyższym poziomie, z którego ko-

rzystać będą liczne pokolenia milanow-
skich uczniów. Dodam również, że jest to 
projekt, na który nas stać i który powin-
niśmy zrealizować dla przyszłości nasze-
go miasta i naszych dzieci, które za kilka 
lat nam z pewnością za to podziękują! 
Ponadto, zabiegać będę, jak do tej pory, 
o pozyskanie na tę inwestycję środków 
zewnętrznych, dzięki którym w naszym 
gminnym budżecie powstaną oszczęd-
ności, które będziemy mogli wykorzy-
stać na inne cele inwestycyjne.

Dotychczas wmawiano Mieszkańcom, 
że przebudowa szkoły to jedyne możliwe 
rozwiązanie, ze względu na Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzenne-
go, który umożliwia zabudowę maksy-
malnie 10% powierzchni działki. Jednak-
że inwestycja dotycząca Szkoły ma tak 
duże znaczenie dla naszego Miasta, że 
warto jest w jej przypadku podjąć wy-
siłek i wprowadzić dla tej działki, nowy 
plan umożliwiający zabudowę do 40%. 
Niestety, poprzedni włodarze naszego 
miasta takiego wysiłku nie podjęli. Ja 
tak. Mamy już efekty, procedura zmiany 
MPZP dla terenu SP2 jest na ukończeniu. 
Finału dotyczącego tej kwestii możemy 
spodziewać się w dwu, najdalej trzymie-
sięcznej perspektywie.

Świat idzie do przodu i my powinniśmy, 
iść wraz z nim. Zdaję sobie sprawę, że 
wielu z Państwa ma do tej szkoły ogrom-
ny sentyment. Pokolenia Milanowian do 
niej uczęszczały – najpierw do willi ‘Sta-
rodrzew’, następnie w czasie wojny do 
kilkukrotnie zmienianych lokalizacji, aż 
w końcu w 1948 roku do budynku przy 
ul. Literackiej. SP2 po upadku Powstania 
Warszawskiego pełniła funkcję szpitala 
polowego dla Powstańców i wysiedlo-
nych mieszkańców stolicy. Nauczycielem 
w tej szkole był m.in. Wacław Wdowiak, 
harcerz i żołnierz AK, a w 2000 roku na-
dano Szkole imię właśnie Armii Krajo-
wej. W nowej SP2 znajdzie się naturalnie 
także sala poświęcona patronowi. SP2 
to szkoła z tradycjami i niezaprzeczal-
nie imponującą historią. Zachęcam by 
stworzyć w jej kartach kolejny rozdział. 
Niech następne pokolenia Milanowian 
wychowują się w tej wyjątkowej szkole, 
ale przekształconej na dzisiejsze realia 
i potrzeby. Przykre, że radni, również bę-
dący absolwentami tej szkoły nie myślą 
o jej przyszłości i zgadzają się na przebu-
dowę, która wygeneruje za kilka lat je-
dynie kolejne ogromne straty… Przykre 
jest też to, że niektórym radnym, w tym 
byłym nauczycielom SP2, nie zależy na 
przyszłości miasta oraz następnych po-
koleń Milanowian i nie widzą sensu w bu-
dowie szkoły z prawdziwego zdarzenia...

Szanowni Państwo, od początku ka-
dencji pozyskałem przy wielkim wsparciu 
pracowników naszego milanowskiego 
urzędu przeszło 40 mln zł ze środków 
zewnętrznych, dzięki czemu w przypad-
ku wielu inwestycji zaoszczędziliśmy nie 

musząc angażować własnych środków. 
Budowa SP2 w Milanówku, to inwesty-
cja nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych 
pokoleń. 

Będąc kolejny raz optymistą i wierząc, 
że mimo wszystko dojdzie do budowy 
nowej szkoły, a nie przebudowy starej 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mila-
nówku przy ul. Literackiej na naszej mi-
lanowskiej mapie edukacyjnej wbijamy 
pinezkę nr 4.

Jak ma się pod tym względem sytu-
acja dotycząca SP3? Tu jest o wiele le-
piej, chociaż budynek szkoły, jak i hala 
sportowa wymaga wielu modernizacji 
w  różnych kierunkach, od termoizolacji 
do poprawy funkcjonalności i użytkowa-
nia można stosunkowo niewielkimi kosz-
tami przystosować ten obiekt do współ-
czesnych kryteriów. Pisząc o niewielkich 
kosztach myślałem o wkładzie własnym 
z budżetu gminy, na resztę udałoby się 
pozyskać środki zewnętrzne. Tu jednak 
pojawia się problem, o którym pisałem 
wcześniej – blokada Rady Miasta.

Licząc, że w przyszłości pojawią się 
okoliczności, które spowodują, że RMM 
będzie wspierać działania prorozwojowe 
burmistrza, z dużą dozą optymizmu wbi-
jam na naszej milanowskiej mapie edukacji 
pinezkę nr 5 przy SP3 przy ul. Żabie Oczko.

Do analitycznego kompletu oceny sta-
nu technicznego i użytkowego została 
nam SP1.

Ten obiekt w przeciwieństwie do po-
zostałych ma się najlepiej, jednak wy-
maga podjęcia podobnych działań mo-
dernizacyjnych i poprawy użytkowania 
podobnie jak w przypadku SP3. Tutaj 
także rodzi się zagrożenie niemożliwo-
ścią zrealizowania tej inwestycji w wyni-
ku blokady tego przedsięwzięcia przez 
Radę Miasta Milanówka.

Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, 
zatem znowu optymistycznie wbijamy 
pinezkę nr 6 na milanowskiej mapie edu-
kacji przy SP1 przy ul. Szkolnej.

A teraz czas zająć się oceną poziomu 
edukacji w naszych szkołach podsta-
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wowych. Czy w milanowskich publicz-
nych podstawówkach jest wystarcza-
jąco wysoki poziom nauczania? – Tak, 
ale wiele pod tym względem można 
byłoby poprawić. Milanowska edukacja 
na poziomie podstawowym realizowa-
na była i  jest w dalszym ciągu według 
obowiązkowego programu szkolnego 
wynikającego z ustawy oświatowej. To 
całkowicie wyczerpuje realizację zadań 
edukacyjnych, ale nie podnosi atrakcyj-
ności nauczania, dzięki której w przy-
szłości moglibyśmy znacznie poprawić 
poziom i jakość wiedzy naszych uczniów 
i tym samym poprawić rankingi naszych 
podstawówek. Jak to zrobić? Pomysłów 
jest wiele, niektóre z nich po krótce po-
niżej przedstawię, ale zachęcam również 
Państwa, mieszkańców naszego miasta 
do zgłaszania prorozwojowych pomy-
słów nie tylko w kwestii, o której teraz 
piszę, ale do poprawy wszystkich obsza-
rów funkcjonowania miasta. Każda szko-
ła podstawowa w naszym mieście koja-
rzy się z konkretnym kierunkiem edukacji 
i swoją własną specyfiką. SP1 najczęściej 
wyświetla się nam jako szkoła o profilu 
humanistycznym, SP2 kojarzy się najczę-
ściej z przyrodą, biologią i naukami ści-
słymi, z kolei SP3 ewidentnie wpisuje się 
w kierunek sportowy. Zamiast omijać ten 
temat w związku z ustawową rejonizacją 
oświaty nie pozwalającą w wielu wypad-
kach na nauczanie dzieci poza ich rejo-
nem przypisanym do miejsca zamieszka-
nia, warto się nad nim pochylić definiując 
go jako duży, marnotrawiony potencjał 
od wielu lat. Podjęliśmy działania, któ-
re niestety pokrzyżowała pandemia, 
mające na celu częściowe sprofilowanie 
kierunków edukacji w poszczególnych 
szkołach. Będziemy starać się utworzyć 
w naszych podstawówkach klasy spro-
filowane tematycznie. W Jedynce mam 
nadzieję w przyszłości powstaną klasy 
językowa i humanistyczna, w nowo wy-
budowanym budynku SP2 przyrodni-
cza i matematyczno-fizyczna, natomiast 
w  Trójce powinna powstać klasa spor-
towa. Tak zdywersyfikowane i zagospo-
darowane w poszczególnych szkołach 
kierunki edukacji stworzą w  przyszłości 
inną jakość naszej milanowskiej eduka-
cji. W przyszłości będziemy starali się 
aktywizować działania edukacyjne poza-
programowe, mające na celu rozszerze-
nie oferty oświatowej, mające na celu 
wzmacnianie możliwości poznawczych, 

intelektualnych i relacji społecznych 
dzieci w wieku podstawowym. Tak sze-
roko zagospodarowany obszar milanow-
skiej edukacji podniesie w przyszłości 
poziom wykształcenia naszych uczniów, 
a Milanówek dzięki temu stanie się bar-
dziej atrakcyjny zarówno dla naszych sta-
łych mieszkańców, jak i tych, którzy mam 
nadzieję wprowadzą się do naszego mia-
sta w przyszłości.

Czas na sport i rekreację w Mi-
lanówku. W myśl powiedzenia 
„w zdrowym ciele, zdrowy 
duch” miasto powinno inwe-
stować w sport. 

Sport to ważny element funkcjonowa-
nia Milanówka. Jak to wyglądało przed 
tą kadencją patrząc przez pryzmat wie-
lu lat? Niestety słabo lub źle! Miasto 
Ogród, a takim właśnie jest Milanówek, 
powinno mieć szeroką ofertę pod tym 
względem, ale niestety tak nie jest. 
Od początku tej kadencji, zależało mi 
na tym, żeby sport zaczął mieć istotny 
udział w życiu Milanówka.

Powstały dwie nowe ścieżki rowero-
we, pierwsza wzdłuż torów kolejowych 
przy ul. Krakowskiej, która w przyszłym 
roku połączy się z odcinkiem od Brwi-
nowa do Milanówka i trasa rowerowa 
wzdłuż ul. Królewskiej, od ul. Grudow-
skiej do ul. Brwinowskiej, łącząca rowe-
rowo Milanówek z Brwinowem i Podko-
wą Leśną. Zbudowana została z udziałem 
środków zewnętrznych siłownia ple-
nerowa. Przypomnę, że po 5 latach od 
zamknięcia przez poprzednią burmistrz 
Wiesławę Kwiatkowską udało się wyre-
montować i otworzyć dla mieszkańców 
basen miejski. Pomogliśmy zmodernizo-
wać dwa tory na Turczynku FMX i BMX, 
z  których korzysta nasza milanowska 

młodzież jeżdżąca na rowerach górskich 
i na motokrosach. Wybitnym zawodni-
kiem na skalę europejską w tej drugiej 
kategorii, reprezentujący Milanówek na 
każdych zawodach, nosząc na piersi herb 
miasta, jest Rafał Biały. Do tej pory każ-
dy milanowski samorząd poprzednich 
kadencji wspierał Rafała, który był pro-

motorem naszego miasta. Tak było rów-
nież przez ostatnie dwa lata tej kadencji, 
jednak z chwilą, kiedy radni odrzucili za-
proponowany przeze mnie projekt bu-
dżetu na 2021 r. (pozytywnie zaopinio-
wany przez organ nadzoru – Regionalną 
Izbę Obrachunkową), hamując rozwój 
inwestycyjny miasta w tym roku na po-
nad 16 800 000 zł, przyznając Urzędowi 
Miasta na promocję i komunikację spo-
łeczną 20 tys. zł, przekreślili jakąkolwiek 
możliwość sponsorowania wybitnych 
mieszkańców mających szczególne osią-
gnięcia nie tylko w sporcie, ale również 
w kulturze i edukacji.

Jak jesteśmy na Turczynku warto 
wspomnieć, że ze środków gminnych 
dotowany jest klub piłkarski KS Mi-
lan, do którego na treningi uczęszcza 
ponad 400 dzieci i młodzieży. W tym 
roku udało się dodatkowo wesprzeć 
klub finansowo, co pozwoliło wymienić 
stare, energochłonne  oświetlenie na 
nowe ledowe, niskiego poboru prądu. 
W najbliższej przyszłości to wspaniałe 
miejsce mające ogromny potencjał na-
leżałoby zmodernizować budując nowy, 
wielofunkcyjny budynek zaplecza spor-
towego z szatniami, siłowniami, zaple-
czem administracyjno-biurowym z salą 
konferencyjną. To konieczna inwestycja 
dla naszego miasta. Czy tak samo jak ja 
będą to oceniać Radni? Niestety wątpię. 
W ubiegłym roku, na sesję Rady Miasta 
Milanówka złożyłem projekt uchwały, 
w  którym w  imieniu władz klubu wno-
siłem o dodatkowe wsparcie finansowe 
„Milanu” w wysokości 100 tys. zł. Pa-
radoksalnie, radną, która najbardziej 
sprzeciwiała się przyznaniu dodatko-
wych środków klubowi sportowemu 
była przewodnicząca Komisji Kultury 
i Sportu. Opinię na ten temat pozosta-
wiam Państwu. Czy zastanawialiście się 
Państwo, dlaczego w Milanówku nie ma 
pumptracku i skytracku? Bo nie życzy-
li sobie tego Radni, których Państwo 
wybraliście na swoich przedstawicieli. 
Na budowę pumptracka udało nam się 
otrzymać finansowe wsparcie ze środ-
ków zewnętrznych w wysokości ponad 
100 000 zł, które w związku z  decyzją 
Rady, blokującą tę inwestycję musieliśmy 
oddać instytucji, która nam ją przyzna-
ła. W tym roku w związku z obniżeniem 
przez Radę Miasta wysokości dotacji na 
kluby sportowe w Milanówku, wszystkie 
te podmioty otrzymały proporcjonalnie 
niższe wsparcie niż w latach ubiegłych. 
W 2019 roku uruchomiliśmy przez OPS 
cieszący się dużym powodzeniem pro-
gram wsparcia seniorów w zakresie 
ćwiczeń ruchowych typu fitness.

Patrząc od strony rekreacji w naszym 
mieście warto wymienić plac zabaw 
przy ul. Gospodarskiej i sukcesywnie 
modernizowany „Zielony Dołek”, na te-

Wieści z ratusza
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renie którego stanie w tym roku wysoki 
pajączek. Na ostatniej sesji RMM zło-
żony został projekt uchwały dotyczący 
utworzenia w tzw. „Parku Lasockiego” 
(formalnie jest to las) miejskiego parku 

z prawdziwego zdarzenia, służącego 
naszym mieszkańcom jako miejsce re-
laksu, rekreacji i obcowania z przyrodą. 
To kolejna koncepcja, która została od-
rzucona przez Radnych.

Następnym krokiem zagospodaro-
wania naszej miejskiej zieleni dla miesz-
kańców jest niemal dziesięciohekta-
rowy las na Turczynku, który mógłby 
być wyjątkowym parkiem miejskim na 
niespotykaną skalę. Otrzymaliśmy pod 
koniec ubiegłego roku środki zewnętrz-
ne na kwotę ponad 10 000 000 zł na re-
witalizację zieleni w Milanówku i budo-
wę wplecionej w nią małej architektury. 
Część tych środków moglibyśmy aloko-
wać na ten cel, jednak czy Rada Miasta 
ten pomysł – unicestwi? To pytanie po-
zostawiam otwarte.

Szanowni Państwo, kultura, edu-
kacja i sport, to tylko jedne z wielu 
punktów, które trzeba w naszym mie-
ście naprawić. Nie możemy zapomnieć 
także o  sprawach bardziej przyziem-
nych takich jak kanalizacja czy jakość 
milanowskich dróg. Ulice w naszym 
mieście potrzebują remontu od wielu 
dekad, to bez dwóch zdań. Jednak by 
to miało sens należy najpierw naprawić 
drogi w centrum, a następnie promie-
niście prowadzić remonty już poza nim. 
W  projekcie budżetowym, który przy-
gotowałem i przedstawiłem radnym 

1. Turczynek
2. Plac zabaw, ul. Gospodarska
3. Zielony Dołek
4. Park Lasockiego

1. Willa Waleria
2. Teatr Letni
3. Fabryka Kultury
4. Milanowskie Centrum  Młodzieży
5. Strażnica OSP

1. Żłobek „Akademia Jerzyków”
2. Przedszkole „Pod dębowym listkiem” 
3. Filia przedszkola nr 1 
4. SP nr 2
5. SP nr 3
6. SP nr 1

były także zaznaczone środki na takowe 
inwestycje. Gdyby ten projekt, przynaj-
mniej ta pozycja, została zaakceptowa-
na przez Radę do końca kadencji było-
by możliwe wykonanie wielu remontów 
dróg.  Za nami surowa zima, pierwsza 
taka od wielu lat. Nasze drogi, które 
i tak już były w nienajlepszym stanie, 
przez utrzymujące się warunki atmosfe-
ryczne, znowu uległy zniszczeniu. Nie-
stety ich naprawa nie będzie tak szybka 
jak mogłaby być, gdyby mój projekt 
budżetu został przyjęty. Zaplanowałem 
w nim na drogi publiczne gminne kwotę  
7 508 952,15 zł (w tym na utrzymanie 
bieżące 2 326 048,75 zł i na działania 
inwestycyjne 5 182 903,40 zł). Osta-
tecznie uchwalona przez Radę Miasta  
kwota to 5 337 303,40 zł (w tym jedynie  
554 400  zł na utrzymanie bieżące 
i 4 782 903,40  zł na inwestycje). 

Jeśli chodzi o inwestycje dotyczą-
ce sieci wodno-kanalizacyjnej dzięki 
temu, że powstała spółka wyposażona 
w sprzęt i fachowców będziemy mogli 
„własnymi siłami” etapowo rozbudo-
wywać ww. sieć w naszym mieście. Jest 
to znaczna oszczędność w porównaniu 

z tym co zostałoby zapłacone firmie ze-
wnętrznej. 

Już w tym roku zostanie także oddany 
do użytku parking w ramach programu 
„Parkuj i Jedź”. Inwestycja ta dzięki 182 
nowym miejscom parkingowym z pew-
nością wpłynie na obniżenie emisji CO2. 
Stworzenie komfortowych warunków 
do bezpiecznego pozostawienia auta 
zachęci również mieszkańców nasze-
go miasta do częstszego korzystania 
z usług PKP.

Drodzy Mieszkańcy, Milanówek jest 
ogromnie bliski mojemu sercu. Przepro-
wadziłem się tu z nadzieją zbudowania 
domu, założenia rodziny i stworzenia 
miejsca, w którym moje dzieci i następ-
ne pokolenia Milanowian będą chciały 
przebywać i wracać. Wszystkie decyzje, 
które podejmuję są z myślą o obecnych 
i przyszłych mieszkańcach naszego mia-
sta. Niestety jak widać nie wszyscy pra-
gną tego samego i przez to większość 
inwestycji oraz moich działań general-
nie jest blokowanych. 

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieści z ratusza
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Społeczność

Szanowni Państwo,
w momencie kiedy zamykamy ten nu-
mer Kuriera Milanowskiego, całe mia-
sto żyje okrutną i bezprawną wycinką 
drzew, której dokonano na prywatnej 
działce w  centrum Milanówka. Zarów-
no my jako Redakcja, jak i wszyscy 
Pracownicy Urzędu Miasta Milanówka 
z  Burmistrzem Piotrem Remiszewskim 
na czele, jesteśmy szczerze zbulwerso-
wani wydarzeniami, które miały miejsce 
w sercu naszego pięknego, zielonego 
miasta-ogrodu. 

W sobotę 20 lutego 2021 roku 
w  środku dnia ściętych zostało ponad 
60 drzew, zdrowych i najbardziej do-
rodnych. Teren, na którym doszło do 
tej tragedii jest prywatnym terenem 
leśnym, znajduje się w strefie konser-
watorskiej i  jest pod ochroną Konser-
watora Przyrody. Kilka dni wcześniej 
właściciel działki wraz z Leśnikiem Po-
wiatowym oznaczył 22 martwe drze-
wa, które zostały potwierdzone za 
nadające się do wycięcia. Następnie 
pod osłoną nocy doszło do włamania 
na posesję, podczas którego zamalo-
wane zostały nielegalnie kolejne drze-
wa. Zaalarmowany przez mieszkańców 
Leśnik Powiatowy powrócił na miejsce 
i w asyście Straży Miejskiej zamalował, 
farbą o kolorze niebieskim, nielegalne 
oznaczenia. Nie powstrzymało to ekipy 
prowadzącej wycinkę, która w sobotę, 
zamiast poprawnie oraz legalnie za-
znaczonych 22 chorych drzew, ścięła 

ponad 60 najzdrowszych. Co więcej, 
podczas legitymowania jeden z pra-
cowników wycinki wyjawił, że jest ro-
dziną właściciela działki. 

By móc ściąć chore drzewa na dział-
ce leśnej, która znajduje się w strefie 
konserwatorskiej potrzebna jest zgoda 
Leśnika Powiatowego. Nieobowiązko-
wa jest natomiast zgoda Konserwato-
ra Przyrody. Jeśli chodzi o wycinanie 
zdrowych drzew to konieczne jest zgło-
szenie się do Starostwa i Konserwatora 
Przyrody. W wyjątkowych przypadkach, 
gdy jest podejrzenie, że drzewo zdrowe 
może stwarzać zagrożenie, potrzebna 
jest opinia dendrologa i na jej podsta-
wie Konserwator Przyrody może wydać 
zgodę. Tak nie było w tym przypadku. 
Zaistniały więc podstawy do złożenia 
do Prokuratury zawiadomienia o możli-
wości popełnienia przestępstwa. Takie 
zawiadomienie zostało złożone w środę 
24 lutego 2021 r. przez Burmistrza Mia-
sta Milanówka, Piotra Remiszewskiego 
do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku 
Mazowieckim. Ścięte 20  lutego drze-
wa zostaną zabezpieczone przez po-
licję jako materiał dowodowy, a  także 
na miejscu tragedii pracownicy Urzę-
du Miasta Milanówka przeprowadzili 
szczegółową inwentaryzację.

W poniedziałek 22 lutego Burmistrz 
powołał Sztab Kryzysowy, którego 
celem jest wyjaśnienie tej kuriozalnej 
sytuacji. Jak deklaruje Piotr Remiszew-
ski – „nie spocznę do momentu, kiedy 

sprawa zostanie wyjaśniona i wszyscy 
sprawcy zostaną ukarani. Jednocześnie 
informuję, że dopóki będę burmistrzem 
Milanówka, nigdy nie wyrażę zgody na 
przekształcenie tej działki z leśnej na 
budowlaną.”

Szanowni Państwo, nasze miasto jest 
miastem-ogrodem. Milanówek jest 
znany przede wszystkim z pięknego, 
unikatowego zielonego otoczenia. Tu-
taj od lat przyjeżdżali mieszkańcy więk-
szych miejscowości by odpocząć, by 
skorzystać z dobra natury – z czystego 
powietrza i obfitej zieleni oraz spokoju. 
Nie pozwólmy by nasze miasto stra-
ciło tę wyjątkową renomę. Normalną 
rzeczą jest, że właściciele działki chcą 
zrobić porządki na swojej posesji i za-
bezpieczyć zieleń na niej się znajdują-
cą, która także może stworzyć niebez-
pieczeństwo dla innych mieszkańców.  
Apelujemy, by wcześniej zgłaszać 
się do Referatu Ochrony Środowiska 
w  celu zdobycia informacji jak po-
prawnie przeprowadzić ścinkę drzew 
na swoim terenie. Takie działanie jest 
w  naszym wspólnym interesie, w na-
szym i środowiska. 

Drodzy Państwo, o pracach Sztabu 
Kryzysowego, jak i kolejnych informa-
cjach, które wpłyną do Urzędu Miasta 
w tej sprawie, będziemy Państwa infor-
mować w naszych mediach – na Face-
booku i stronie miasta. 

Redakcja

Tragedia w sercu naszego Miasta
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Luty 2021
REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10

Komunalne  
– pojemnik 3, 17 2, 16 4, 18 5, 19 10, 24 9, 23 11, 25 12, 26 8, 22 1, 15
Biodegrado-
walne – worek 
brązowy

3 2 4 5 10 9 11 12 8 1

Tworzywa 
sztuczne i metal 
– worek żółty

3, 17 2, 16 4, 18 5, 19 10, 24 9, 23 11, 25 12, 26 8, 22 1, 15

Papier – worek 
niebieski

17 16 18 19 24 23 25 26 22 15

Szkło – worek 
zielony

3 2 4 5 10 9 11 12 8 1

PODZIAŁ MILANÓWKA NA REJONY 
– ODBIÓR ODPADÓW

REJON 1 obejmuje ulice: Barwna, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Gombrowicza, Górnoleśna, Grodeckiego, 
Kolorowa, Kościuszki (od Krasińskiego w kierunku Falęcina), Kraszewskiego, Kwiatowa, Lasockiego, Lawendowa, Ledóchowskiej 
U., Macierzanki, Mała, Moniuszki, Norwida C.K., Obwodu AK Bażant, Parkowa, Partyzantów, Pewna, Piaski, Piaskowa, Podgórna 
(Kościuszki - W. Polskiego), Północna, Pusta, Reymonta, Skromna, Sobieskiego, Spokojna, Szarych Szeregów, Świerkowa, Teligi L., 
Tuwima, Wąska, Wigury, Wojska Polskiego (Ludna-Kwiatowa), Żukowska, Żwirki

REJON 2 obejmuje ulice: Brzuzka A., Grodziska,  Kalinowa, Kasprowicza, Kościelna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów PKP), 
Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt), Krasińskiego (Kościuszki-Wojska Polskiego), Królowej Jadwigi, Krucza, Mickiewicza, Nowa, Oko-
py Górne, Pasieczna, Plantowa, Rzeczna, Słowackiego, Smoleńskiego (od PKP do Kościelnej), Spacerowa, Spółdzielcza, Starodęby, 
Stawy, Wielki Kąt, Witkowskiej F., Wojska Polskiego (Ludna-Zamenhoffa), Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Żabie Oczko

REJON 3 obejmuje ulice: Czubińska, Falęcka, Gospodarska, Jemiołuszek,  Jerzyków, Klonowa,  Leśny Ślad (Podleśna- Lasek 
Olszowy), Leszczynowa,  Lipowa, Marzeń, Myśliwiecka, Naddawki, Ogrodowa, Olszowa, Owocowa, Parkingowa, Podleśna, Przerwa-
na, 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-Czubińska), Krasińskiego (Kościuszki- Piasta), Leśny Ślad 
(Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała, Orzeszkowej, Piasta, Podgórna  (Kościuszki-Wspólna),  Sienkiewicza,  Wiejska, 
Wójtowska, Wspólna, Zaciszna

REJON 5 obejmuje ulice: Bagnista, Bliska, Brwinowska (Kazimierzowska - Wiatraczna), Brzozowa, Dębowa, Działkowa, Grabo-
wa, Jedwabna, Jesionowa, Jeżynowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Konwaliowa,  Na Skraju, Na Uboczu, Nowowiejska nr 35, 35a, 
Magnolii, Morwowa, Okólna, Piłsudskiego, Podkowiańska, Poleska, Poziomkowa, Próżna, Radosna, ks. Skargi, Smoleńskiego (tory 
PKP - ks. Skargi), Sokorskiej B.,  Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia, Warszawska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska 
Maz.), Wiatraczna (Podkowiańska-Wierzbowa), Wierzbowa

REJON 6 obejmuje ulice: Chabrów, Dembowskiej, Gen. A. E. Fieldorfa, Por. St. Hellera, Królewska, Książenicka, 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-Wiatraczna), Cicha, Dolna, Głowackiego, Grudowska (Kró-
lewska - Owczarska), Iwaszkiewicza,  Jabłonowa, Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konopnickiej, Makowa, Marszałkowska, Miła, Nada-
rzyńska (bez nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c), Owczarska, Perłowa, Piękna, Promyka, Różana,  Skośna, Słoneczna, Szkolna, 
Sympatyczna, Turczynek, Urocza, Wesoła, Wiatraczna (Turczynek – Wierzbowa), Wiśniowa

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

REJON 9 obejmuje ulice: Asnyka, Kameralna, Kochanowskiego, Księżycowa, Lazurowa, Ludna, Prusa, Szczepkowskiego

REJON 10 obejmuje ulice: 3 maja, 8 maja, Bratnia, Dolna, Gołębia, Gospodarska nr 44a, 44b, 44c, Kazimierzowska 34a,  
Końcowa, Nadarzyńska nr  42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c, 86a, 86, Marzanny, Modrzewiowa, Niska, Południowa, Rolna, Świerkowa, 
Wiatraczna 16a, 16b, 16c; Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18
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Marzec 2021

Maj 2021

Kwiecień 2021

REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10
Komunalne  
– pojemnik 3, 17, 31 2, 16, 30 4, 18 5, 19 10, 24 9, 23 11, 25 12, 26 8, 22 1, 15, 29
Biodegrado-
walne – worek 
brązowy

3 2 4 5 10 9 11 12 8 1

Tworzywa 
sztuczne i metal 
– worek żółty

3, 17, 31 2, 16, 30 4, 18 5, 19 10, 24 9, 23 11, 25 12, 26 8, 22 1, 15, 29

Papier – worek 
niebieski 17 16 18 19 24 23 25 26 22 15
Szkło – worek 
zielony 3 2 4 5 10 9 11 12 8 1

REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10
Komunalne  
– pojemnik 12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 4, 17, 31 10, 24
Biodegrado-
walne – worek 
brązowy

12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 4, 17, 31 10, 24

Tworzywa 
sztuczne i metal 
– worek żółty

12, 26 11, 25 13, 27 14, 28 5, 19 4, 18 6, 20 7, 21 4, 17, 31 10, 24

Papier – worek 
niebieski 26 25 27 28 19 18 20 21 31 24
Szkło – worek 
zielony 12 11 13 14 5 4 6 7 17 10

Termin wywozu 15 lutego 26 kwietnia
Zgłoszenia 
przyjmowane do 9 lutego 21 kwietnia

Termin wywozu 22 lutego 27 kwietnia
Zgłoszenia 
przyjmowane do 16 lutego 21 kwietnia

REJON 1 REJON 2 REJON 3 REJON 4 REJON 5 REJON 6 REJON 7 REJON 8 REJON 9 REJON 10
Komunalne  
– pojemnik 14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 6, 19 12, 26
Biodegrado-
walne – worek 
brązowy

14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 6, 19 12, 26

Tworzywa 
sztuczne i metal 
– worek żółty

14, 28 13, 27 1, 15, 29 2, 16, 30 7, 21 6, 20 8, 22 9, 23 6, 19 12, 26

Papier – worek 
niebieski

28 27 15 16 21 20 22 23 19 26

Szkło – worek 
zielony

14 13 1 2 7 6 8 9 6 12

Dodatkowy odbiór trawy, liści bezpośrednio sprzed posesji, w workach mieszkańca (max 120 l),  
odbędzie się w terminach:       n 20 marca – rejony: 1, 2, 3, 4, 9            n  27 marca  – rejony: 5, 6, 7, 8, 10

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

Rejony: 1, 2, 3, 4, 9 Rejony: 5, 6, 7, 8, 10

Wystawka 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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Rada miasta

W dniu 30 listopada 2020 roku 
odbyła się

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
Nr 290/XXXVII/20

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego 
pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”;

Uchwała  
Nr 291/XXXVII/20 w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Uchwała  
Nr 292/XXXVII/20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od środków transportowych na 2021 rok;

Uchwała  
Nr 293/XXXVII/20

w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;

Uchwała  
Nr 294/XXXVII/20

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie 
Milanówek;

Uchwała  
Nr 295/XXXVII/20

w sprawie ponownego przekazania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego skargi Pana (...) na uchwałę Rady 
Milanówka nr 146/XII/19 w sprawie ustalenia szczegóło-
wych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta 
Milanówka i odpowiedzią na skargę;

Uchwała  
Nr 296/XXXVII/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr 230/XXVI/20 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu i zakre-
su kontroli Komisji Rewizyjnej;

Uchwała  
Nr 297/XXXVII/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zakła-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;

Uchwała  
Nr 298/XXXVII/20

w sprawie: przekazania do rozpatrzenia skargi  
na pracownika Burmistrzowi Miasta Milanówka

Uchwała  
Nr 299/XXXVII/20

w sprawie zawiadomienia rzecznika dyscypliny  
finansów publicznych;

W dniu 21 grudnia 2020 roku 
odbyła się

XXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
Nr 300/XXXVIII/20

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Milanówka na lata 2020-2035;

Uchwała  
Nr 301/XXXVIII/20

w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok;

Uchwała  
Nr 302/XXXVIII/20

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej 
dla zakładu budżetowego;

Uchwała  
Nr 303/XXXVIII/20

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2021 r.;

Uchwała  
Nr 304/XXXVIII/20

w sprawie przekazania do rozpatrzenia wniosku Bur-
mistrzowi Miasta Milanówka;

Uchwała  
Nr 305/XXXVIII/20

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością  petycji 
dotyczącej podjęcia starań o wykreślenie lub zrewido-
wanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku;

XXXVII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

XXXVIII SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14
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Wszelkie pisemne opracowania dotyczą-
ce Sesji są dostępne w Biurze Rady Mia-
sta 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. 

Biuro Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

za przeciw

wstrzymał się nie głosował
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Rada miasta

W dniu 1 lutego 2021 roku 
odbyła się

XL Sesja Rady Miasta Milanówka 
Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 308/Xl/21 w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok;

Uchwała  
nr 309/Xl/21

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności prze-
syłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 40/4 
z obrębu 07-07 przy ul. Na Uboczu w Milanówku;

Uchwała  
nr 310/Xl/21

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Mila-
nówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem na utworzenie 
ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych 
pod nazwą Centrum mieszkalno-opiekuńcze oraz na działal-
ność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych (powstałego 
z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku);

Uchwała  
nr 311/Xl/21

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określe-
nia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Milanówek;

Uchwała  
nr 312/Xl/21

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, których organem 
prowadzącym jest Gmina Milanówek;

Uchwała  
nr 313/Xl/21

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. 
„Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”;

Uchwała  
nr 314/Xl/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę granic gminy;

Uchwała  
nr 315/Xl/21

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Pustej  
w Milanówku dotyczącej zmiany nazwy ulicy;

Uchwała  
nr 316/Xl/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mia-
sta Milanówka w związku z blokowaniem aktywności miesz-
kańców w mediach społecznościowych oraz wykorzystywa-
nia biuletynu miejskiego niezgodnie z przeznaczeniem oraz 
przekazania wniosków zgodnie z właściwością;

Uchwała  
nr 317/Xl/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta 
Milanówka w związku z nierealizowaniem zadań gminy doty-
czących wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

Uchwała  
nr 318/Xl/21

w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie lodowiska 
miejskiego w terminie ferii zimowych;

Uchwała  
nr 319/Xl/21

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku 
w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych w zabytko-
wych budynkach Turczynka;

Uchwała  
nr 320/Xl/21

w sprawie przekazania zgodnie z właściwością wniosku 
dotyczącego zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji 
prowadzonej w wilii „Waleria”;

Uchwała  
nr 321/Xl/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta 
Milanówka w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo 
oraz wystąpienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska;

Uchwała  
nr 322/Xl/21

w sprawie przekazania petycji dotyczącej cmentarza 
parafialnego;

W dniach 22 i 30 grudnia 2020 roku 
odbyła się

XXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

Uchwała  
nr 306/XXXiX/20 w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2021; 

Uchwała  
nr 307/XXXiX/20

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
 Milanówka na lata 2021-2036; 

XXXIX SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

XL SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14

Stan rady – 14 radnych, obecnych – 14
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Narodowy Program 
Szczepień w Milanówku

Gmina Milanówek przyłączyła się do realizacji ogłoszonego przez Rząd „Narodowego Pro-
gramu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”. W Milanówku został zakwalifikowany 
przez NFZ punkt szczepień: Centrum Medyczne Corten Medic przy ul. Szkolnej 6 (budynek 
Centrum Sportu i Rekreacji Grudów). Zarówno szczepionka, jak i wizyta kwalifikacyjna na 
szczepienie są bezpłatne dla każdego Pacjenta. Proces szczepień Pacjentów będzie prowa-
dzony zgodnie z kolejnością szczepień ogłoszoną przez Rząd.
Miasto Milanówek utworzyło Gmin-
ny Punkt Informacyjny w sprawie 
organizowania szczepień przeciw wi-
rusowi SARS-CoV-2 dla mieszkańców 
Milanówka. Osobą koordynującą infor-
macje o organizowaniu szczepień dla 
mieszkańców Milanówka jest pani Lidia 
Wójtowicz e-mail: l.wojtowicz@ops.
milanowek.pl; tel. 506 797 083). Pod 
wskazanym numerem telefonu w  go-
dzinach 8.00–15.00, od poniedziałku 
do piątku można uzyskać bieżące in-
formacje dotyczące organizacji proce-
su realizacji szczepień dla mieszkańców 
Milanówka.

Dodatkowo informacje można uzy-
skać pod numerami telefonów stacjo-
narnych:
l  22 758 30 61 wew. 250  

– pan Łukasz Ryk,
l  22 758 30 61 wew. 185  

– pani Agnieszka Madany.

Jak można zapisać się  
na szczepienia?

Na szczepienie Pacjent może zareje-
strować  się:
n telefonicznie za pomocą dedykowa-
nej bezpłatnej, całodobowej infolinii 
989. Do zapisu wystarczy numer PE-
SEL oraz numer telefonu komórkowe-
go. Przez telefon można zarejestrować 
swoich dziadków lub rodziców.
n online poprzez e-Rejestrację na pa-
cjent.gov.pl. Aby skorzystać z  e-Reje-
stracji należy mieć profil zaufany. System 
zaproponuje dostępne terminy w punk-
tach szczepień, które znajdują się blisko 
miejsca zamieszkania.
n bezpośrednio w wybranym punkcie 
szczepień.

Pozostali mieszkańcy Milanówka, 
którzy zgłoszą online swoją deklarację 
zaszczepienia się przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2 poprzez wypełnienie krót-
kiego formularza, dzięki tej deklaracji  
otrzymają informację, kiedy ruszy reje-
stracja na konkretny termin dla danych 
grup wiekowych lub zawodowych.

Transport do punktu  
szczepień 

Dla osób w wieku 70+, z ogranicze-
niami ruchowymi legitymującymi się 
orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, samotnych i pozba-
wionych wsparcia najbliższych, istnieje 
możliwość zorganizowania przez Gminę 
Milanówek transportu „do” i „z” punk-
tu szczepień, w ustalonym terminie.

Osoby z ograniczeniami ruchowy-
mi chcące skorzystać ze zorganizo-
wanego dowozu na szczepienie 
przeciwko COVID-19, proszone są 
o zapisywanie się do punktu szczepień: 
Centrum Medyczne Corten Medic przy 
ul. Szkolnej 6 w Milanówku (budynek 
Centrum Sportu i Rekreacji Grudów). 
Można to zrobić telefonicznie pod 
nr telefonu: 22 602 09 97, od ponie-
działku do soboty w godzinach od 8.00 
do 20.00.

Osobą koordynującą zorganizowanie 
transportu jest pani Lidia Wójtowicz – 
(e-mail: l.wojtowicz@ops.milanowek.pl; 
tel. 506 797 083).

Informujemy, że wszystkie informacje 
dotyczące działania i bezpieczeństwa 
szczepionki na COVID-19 dostępne są 
na stronie www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/bezpieczenstwo. Poniżej przed-
stawiamy Państwu tylko wybrane infor-
macje na temat przygotowania się do 
szczepienia, działania i bezpieczeństwa  
szczepionki.

Jak należy przygotować się 
do szczepienia?

Szczepienie nie wymaga żadnego 
przygotowania. Pacjent nie musi być 
na czczo, szczepienie można wykonać 
o dowolnej porze dnia. Szczepionkę 
podaje się w formie iniekcji w ramię. 
Jak przed każdym innym szczepieniem, 
lekarz na początku kwalifikuje pacjenta 
do podania szczepionki – odbywa się 
to w trakcie tej samej wizyty.

Osoby, które otrzymały pierwszą 
dawkę produktu leczniczego Comirna-
ty, aby ukończyć cykl szczepienia, po-

winny otrzymać również drugą dawkę 
szczepionki.        Osoba, która otrzymała 
szczepionkę powinna dostać „Kartę 
identyfikacji i przypomnienia o szcze-
pieniu” zawierającą termin podania 
drugiej dawki szczepionki Comirnaty.

Przydatne informacje na te-
mat działania szczepionki na 
Covid-19

Szczepienie na COVID-19 może po-
móc organizmowi rozwinąć odporność 
na ewentualne zakażenie koronawiru-
sem bez konieczności zachorowania. 
Potrzebne są jednak dwie dawki. Dru-
gie szczepienie wykonuje się 21 dni po 
podaniu pierwszej dawki szczepionki. 
Szczepionka może nie zapewniać peł-
nej ochrony przed upływem co naj-
mniej 7 dni od otrzymania drugiej daw-
ki szczepionki. Na razie nie określono 
jeszcze, jak długo ta odporność się 
utrzyma – jest to nadal ustalane w toku 
badań klinicznych. Szczepionka może 
nie zapewnić ochrony każdej osobie.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Milanówku

Zdrowie



kurier Milanowski 17

30-lecie Straży Miejskiej  
w Milanówku

Szczęśliwy koniec samotnej 
wycieczki 3-letniego Ignasia

Trzydzieści lat temu, 15 stycznia 1991 r. decyzją Rady Miasta 
w Milanówku powołano do życia Straż Miejską. Tym samym mila-
nowska Straż jest jedną z pierwszych straży miejskich w Polsce.

29 grudnia 2020 r. do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Warszawskiej 
zaniepokojona starsza kobieta przyprowadziła 3-letniego chłopca, 
który samotnie szedł jedną z ulic Milanówka  w kierunku wiaduktu. 
Strażnicy miejscy zaopiekowali się chłopcem oraz natychmiast pod-
jęli działania zmierzające do ustalenia opiekunów malca. 

Z okazji tego jubileuszu odbyło się 
krótkie spotkanie Burmistrza Miasta 
Milanówka Piotra Remiszewskiego 
z  Robertem Skirskim, Komendantem 
Straży Miejskiej w Milanówku. Bur-
mistrz przekazał na ręce Komendanta  
symboliczne statuetki upamiętniające 
trzydziestolecie istnienia jednostki. 
W związku z obostrzeniami sanitarnymi 
oficjalne uroczystości zostały przenie-
sione na czas spokojniejszy i sprzyjają-
cy spotkaniom.

30 lat pracy znacznie wpłynęło na 
poprawę bezpieczeństwa w mieście 
i  o w szeroko rozumianym zakresie. Po-
czątki działania były wręcz pionierskie, 
gdyż dopiero z czasem powołano do 
życia przepisy szczegółowo normujące 
działanie Straży miejskich/gminnych. 
Przez te wszystkie lata, strażnicy i pra-
cownicy milanowskiej Straży Miejskiej 
służąc pomocą wtopili się w społecz-
ność lokalną. Działania Straży oprócz 
funkcji represyjnych, stopniowo obej-

mowały szeroko rozumianą profilakty-
kę, działania ekologiczne, profilaktykę 
szkolną, współpracę z instytucjami 
i stowarzyszeniami w celu poprawy bez-
pieczeństwa lokalnego.

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej  

w Milanówku

Do czasu zlokalizowania opiekunów 
Ignacego, bo tak miał na imię rezolutny 
malec, przebywał on pod opieką funk-
cjonariuszy. Na szczęście podał swoje 
dane w tym do jakiego chodzi przed-
szkola. Dzięki wiedzy chłopca o  sobie 
i rodzicach oraz faktu, że nie okazy-
wał lęku przed obcymi, szybko i bez 
problemów udało się ustalić miejsce 
przebywania rodziców. Okazało się, że 
chłopczyk po odebraniu z przedszko-

la znajdował się pod opieką dziadka. 
Wystarczyła chwila nieuwagi podczas 
wyjścia z  dziadkiem do skrzynki pocz-
towej znajdującej się na furtce, malec 
samodzielnie otworzył furtkę i… udał 
się w kierunku Poczty po listy! Zarówno 
rodzice, jak i dziadkowie przeżyli trud-
ne chwile. Strażnicy miejscy w ciągu 
15  minut od przyprowadzenia dziec-
ka na komendę, powiadomili mamę, 
o  miejscu przebywania zguby. Na po-

cieszenie Ignacy został obdarowany 
odblaskami, a cała sytuacja zakończyła 
się happy endem. 

Apelujemy do wszystkich rodziców 
i  opiekunów, by zwracali szczególną 
uwagę na swoje małoletnie pociechy, 
które wymagają zwiększonej czujności. 

Anna Siedlecka
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej  

w Milanówku

Bezpieczeństwo/Zdrowie

Oświadczenie Centrum Medycznego Corten Medic
Szanowni Państwo,
realizacja szczepień przeciw CO-

VID-19 w punkcie Centrum Medyczne-
go Corten Medic w Milanówku rozpo-
częła się 1 lutego 2021 r. Dni i godziny 
przyjmowania Pacjentów są zależne 
od terminów dostaw szczepionek. 

W związku z odgórnie ustalonym 
przez Ministerstwo Zdrowia limitem 
dostępnych dla punktów szczepio-
nek, tygodniowo możemy zaszczepić 
30  Pacjentów pierwszą dawką oraz 
30 Pacjentów drugą dawką.

Do końca lutego w punkcie Corten 
Medic w Milanówku liczba zaszczepio-

nych będzie wynosić 120 Pacjentów. Do 
końca marca zarejestrowanych na wizytę 
jest 150 nowych Pacjentów oraz 150 Pa-
cjentów na przyjęcie drugiej dawki.

Pozostała liczba zapisanych (1750 
osób na dzień 25 lutego) zostanie za-
szczepiona w kolejnych miesiącach 
w  ilościach zgodnych z dostępnością 
szczepionek przeciw COVID-19.

Wszystkie zgłoszenia na szczepienie 
złożone w formie elektronicznej (np. 
przez formularz na stronie), papiero-
wej w punkcie czy telefonicznej, zosta-
ły dodane do listy osób oczekujących 
na rejestrację na szczepienie.

Termin szczepienia potwierdzany 
jest z Pacjentem minimum tydzień 
przed wizytą.

O wszelkich zmianach w dostępno-
ści do szczepień, zgodnych z rozpo-
rządzeniami Narodowego Funduszu 
Zdrowia, będą Państwo informowani 
na bieżąco na naszej stronie interne-
towej www.cortenmedic.pl, w punkcie 
szczepień oraz na Infolinii Corten Me-
dic pod numerem tel. 22 602 09 97.

Z poważaniem,
Magda Chmiel 

Dyrektor ds. Rozwoju Corten Medic
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W związku z prowadzoną przez Gminę Milanówek inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła na terenie 
naszego miasta informujemy, że przeprowadzana jest ankietyzacja wśród mieszkańców dotycząca sposo-
bów ogrzewania budynków. Ankieta w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.milanowek.pl, jak również w wersji papierowej zostanie dostarczona do każdej nieruchomości.

Aż trudno uwierzyć, że minął już rok... jak ten czas szybko leci! Miniony rok był wyjątkowy, 
trudny i wymagający. Ogromnym wyzwaniem był czas kiedy wspólnie z pracownikami mila-
nowskiego Urzędu uruchamialiśmy placówkę i organizowaliśmy rekrutację dzieci przy jedno-
czesnej rekrutacji personelu. Udało się! Niestety po kilku dniach działalności przyszła pan-
demiczna rzeczywistość i ponownie – to co z wielkim zaangażowaniem wielu osób udało się 
uruchomić musieliśmy ponownie zamknąć na 2 miesiące. 

Społeczność

Akademia Jerzyków ma już roczek!

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie Gminy Milanówek

W przypadku wątpliwości i pytań odno-
śnie wypełnienia ankiety prosimy o  kon-
takt pod numerami telefonów: 22 670 24 
29 lub 608 255 494, w godzinach 14:00-
20:00, od poniedziałku do piątku. 

Wypełnioną ankietę w załączonej ko-
percie zwrotnej będzie można przekazać 
do skrzynek podawczych, zlokalizowa-
nych na terenie miasta tj.:
1. Urząd Miasta, ul. Kościuszki 45
2.  Urząd Miasta, ul. Spacerowa 4  

(ogrodzenie)
3.  MCK, ul. Kościelna 3 (barierki pod 

daszkiem)
4.  Przedszkole, ul. Podgórna 49 (ogro-

dzenie)
5.  Plac zabaw, róg ul. Gospodarskiej  

i ul. Przyszłości (ogrodzenie)
6.  Plac zabaw, róg ul. Wylot Jerzyków 

(ogrodzenie)
7.  Wejście na kładkę, ul. Krakowska  

i ul. Kaprys
8.  Róg ul. Parkowej i ul. Piaski przy lasku 

Lasockiego (na słupku obok kabiny 
przenośnej)

  9.  Ogrodzenie SUW przy ul. Kościuszki 
114A (na rogu przy przejściu dla 
pieszych)

10.  Wejście na lodowisko, ul. Sportowa 
(brama)

11.  Brama na targowisko, ul. Piłsudskiego
12. Brama na targowisko, ul. Krzywa
13.  Przedszkole, ul. Herberta 43  

(ogrodzenie)
14.  Róg ul. Długiej i ul. Grudowskiej 

(żółte barierki)
15.  Wejście na kładkę, ul. Warszawska, 

ul. Przejazd
16.  Wejście na kładkę, ul. Warszawska, 

ul. Brzozowa
Wypełnioną ankietę można także 

przesłać pocztą elektroniczną na adres 
piece@milanowek.pl 

Celem ankiety jest rozpoznanie funk-
cjonujących w mieście systemów grzew-
czych (lokalnych kotłowni i pieców). 
Inwentaryzacja będzie podstawą do 
opracowania harmonogramu ogranicze-
nia emisji substancji z procesu wytwarza-
nia energii cieplnej dla potrzeb ogrze-

wania, którego głównym założeniem 
jest likwidacja źródeł niskiej emisji od-
powiedzialnych za przekroczenia norm 
jakości powietrza na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, zgodnie z zapisami 
Uchwały 115/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza 
dla stref w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone pozio-
my dopuszczalne i docelowe substancji 
w powietrzu. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
Mieszkańców do współpracy i wypełnie-
nia ankiety. 

Zadanie pn. „Inwentaryzacja indywi-
dualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 
Milanówek” zrealizowane zostanie przy 
pomocy środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Ochro-
ny Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Referat Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Zielenią

Staraliśmy się nie stracić kontaktu 
z  naszymi dziećmi i ich rodzicami. Uru-
chomiliśmy grupę na Facebooku gdzie 
podtrzymywaliśmy nasze relacje i konty-
nuowaliśmy poznawanie się. Opiekunki 
nagrywały filmiki, czytały książeczki i da-
wały propozycje zabaw. Nie mogliśmy 
się doczekać ponownego uruchomienia 
naszej małej Akademii. 

Doczekaliśmy się! 18 maja 2020 r. po-
nownie rozpoczęliśmy swoją działalność 
i  z powrotem powitaliśmy dzieci. Jed-
nakże już w nowej sytuacji, w większym 
reżimie sanitarnym niż dotychczas. Wi-
taliśmy dzieci w maseczkach i z termo-
metrem w dłoni. Obawialiśmy się reakcji 
dzieci. Jednak nasze milanowskie Ma-
luchy to twarde sztuki! Po kilku dniach 
same nadstawiały główki do mierzenia 
temperatury. I tak minął nam rok. 

Staraliśmy się pracować w miarę nor-
malnie, tak żeby dzieci jak najmniej od-
czuły tę pandemiczną rzeczywistość. 
Z każdym miesiącem było coraz lepiej. 

Dzieci przybywało, a dzięki staraniom 
pracowników Gminy udało się pozyskać 
środki zewnętrzne na bieżące funkcjono-
wanie placówki. Z tych środków, dzieci ze 
żłobka od listopada 2020 r., mają 2 razy 
w  tygodniu zajęcia rytmiczno-umuzykal-
niające. Żłobek został doposażony w po-
moce dydaktyczne. 

Jednak to jeszcze nie koniec! W roku 
2021 planujemy dalsze doposażanie 
żłobka w pomoce dydaktyczne, tak aby 
nasze dzieci miały jeszcze więcej możli-
wości rozwoju nad którym czuwają opie-
kunowie i psycholog żłobkowy. 

Mam nadzieję, że już w ciągu najbliż-
szego miesiąca uda się dopiąć umowę 
na zajęcia z jęz. angielskiego dla dzieci 
oraz do końca wakacji zmodernizować 

plac zabaw aby jeszcze lepiej służył na-
szym Milusińskim. Dziękuję wszystkim, 
którzy nas wspierali. Rodzicom za oka-
zane zaufanie, bowiem powierzyli nam 
swój największy skarb, a my cieszymy 
się obserwując jak te Skarby rozkwita-
ją na naszych oczach dając nam ogrom 
satysfakcji w codziennej pracy. Obie-
cuję, że cały czas będziemy się zmieniać 
dla Państwa, aby doskonalić to co udało 
nam się stworzyć i żeby Żłobek Publicz-
ny Akademia Jerzyków w Milanówku był 
miejscem przyjaznym dziecku i rodzinie.

Dziękuję za ten wspólnie spędzony rok!
Dorota Mońko, Dyrektor Żłobka
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Kultura/Sport

Lepiej późno niż wcale! 
24 stycznia odbył się już 8. Mikołaj-

kowy konkurs skoku wzwyż. Stycz-
niowy termin jest dość nietypowy ale 
spowodowany jest pandemią i remon-
tem hali przy Szkole Podstawowej nr 1. 

Zawody zorganizowane przez UKS 
MTE Milanówek i dział sportu Mila-
nowskiego Centrum Kultury były bar-
dzo udane. W młodych zawodnikach 
było widać ducha rywalizacji spor-
towej – każdy starał się osiągnąć jak 
najlepsze wyniki. Niestety, z powodu 
obostrzeń sanitarnych tego roczne 
zawody były ograniczone tylko dla 
zawodników licencjonowanych przez 
PZLA klubów sportowych i bez udziału 
publiczności. Mimo to, 24 lekkoatle-
tów rywalizowało w konkursach U14 
i U16 dziewcząt i chłopców.  Zwycięzcy 
konkursu otrzymali puchary i nagrody 

rzeczowe, a wszyscy zawodnicy dostali 
słodkie upominki!

Wyniki (miejsca 1-3):
U16 dziewcząt

1.  Aleksandra Dobkowska OKLA 
Ostrołęka – 1.60

2.  Małgorzata Jakubiec  UKS  
Błyskawica Domaniewice – 1.58

3.  Roksana Jagodzińska  UKS  
Błyskawica Domaniewice – 1.45
U14 dziewcząt

1.  Joanna Zielińska  UKS MTE  
Milanówek – 1.46

2.  Hanna Kobacka UKS Błyskawica 
Domaniewice – 1.42

3.  Julia Gajda UKS MTE Milanówek  
– 1.38
U16 chłopców

1.  Antoni Abramowicz UKS Błyskawica 
Domaniewice – 1.55

2.  Piotr Koper UKS Błyskawica Doma-
niewice – 1.50

3.  Franciszek Fadrowski UKS MTE 
Milanówek – 1.45
U14 chłopców

1.  Filip Olejniczak UKS Błyskawica 
Domaniewice – 1.45

2.  Piotr Dałek UKS Błyskawica Doma-
niewice – 1.25

3.  Piotr Gajda UKS MTE Milanówek – 1.20
Zawodnikom gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów!
Zespół MCK

Milanowskie Centrum Kultury nie tra-
ci jednak nadziei na lepsze jutro. Swoje 
działania obecnie skupia na aktywizacji 
mieszkańców poprzez liczne formy ani-
macji. Organizujemy konkursy (plastycz-
ne, sportowe, wokalne), projekty anima-
cyjne w sieci (Zimowi Detektywi), a teraz 
przyszedł czas na szkolenia.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że 
MCK dostało się do programu „Sieć na 
kulturę”. Dwie osoby z naszego zespołu 
przeszły profesjonalne szkolenia z dzie-
dzin cyfrowych, a teraz swoją wiedzę 
przekażą najmłodszym mieszkańcom. 
Projekt ten ma za zadanie podnieść 
kompetencje cyfrowe dzieci, by było im 
łatwiej, ale także by mogli rozwijać swoje 
umiejętności, pasje i kreatywność. Szko-
lenia skierowane do dzieci z Milanówka 
i okolic pozwolą na poznanie szybkich 
rozwiązań w zakresie projektowania gra-
ficznego oraz dostępności do zasobów. 

Projektowanie graficzne to dziedzina, 
do której zakwalifikowana została Aneta 
Majak – Dyrektor MCK i to właśnie ona 
prowadzić będzie pierwsze szkolenie. 

Oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu 
grafiki komputerowej, dzieci pozna-
ją praktyczne wykorzystanie prostych 
w  obsłudze aplikacji cyfrowych. Pozna-
ją, jak opracować identyfikację wizualną 
(logo, plakat, ulotkę), ale także, jak przy-
gotować prezentację, stronę interneto-
wą czy swoją wizytówkę na portalach 
społecznościowych. Semestr takiego 
szkolenia to 15 spotkań. Zajęcia zaczęły 
się już 11 lutego.

Drugie ze szkoleń w ramach projektu 
prowadzone będzie przez Michała Sło-
wińskiego – Zastępcę Dyrektora MCK. 
Michał to skarbnica wiedzy z zakresu hi-
storii naszego miasta, ale także znawca 
zasobów internetowych. Dlatego wła-
śnie on został wybrany do tego zadania. 
Na jego szkoleniu dzieci poznają ścieżki 
ułatwiające dostęp do danych, informa-
cji niezbędnych do nauki i rozwoju. Za-
poznają się z ciekawymi „mykami” jak 
szybko i legalnie czerpać z zasobów in-
ternetowych. Ułatwi to uczestnikom nie 
tylko pozyskiwanie ciekawych informacji 
do wykorzystania w szkole, ale rozwinie 

ich wiedzę na temat internetowych no-
winek i sposobów prezentacji wiedzy, 
tak by była dostępna i ciekawa dla każ-
dego. Szkolenie zaczęło się 10 lutego. 

Nasze szkolenia to forma interneto-
wych spotkań z najmłodszymi mieszkań-
cami, to wspólna nauka i przyjemność 
pracy przy komputerze. Chcemy by był 
to czas spędzony kreatywnie i pożytecz-
nie (mimo że przed monitorami). „Sieć 
na kulturę” to flagowy projekt Fundacji 
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. 
Dzięki niemu zakończyliśmy już profe-
sjonalizację kadry kultury, a teraz czas 
na dzieci. Milanowskie Centrum Kultu-
ry otrzyma za ten projekt sprzęt multi-
medialny, służący dalszemu rozwojowi 
działalności MCK. Chcemy, by posłużył 
on mieszkańcom, dlatego trafi do pra-
cowni Kurnik i będzie wykorzystywany 
do nowych form warsztatowych, które 
planujemy. 

Zespół MCK

 
Kultura w sieci,  
także w Milanówku
Bez wątpienia rok 2020 nie był dla kultury łaskawy. Niestety okres zamroże-
nia działań przedłuża się, a animatorzy i twórcy swe działania przenieśli do 
internetu. Spotkania z ludźmi to marzenie i oczekiwanie każdego kto pracu-
je na rzecz społeczności lokalnej. Musimy przyznać, że tęsknimy za publicz-
nością, uczestnikami zajęć i po prostu za kontaktem „twarzą w twarz”. 
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Szkoła  
Podstawowa nr 2

Centrum Prewencyjno-
Ratownicze

Szanowni Państwo, 
prezentuję przygotowany 
przeze mnie projekt nowej 
Szkoły Podstawowej nr 2. 
Przedstawia on nowoczesny 
obiekt spełniający wszelkie 
kryteria i normy XXI wieku. 
Koncepcja zakłada połączenie 
szkoły z Interaktywnym Cen-
trum Edukacji Ekologicznej, 
dzięki czemu możliwe będzie 
zarówno korzystanie przez 
uczniów z innowacyjnej ścieżki 
edukacji, jak i niezależne funk-
cjonowanie samego Centrum 
jako placówki propagującej 
ekologię. Taka współpraca 
jednostki oświatowej z Cen-
trum Edukacji Ekologicznej to 
doskonały sposób na prowa-
dzenie zintegrowanej nauki 
proekologicznej i wpajanie 
najmłodszym konieczności 
dbania o środowisko.

Projekt jest w pełni proeko-
logiczny i proaktywny. Wyko-
rzystuje przyjazne dla środo-
wiska materiały i rozwiązania 

technologiczne jak: ogrody 
deszczowe i wertykalne, pa-
nele fotowoltaiczne, techno-
logia pasywna, retencja wody 
z  możliwością jej wykorzysta-
nia czy pompy ciepła. Jest 
to projekt, który zapewni, że 
nowo wybudowany budynek 
szkoły będzie nowoczesnym 
obiektem na najwyższym po-
ziomie, z którego korzystać 
będą liczne pokolenia mila-
nowskich uczniów. Dodam 
również, że jest to projekt, na 
który nas stać i który powinni-
śmy zrealizować dla przyszło-
ści naszego miasta i naszych 
dzieci, które za kilka lat nam 
z pewnością za to podziękują! 

Ponadto zabiegać będę, jak 
do tej pory o pozyskanie na tę 
inwestycję środków zewnętrz-
nych.

Rada Miasta nie wyraziła 
zgody na realizację tej in-
westycji. 

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Szanowni Państwo, 
oto wizualizacja nowego bu-
dynku Strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Obiekt docelo-
wo będzie mieścić trzy forma-
cje prewencyjno-ratownicze, tj. 
Ochotniczą Straż Pożarną, Straż 
Miejską i Zespół Ratownictwa 
Medycznego. Budynek będzie 
mógł być wykorzystany np. na 
tymczasowy szpital podzielony 
na kilka stref izolacyjnych między 
chorymi lub na miejsca noclego-
we dla ofiar klęsk żywiołowych. 
Własna kuchnia będzie mogła 
w  sytuacjach krytycznych przy-
gotowywać ponad 500 posiłków 
3 razy dziennie. W piwnicach bu-
dynku powstaną magazyny skła-
dowania materiałów potrzeb-
nych do funkcjonowania OSP 
i SM. Te pomieszczenia w każdej 
chwili będą mogły stać się ma-
gazynami żywności i leków.

Budynek Centrum Prewencyj-
no-Ratowniczego jako zaplecze 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Milanówku będzie spełniać 

wszystkie współczesne normy 
i kryteria, od stanowisk wozów 
bojowych z szybkim dostępem 
do zaawansowanych systemów 
komunikacji ratunkowej. Waż-
nym elementem nowej straż-
nicy będą utworzone na jej 
terenie dwa stanowiska dla ze-
społów ratownictwa medyczne-
go z miejscami postojowymi dla 
karetek i nowoczesnego zaple-
cza socjalnego.

Bryła budynku choć będzie 
bardzo zaawansowana technolo-
gicznie, a z zewnątrz będzie wta-
piała się swoją architekturą w hi-
storyczny klimat naszego miasta.

Nowe Centrum Prewencyjno-
Ratownicze usprawni działanie 
i zwiększy dostępność służb 
o  powiedzialnych za zapewnie-
nie bezpieczeństwa i szybką re-
akcję w sytuacjach kryzysowych. 

Rada Miasta nie wyraziła 
zgody na realizację tej in-
westycji.  

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
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Targowisko miejskie

Szanowni Państwo, 
przedstawiam wizualizację nowego Tar-
gowiska Miejskiego, które już w tym roku 
zostanie przebudowane dzięki finansowe-
mu wsparciu w kwocie 1 miliona złotych 
z programu PROW 2014-2020. Projekt 

rewitalizacji targowiska jest oparty na ar-
chitekturze nowoczesnej z połączeniami 
retro, przez co jest spójny z  architekturą 
miasta. Na miejscu obecnych staną nowe 
eleganckie pawilony, w tym samym stylu 
co cała koncepcja miejsca. Teren targo-

wiska będzie otwarty, zadaszony, a na 
powierzchni zadaszenia zainstalowana 
zostanie fotowoltaika, dzięki czemu ge-
nerowana będzie zielona energia. 

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka
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Uczestnicy wykazali się niesa-
mowitą kreatywnością i świet-
nie poradzili sobie z tym tema-
tem. Zapraszamy do obejrzenia 
prac konkursowych na stronie  
www.mckmilanowek.pl 

I miejsce – „Trumna chłop-
ska” (Aleksander Gierymski) – 
Emilka, Paweł i Marika Wojsław

II miejsce – „Błękitne Tancer-
ki” (Edgar Degas) – Agnieszka, 
Basia, Hania, Helenka i Marysia 
Matuszewskie

III Miejsce – „Nocna mara” 
(Johann Heinrich Fűssli) – Anna, 
Apolonia, Adela, Anatol Donar 

Wyróżnienia:
• „Dziewczyna z perłą” (Jan 

Vermeer) – Zuzanna i Ewa La-
tała-Golisz

• „Portret młodego mężczy-
zny” (El Greco) – Janek Dylew-
ski i Agnieszka Klimiuk

• „Chłopiec z psem” (Pablo 

Picasso) – Ignacy Szwarc 
i Agnieszka Kopycka

• „Dziewczyna czesząca wło-
sy” (Auguste Renoir) – Celina 
Fabisiak i Patrycja Raczko Fa-
bisiak 

• „Dama w czerwonej sukience 
z domowym spanielem” (Gilbert 
Jackson) – Marysia, Ania, Elż-
bieta i Michał Liskiewicz

• „Dama z Łasiczką” (Leonardo 
da Vinci) – Amelia i Małgorzata 
Tomala 

• „Dziecko śpi na swojej książ-
ce” (Jean Baptiste Greuze) – ka-
jetan Fabisiak i Partycja Raczko 
Fabisiak  

• „Dziewczynka gasząca świe-
cę” (Stanisław Wyspiański) – wik-
toria, Kasia, Ignaś Karpińscy

• „Syn człowieczy” (René 
Magritte) – Kajetan Dylewski 
i Agnieszka Klimiuk 

Zespół MCK

W grudniu został rozstrzygnięty rodzinny konkurs fo-
tograficzny pn. „Żywe obrazy” ogłoszony przez Mila-
nowskie Centrum Kultury. Wyłonienie laureatów było 
nie lada wyzwaniem, ponieważ wszystkie nadesłane 
prace reprezentowały bardzo wysoki poziom!

Konkurs  
„Żywe obrazy”

Ferie zimowe 2021  
w „Milanowskim Promyku”
Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, działający przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku zaprosił dzieci w wieku 
od 6 do 14 lat na zajęcia stacjonarne organizowane w ramach „Zimy 
w mieście”. Z powodu epidemii COVID-19, zajęcia odbywały się 
w małych, stałych grupach z przestrzeganiem zaleceń sanitarnych. 

Z oferty skorzystało 15 chętnych dzie-
ci z terenu naszego miasta. W trakcie 
trwania półkolonii, w okresie od 4 do 
15 stycznia dzieci korzystały z szerokiej 
oferty różnorodnych zajęć w dwóch lo-
kalizacjach placówki: przy ul. Szkolnej 12 
oraz przy ul. Na Skraju 2.

Pomimo ograniczeń związanych z epi-
demią COVID udało nam się zorganizo-
wać i bezpiecznie przeprowadzić cieka-
we i inspirujące zajęcia:
n warsztaty plastyczne – tworzyli-

śmy wieńce dekoracyjne, maski karna-
wałowe, śnieżynki z makaronu,  zimowe 
krajobrazy, choinki 3D;

n gry i rozgrywki umysłowe – ćwi-
czyliśmy pamięć i spostrzegawczość;
n warsztaty twórcze – szyliśmy plu-

szaki z filcu, skarpetkowe bałwanki, zdo-
biliśmy torebki prezentowe, tworzyliśmy 
zimowe lampiony ozdobne, zdobiliśmy 
słoiki metodą decoupage oraz kubki 
markerami do ceramiki, z gliny plastycz-
nej formowaliśmy różne kształty;
n projekcje filmowe – w ramach relak-

su śledziliśmy losy filmowych bohaterów.
Mamy nadzieję, że półkolonie zor-

ganizowane przez Środowiskowy Klub 
Wsparcia w Milanówku dla uczestników 
zajęć był czasem, na który wszyscy cze-

kali: spotkań, rozmów na żywo i wspól-
nego przeżywania. To był owocnie spę-
dzony wolny czas łączący naukę z dobrą 
zabawą.  

Elżbieta Sławińska 
kierownik Środowiskowego Klubu 

Wsparcia  w Milanówku 

Społeczność/Kultura
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Biblioteka poleca…. 
lektury online!

Książki dla dorosłych:
„Baśń o wężowym sercu albo wtóre 
słowo o Jakóbie Szeli”, Radek Rak, 
Wydawnictwo Powergraph

Autor książki otrzy-
mał literacką Nagro-
dę Nike w 2020 roku. 
Książka jest doskona-
łym połączeniem mitu 
z historią. Doprawio-
na dawką galicyjskich 
legend nawiązuje do 
niejednoznacznej hi-
storycznie postaci jaką był Jakub Sze-
la. Radek Rak napisał powieść o dobru 
i złu, które czają się w każdym z nas, 
o nierównych szansach, o Galicji i o Pol-
sce. W powieści znajdziemy szczyptę 
ironii, erotyzmu i humoru.

„W cieniu koronkowej parasolki. 
O modzie i obyczajach w XIX wieku”, 
Joanna Dobkowska i Joanna Wasilew-
ska,  Wydawnictwo ARKADY

Bogato ilustrowana, 
napisana przystępnym 
językiem książka w for-
mie albumu zachęca do 
wybrania się w stulet-
nią  podróż  do  świata 
mody i wydarzeń doby 
XIX w. Pokazuje jak wiel-
ki wpływ wywierała  moda na życie co-
dzienne europejskiego społeczeństwa. 
„(…) Rewolucja francuska pociągnęła 
za sobą rewolucję w modzie: odrzu-
cono gorset, wąską talię, a przede 
wszystkim – pierwszy raz w nowożytnej 
historii Europy – kobiety dobrowolnie 
ścięły krótko włosy.”

Książki dla dzieci:
,,Zielone piórko Zbigniewa. Skar-
petki kontratakują!’’, Justyna Bed-
narek, ilustracje: Daniel de Latour, 
Wydawnictwo Poradnia K.

Żeby rozwiązać trud-
ną zagadkę kryminalną 
potrzeba tęgiego umy-
słu. Spadkobiercą naj-
lepszych tradycji detek-
tywistycznych okazuje 
się również skarpetka 
Pinkerton, znana do-
brze czytelnikom z poprzednich części 
opowieści o skarpetkach. Nasz bohater 
wiedzie spokojny żywot, służąc małej 
Be za pokrowiec na telefon. I wcale nie 
jest podobnym obrotem spraw strapio-
ny. Chcąc nie chcąc, będzie musiał jed-
nak przypomnieć sobie arkana starego 
fachu, gdy porwana zostanie papuga 
Zbigniew. Książka pełna fantastycznych 
przygód, wielkich wzruszeń, świetnych 
historii i doskonałego poczucia humoru.

„Puk, puk! Chcecie psa?”, Marcin 
Przewoźniak, Wydawnictwo Zielona 
Sowa

To kolejna wciągająca 
książka autora. Pełna hi-
storycznych faktów, po-
uczająca i wartościowa. 
Dzięki przygodom dwu-
nastoletniego Stanisława 
i jego rodziców poznaje-
my najsłynniejsze psy – 
od bernardyna, ratującego w Alpach ludzi 
zasypanych przez lawiny, po pupila mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Nie zabraknie 
także wielu psich powiedzonek!

Życzymy dobrej lektury
Zespół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na zimowe wieczory proponujemy ciekawe książki z naszego księgo-
zbioru. „Zielone piórko Zbigniewa” i „Puk, puk! Chcecie psa” to pro-
pozycje dla najmłodszych czytelników. Bardzo ciekawą galerię słynnych 
psów, które pomagają ludziom znajdziecie w książce Marcina Przewoź-
niaka. Tak, tak, jest wśród nich nawet pupil Marszałka Piłsudskiego! 
Wśród propozycji dla dorosłych i młodzieży polecamy książkę Radka 
Raka – laureata Nagrody Nike za 2020 rok oraz przepięknie wydany 
album o obyczajach i modzie  XIX wieku. Wydawnictwo zawiera kilka-
dziesiąt fotografii dokumentujących Europę tamtych czasów. 

Urząd Miasta Budynek A  
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62  
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 8.00-18.00, kasa 10.00-16.00  
wt.-czw. 8.00-16.00, kasa 9.00-15.00  
pt. 8.00-15.00, kasa 9.00-14.00,  
przerwa w kasie codziennie w godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl 
pon. 9.00-18.00, 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., 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89  
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl 
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32, tel. 22 724 80 45  
tel. alarmowy 986, czynna całą dobę 
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i  Kanalizacji sp. z o.o. 
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl  
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00

KONTAKT Z PLACÓWKAMI  
I URZęDEM MIASTA

Użyty papier pochodzi z lasów 
gospodarowanych zgodnie  
z najwyższymi standardami  
ochrony środowiska  
i poszanowaniem wartości  
społecznych
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GAZETA INFORMACYJNA URZĘDU MIASTA MILANÓWKA

Panu Krzysztofowi Jaroszowi
Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego  

i Estetyki Miasta 
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia 

z powodu śmierci  
Taty 

składają  
Burmistrz Miasta Milanówka wraz z pracownikami 

Urzędu Miasta Milanówka.
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Rada Miasta

Bądź na bieżąco

KORZYSTAJ Z RZETELNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

subskrybuj nasz kanał YT
Milanówek Miasto-Ogród

zapisz się do newslettera
na naszej stronie www

dostępny także w wersji elektronicznej
na www.milanowek.pl

obserwuj nasz profil na FB
Milanówek Miasto-Ogród

śledź Biuletyn Informacji Publicznej
milanowek.pl/bip

odwiedź naszą stronę
www.milanowek.pl


