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Burmistrz  
Miasta Milanówka

Przewodnicząca Rady 
Miasta Milanówka

Drodzy  
Mieszkańcy,
przed nami święta Bożego Narodzenia, 
wigilijny stół w rodzinnym domu, choinka, 
kolędy, prezenty. W wielu domach będzie 
skromnie, ale na pewno nie zabraknie 
radości i ciepła. Nie wszyscy jednak mają 
tyle szczęścia. Są osoby, których nie stać 
nawet na skromne święta  i właśnie dla nich 
organizujemy specjalną wieczerzę wigilijną, 
która odbędzie się 16 grudnia 2018 r., o godz. 
16:00 w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 przy 
ul. Żabie Oczko 1.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego 2019 Roku, 
składamy życzenia, aby ten wyjątkowy 
czas wypełniony był radością i spokojem. 
Życzymy, żeby nadchodzące dni upłynęły 
w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze, 
a Nowy Rok przyniósł dużo zdrowia, wiele 
sukcesów i wszelką pomyślność. 
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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,
Przed nami najpiękniejsze z polskich 
świąt – święta Bożego Narodzenia. 
Czas miłości, radości i spotkań z bliskimi. 
Jest nam miło, że właśnie w tym okresie 
oddajemy w Państwa ręce nową gazetę – 
Kurier Milanowski. Nazwa pisma jest już 
znana mieszkańcom Milanówka i mamy 
nadzieję, że powrót do tego tytułu spodo-
ba się Państwu. 
W świątecznym numerze polecamy 
obszerny wywiad z Przewodniczącą Rady 
Miasta Milanówka – Janiną Moławą 
(str. 3-4), tekst Piotra Iwickiego  „Czas 
zmiany” (str. 9) oraz relacje ze wspólnego 
świętowania 100-lecia Niepodległości 
przez nasze szkoły. W Kurierze znajdzie-
cie Państwo także graficzne odwzoro-
wanie głosowań radnych podczas sesji 
(str. 5), garść informacji o szlachetnej 
paczce, oraz najciekawsze informacje 
sportowe z Milanówka. Jeśli jeszcze nie 
wiecie czym obdarować swoich bliskich, 
proponujemy zerknąć na str. 13, na której 
omawiamy kilka ciekawych książek dla 
dzieci i dorosłych. 
A gdy już skosztujecie Państwo dwunastu 
tradycyjnych potraw wigilijnych, rozpa-
kujecie prezenty i zasiądziecie przy kawie, 
zachęcamy do rozwiązania krzyżówki lub 
zadania szachowego. 
Życzymy miłej lektury i wielu pięknych 
chwil podczas świąt Bożego Narodzenia!

Redakcja Kuriera

Szanowni 
Milanowianie,

W ten wyjątkowy, świąteczny 
czas przyszło mi skreślić 
parę słów do Państwa. Na 

wstępie dziękuję Wszystkim za poparcie 
w wyborach samorządowych. To dla 
mnie nobilitacja i wielki zaszczyt, iż 
obdarzyliście mnie Państwo tak dużym 
zaufaniem! Do Milanówka zawitałem ponad 18 lat temu i zostałem tym miejscem 
oczarowany. Właściwie urzekło mnie coś nieuchwytnego – „genius loci” czyli duch 
opiekuńczy miejsca. Poczułem energię przeszłości tego wyjątkowego miasta. Jako osoba 
związana ze światem kultury znalazłem w Milanówku swoje miejsce na ziemi, miejsce, 
z którego nie chce się wyjeżdża i zawsze chce się do niego wracać.
Zawodowo zajmuję się zarządzaniem, jestem menadżerem, magistrem sztuki. Wraz 
z żoną prowadzę wydawnictwo fonograficzne i studio nagraniowe. Rodzinnie jestem 
związany z Wołyniem, skąd moja rodzina musiała uciekać podczas II wojny światowej. 
Przodek Walery Remiszewski był dowódcą pułku „Dzieci Warszawy“ i brał udział 
w walkach podczas Powstania Styczniowego. Mam 47 lat, jestem tatą czwórki dzieci. 
Czuję, iż powinienem wymienić w tym miejscu długą listę rzeczy, którą planuję zrobić 
w tej kadencji ale pozwolicie Państwo, że na początek wspomnę tylko o kilku, ale za to, 
najważniejszych sprawach.
Odpowiadając na Państwa potrzeby, uczynię wszystko abyśmy w letnie dni mogli ochło-
dzić się w miejskim basenie. Rozpocząłem prace dotyczące transparentności w urzędzie 
i jednostkach miasta i będę, tworzył wizję przyszłości naszego miasta opartą na spójnym 
planie rozwoju gminy ze zrównoważonym budżetem. Tylko w takiej sytuacji możliwe 
będzie skuteczne przeprowadzenie reform tak bardzo potrzebnych Milanówkowi. Koniec 
z relacjami między administracją samorządową a mieszkańcami opartymi na rzymskiej  
maksymie „divide et impera” (dziel i rządź). Koniec z podziałem w Naszym mieście na 
równych i równiejszych! Mam bardzo konkretne plany związane z Turczynkiem i Walerią.  
O wszystkim opowiem na łamach kolejnych wydań Kuriera.
Dziękując raz jeszcze za zaufanie, życzę Państwu Spokojnych Świąt i Wszystkiego Dobrego 
w Nadchodzącym 2019 roku, który mam nadzieję przywitamy razem podczas sylwestro-
wej  zabawy w centrum miasta!
Będący zawsze do Państwa dyspozycji

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

•••
 „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby go wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
(…)
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg
pokochał innych przez ciebie,
Zawsze wtedy,
jest Boże Narodzenie”
 Matka Teresa z Kalkuty

Wszystkim czytelnikom Kuriera 
Milanowskiego życzę, abyście w Chrystusie 
odkryli waszego Zbawiciela. Byście 
doświadczyli bezbronnej miłości Boga, 
Jego pokory i łaskawości a przez to nauczyli 
się nowego sposobu życia i kochania. 
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

 
 Proboszcz
 Ks. kan. Grzegorz Jaszczyk
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WIEŚCI Z RATUSZAWYWIAD

 Po raz drugi mieszkańcy Milanówka 
obdarzyli Panią zaufaniem. Spodziewała się 
Pani tego?
Nikt z nas nigdy nie jest pewny, jak potoczą się 
jego losy dotyczące wyborów. Kandydowałam 
w okręgu wyborczym, w którym wyborcy mogli 
mnie nie znać. W poprzedniej kadencji starałam 
się jednak pracować zgodnie z własnym sumie-
niem i poczuciem odpowiedzialności za miasto, 
aby nie zawieść tych mieszkańców, którzy na 
mnie głosowali. Zależało mi również na przeko-
naniu do siebie tych, którzy byli mi przeciwni. 
Wynik wyborów pokazuje, że jednak milanowia-
nie interesują się sprawami miasta i wnikliwie 
przyglądają się pracy radnych. Dziękuję im za 
to i obiecuję, że postaram się nie zawieść ich 
zaufania i wiary w skuteczność mojej pracy jako 
ich przedstawicielki w radzie miasta.

 Radni VIII kadencji także Pani zaufali 
i powierzyli funkcję Przewodniczącej Rady 
Miasta. Jak to Pani przyjęła i co to dla Pani 
oznacza?
Nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne za-
skoczenie. W składzie nowej Rady Miasta Mila-
nówka  są przecież radni poprzedniej kadencji 
samorządu, którzy widzieli moją trudną współ-
pracę z poprzednią włodarz Milanówka, a mimo 
to obdarzyli mnie teraz takim zaufaniem i zara-
zem odpowiedzialnością. Jest to dla mnie nowe 
wyzwanie, któremu postaram się sprostać, 
mam nadzieję, przy wydatnej pomocy pozo-
stałych radnych. To także nowe doświadczenie 
i nowe wyzwanie, ale przecież każdy z nas w tej 
radzie miasta ma jakieś zadanie do spełnienia. 
Zawsze trzeba szukać płaszczyzny porozumie-
nia, która pozwoli miastu na harmonijny rozwój, 
a nam wszystkim na lepsze i wygodniejsze życie 
w mieście.

 Jakie ma Pani plany na obecną, dłuższą, 
bo pięcioletnią kadencję?
Przede wszystkim chciałabym skonsolidować 
radnych w jeden dobrze działający organizm, 
który przysłuży się naszemu Miastu swoimi mą-
drymi decyzjami. Od zawsze mieszkam w Mila-
nówku. Kocham to miasto i chciałabym, abyśmy 
My wszyscy czuli się w nim dobrze. Plany i pro-
jekty, dotyczące rozwoju Milanówka, nie mogą 
być tylko moimi planami. Oba organy władzy 
powinny działać w taki sposób, abyśmy wszy-
scy dostrzegali korzystne zmiany w mieście. Na 
dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć, 
jakie konkretne decyzje podejmiemy. Jest dużo 
spraw i problemów, ale nad każdym pochylimy 
się wspólnie i postaramy się wypracować takie 
decyzje, które zadowolą jak najwięcej osób. Od 
wielu lat priorytetem są ulice. Ale jeszcze wcze-
śniej należy określić strategie rozwoju gminy Mi-
lanówek, z którą powinny być spójne wszystkie 
inne dokumenty. Konieczne jest także ustalenie 
kryteriów wyboru dróg do budowy i moderni-
zacji oraz zasad przeprowadzania konsultacji 
społecznych. Pilne wydaje się usystematyzo-

wanie działań tzw. zasad zarządzania. Wielolet-
nie zaniedbania sprawiły, że mieszkańcy zdecy-
dowali się na zmianę dotychczasowych władz. 
Radosnym faktem może być to, że staramy się, 
aby w sezonie letnim przywrócić do „życia” ba-
sen. Dopiero ta zmiana pozwoliła nam zajrzeć 
w odpowiednie dokumenty. Poznajemy wiele 
tajemnic, które nie były nam udostępniane. Nie 
będę cytowała słów odmowy, które wielokrotnie 
słyszałam, bo są nielicujące z powagą urzędu. 
Jestem optymistką kochającą swoje miasto 
i mam nadzieję, że Rada Miasta wraz z nowym 
Burmistrzem, powoli krok po kroku, będzie 
ciężko pracować, aby w mieście było piękniej, 
a mieszkańcom żyło się lepiej. Pierwsze oznaki 
już są widoczne. W mieście pojawiła się dawno 
niewidziana firma sprzątająca. Wigilia dla sa-
motnych i potrzebujących będzie organizowana  
pod dachem, a nie w namiotach na dworze.

 Jakie Pani zdaniem powinny być prioryte-
ty dla miasta na najbliższe lata?
W mojej ocenie pierwszą rzeczą, jaką powinien 
zrobić organ wykonawczy (burmistrz), to przed-
stawienie Radzie Miasta planu działania na naj-
bliższy rok, a w dalszej kolejności na najbliższe 
pięć lat. Jeżeli mamy podjąć decyzję o koncep-
cji rozwoju miasta, to takie zamierzenie musi 
być zharmonizowane z projektami wieloletnimi, 
w tym o charakterze rzeczowym. Nie możemy 
sobie pozwolić na marnowanie środków finanso-
wych, podejmując działania, które później okażą 
się nietrafione. I w tym miejscu warto wspomnieć 
o Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Na Skraju 
- co dalej z tą inwestycją? Jak do tej pory gene-
ruje ona ogromne koszty dla miasta, a uzdatnio-
na woda nie płynie do naszych mieszkań. Temat 
wciąż nie został zamknięty, ponieważ czeka nas 
sprawa sądowa z wykonawcą stacji.
Będę postulowała, aby ważne propozycje orga-
nu wykonawczego poparte były wynikami ana-
lizami ryzyka. Jedną z pilniejszych prac będzie 
również nowelizacja Statutu Miasta. 
W tej spawie już kilka miesięcy temu zgłasza-
ne były uwagi przez organizacje pozarządowe. 

Otwieramy cykl rozmów z radnymi VIII kadencji. 
Z przewodniczącą Rady Miasta - JANINĄ MOŁAWĄ, 
o priorytetach dla Milanówka, pracy w szkole oraz 
pasjach, rozmawiała Redakcja Kuriera.

Milanowski Kurier Wyborczy 

Demokracja zaczyna si� przy urnie 
Podczas rozm6w z niekt6rymi mieszkancami mojego okr�gu wyborczego spotkatem pewnq paniq, kt6ra na widok Kuriera 
Wyborczego obruszyla si� i rzucita: "nie interesuje mnie to, nie chodz� na wybory, bo nikogo nie znam". 

M6wiqc szczerze zrobito mi si� smutno i to nie dlatego, ie nie widziatem w tej pani poparcia, ale uswiadomito mi to, jak 
bardzo jestesmy sobie w wi�kszosci obey. 2yjemy w Milan6wku w relatywnie matej spotecznosci, a jakie cz�sto nie znamy 
nawet naszych sqsiad6w, pozostajemy oboj�tni wobec otaczajqcych nas ludzi. Co jest tego powodem? Internet? Pospiech? 
Chyba nie. Wielu z nas bye moie stracito wiar� w drugiego cztowieka, wiar�, ie moina cos robic bezinteresownie, dla dobra 
nas wszystkich, tzw. og6tu. 

Czy moina to zmienic? Czy my, ludzie spotecznie aktywni i zainteresowani moiemy sprawic, aby frekwencja w wyborach 
samorzqdowych nie oscylowata w okolicach 50%? ldeatem bytoby, gdyby kaidy mieszkaniec znat swoich radnych, 
burmistrza, interesowat si� sprawami miasta. Rzeczywistosc ideatu nie doscignie, ale moiemy pr6bowac choc troszk� jq don 
przybliiyc. 

Popatrzmy wok6t siebie, czy nie ma takich zniech�conych i zdystansowanych ludzi wok6t nas. Moie to ktos z naszej rodziny, 
moie sqsiad, przyjaciel, kolega z pracy czy studi6w. Przetammy wewn�trzny op6r, aby porozmawiac, przekonac ich, ie warto 
wybierac, ie warto poznawac kandydat6w do samorzqdu, warto uwierzyc w ludzi. I zr6bmy to nie sloganami, ale od siebie, 
od serca, z wtasnego przekonania, kt6re kaie nam przy kaidych wyborach stawac przy urnie, niezaleinie od tego, czy 
z dokonanego wyboru mamy satysfakcj�, czy rozczarowanie. 

Sprostowanie 

W poprzednich wyborach 
samorzctdowych w jednym z okr,gow 
mandat radnego kandydatka wygrala 

zaledwie trzema glosami! 
To dowod na to, ze kazdy glos si, liczy. 

Naprawd,1 

W wydaniu drugim Milanowskiego Kuriera Wyborczego w efekcie pomytki technicznej zostat zamieniony zyciorys kandydatki 
na radnq w okr�gu nr 14 - pani Janiny Motawy. Wtasciwy tekst zamieszczamy poniiej. 

Okr�g nr 14 
Janina Molawa 

W Milan6wku mieszkam od urodzenia. Mam duie doswiadczenie w pracy samorzqdowej: 
od czterech lat jestem rad net miejskq i aktywnie uczestnicz� w sesjach Rady Miasta Milan6wka. 

Z wyksztakenia jestem pedagogiem specjalnym, przez wiele lat pracowalam jako nauczyciel 
i pedagog w szkolach w Milan6wku, bylam r6wniei spolecznym kuratorem oraz lawnikiem, 

obecnie jestem na emeryturze. lnteresuj� si� filmem, teatrem, literaturc1, psychologic1 
i sportem. Prywatnie jestem matk<1 dw6ch syn6w i szcz�sliwct babcict dw6ch wnuk6w. 

Nie zamierzam niczego obiecywac na wyrost. Patrz� realistycznie na to, co moina zrobic dla 
Milan6wka. Jako radna przeprowadzilam setki rozm6w z mieszkancami. Bardzo uwainie 

wsluchiwalam si� w ich potrzeby. 0 odwodnieniu i drogach chyba nie musz� pisac, bo jest to 
oczywiste. Wiem, jak waine sq miejsca zabaw dla najmlodszych, silownie plenerowe dla 

doroslych oraz miejsca dla rodzinnego wypoczynku blisko domu. Najwyiszy czas, aby ktos 
pomyslal o mlodzieiy i zorganizowal miejsce, w kt6rym otrzyma satysfakcjonujc1cct dawk� 

rozrywki oraz szans� wielotorowego rozwoju. W Milan6wku powinien powstac'. Miejski Dom 
Kultury z prawdziwego zdarzenia. Nie spos6b pominqc r6wniei rewitalizacji targowiska 

miejskiego. Czas wreszcie zmienic rzeczywistosc w naszym miescie, by Milan6wek rozwijal si� 
harmonijnie, a jego mieszkancom iylo si� godnie. 

st r. 6 

W numerze:
3  Wieści z ratusza

•  Wywiad z Przewodniczącą Rady Miasta – 
Janiną Moławą 

•  60% bonifikaty dla wieczystych 
użytkowników. Piotr Sobucki

•  Jak głosowali radni podczas II sesji VIII 
kadencji samorządowej  

6  Seniorzy
• Milanowskie Kluby seniora przejmują 
inicjatywę. Krystyna Kott • Usługi 
społeczne dla wszystkich potrzebujących 
mieszkańców Milanówka. Krystyna Kott • 
Szlachetna Paczka w Milanówku • Pierwsza 
rocznica milanowskiej szkoły Aktywnego 
seniora • Milanowianie pomagaja 
odpowiedzialnie. K.Kott

Sport ................................................................................. 7
•  Rok 2018 oczami Rafała Białego

8   Organizacje pozarządowe
•  Wigilie Fundacji Homo Homini. Danuta 

i Zbigniew Kijewscy
•  T- Art. Na scenie Moritzhof. Iwona 

Dornarowicz

Społeczeństwo ................................................. 9
•  Czas zmiany. Piotr Iwicki
•  Magia świąt zawsze zwycięża. Anna 

Sawwidis

Edukacja ..................................................................... 10
• Polaków drogi do wolności. Małgorzata 
Paduch • Święto przedszkola „Pod dębo-
wym listkiem”. Aneta Rosner  • „Trójka” ak-
tywnie i twórczo. Dorota Banasiak • Podró-
że kształcą. Justyna Ciborowska • „Jedynka” 
dla Niepodległej • LCK w Bibliotece. Dawid 
Kosecki • Bezpieczne Mikołajki. Izabela 
Koźbiał • Świeć przykładem. Straż Miejska 
w Milanówku • „Dwójka” dla Niepodległej. 
Julia Żabczyńska  

Kultura........................................................................... 13
•  Dla dzieci i dorosłych książki pod choinkę. 

Elżbieta Kalinowska
•  Jubileuszowy Koncert Jesienny. Wspo-

mnień czar. Beata Osiadacz
•  Brzozowa na scenie Teatru Polskiego. 

Iwona Dornarowicz 

14   Sport
• Milanowska strzelnica ma już 15 lat. 
Ewelina Szewczyk • II Memoriał Andrzeja 
Wróblewskiego. Włodzimierz Rutkowski • 
Mikołajkowy konkurs w skoku wzwyż. Olaf 
Rodowald

Rozrywka .................................................................. 15
•  Krzyżówka z artystą. Bolesław 

Stępniewski                                                                          
•  Zadanie szachowe. Jarosław Kowalewski 
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WIEŚCI Z RATUSZA

To bardzo istotna sprawa, którą przedstawię 
mieszkańcom w najbliższym czasie. Wiele do 
życzenia pozostawia obecnie obowiązujący 
regulamin konsultacji społecznych, gdyż praw-
dą jest, że pełni on rolę parawanu dla decyzji 
organu wykonawczego. Najpilniejsze sprawy 
inwestycyjne to remonty dróg. Ta sprawa wzbu-
dzała najwięcej kontrowersji w minionej kaden-
cji samorządu. Warto przypomnieć, że w marcu 
2018 r. podczas posiedzenia jednej z komisji 
Rady Miasta, mieszkańcy wskazywali na po-
ważne problemy bytowe wynikające z braku 
inwestycji drogowych. Mieszkańcy mówili m. 
in., że ich drogi są w tragicznym stanie (kole-
iny nawet do 40 cm, samochody osobowe są 
wyciągane z błota ciągnikami, służby miejskie 
oraz pogotowie nawet nie próbują wjeżdżać 
w niektóre drogi), a pomimo takiego stanu 
technicznego ich drogi nie są ujęte w wielolet-
nim planie inwestycji miejskich. W kwietniu br. 
jedna z organizacji pozarządowych przekazała 
burmistrzowi opracowany model (kryteria) po-
równywania dróg i kwalifikowania ich do da-
nego etapu inwestycji w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Wydawało się, że wreszcie będzie 
można publicznie i obiektywnie typować drogi 
do remontu. Stało się inaczej. Dlatego do tego 
tematu należy jak najszybciej powrócić. W pro-
gramie wyborczym obecnego burmistrza Mila-
nówka był zapis o przywróceniu mieszkańcom 
kąpieliska miejskiego. Nie jest tajemnicą, że był 
to też komitet, z którego w tegorocznych wy-
borach samorządowych również ja startowa-
łam. Obietnic wyborczych należy dotrzymywać, 
więc rozpoczęliśmy starania, aby w najbliższych 
miesiącach wyremontować miejskie kąpielisko. 
W swojej wypowiedzi skupiłam się głównie na 
rzeczach materialnych, a zapominałam o kultu-
rze. Nie sposób nie wspomnieć o wyjaśnieniu 
stanu technicznego Teatru Letniego i willi „Wa-

leria”. Radni poprzedniej kadencji otrzymywali 
od Pani burmistrz sprzeczne komunikaty. Raz 
o wyłączeniu „Walerii” z użytkowania, a następ-
nie o planach urządzenia w niej domu dziennego 
pobytu Senior+. Nie można zapomnieć również 
o rzeźbach Szczepkowskiego, które po rewitali-
zacji wylądowały w piwnicy w budynku przy uli-
cy Spacerowej. Ulice są ważne, ale nie mogą być 
one jedyną sprawą, którą należy się zająć w try-
bie pilnym. A tych spraw do natychmiastowego 
zajęcia się nimi z każdym dniem nam przybywa. 
Jak choćby sprawa zamkniętego przejścia dla 
pieszych. O krytycznym stanie kładki dla pie-
szych nad torami w Milanówku przy ul. Przejazd, 
głośno było od dawna. Mówili o tym mieszkańcy, 
pisała o tym lokalna prasa. Dlatego niezrozumiała 
jest dla mnie ubiegłoroczna decyzja władz, która 
zakończyła się podpisaniem umowy z PKP, doty-
cząca przejęcia kładki na torami, mimo tak złego 
jej stanu technicznego. Nie sposób nie zadać 
pytania, jakie względy ekonomiczne lub inne, 
przemawiały za podpisaniem tej umowy? Jest 
wiele spraw, które wymagają natychmiastowego 
zajęcia się nimi przez organ wykonawczy. Mogę 
powiedzieć tylko tyle, że w najbliższych latach 
czeka nas dużo pracy.

 Co oprócz pracy samorządowej leży 
w kręgu Pani zainteresowań?
Nie ukrywam, że dzisiaj najważniejsze są dla 
mnie moje dzieci i wnuki, które bardzo kocham. 
To właśnie dla nich chcę zmieniać to miasto. Li-
czę na to, że podobnie jak ja, zechcą w Milanów-
ku pozostać na długie lata. Na obecnym etapie 
mojego życia czuję się spełniona. Chcę teraz 
robić coś dla innych, dla moich najbliższych, dla 
tego miasta i mieszkańców. Czasu wolnego nie 
mam zbyt wiele, ale gdy odpoczywam, to najczę-
ściej sięgam po ciekawą książkę, dobry film, idę 
na spacer lub po prostu spotykam się z przyja-

ciółmi. Bardzo cenię sobie rozmowy z ludźmi. Ta-
kie rozmowy wiele mi dają i wciąż uczę się z nich 
czegoś nowego. A mimo to, jak grecki filozof po-
wtarzam- „wiem, że nic nie wiem”.

 Czy praca w szkole przez cztery dekady 
przydaje się w działalności samorządowej, 
a jeśli tak, to w jaki sposób?
Praca w szkole nauczyła mnie wielu rzeczy. Naj-
ważniejszymi z nich są umiejętność słuchania 
innych i szacunek dla drugiego człowieka, bez 
względu na to, ile ma on lat. Tak sobie myślę, 
że dla moich poprzednich i obecnych wyborców 
ważne było to, że miałam i nadal mam dla nich 
czas, by się z nimi spotkać, wysłuchać ich i coś 
im doradzić. Może to zabrzmi zbyt wyniośle, ale 
to powiem. Drugi człowiek był dla mnie zawsze 
najważniejszy. Poza tym praca z dziećmi daje 
możliwości szukania dobrych rozwiązań w trud-
nych sytuacjach. Nie zgadzam się z niesprawie-
dliwością, z krzywdą wyrządzaną innym, często 
ludziom słabszym i nieporadnym. Właśnie tej 
wrażliwości, poczucia sprawiedliwości i rozu-
mienia innych nauczyła mnie praca w szkole. 
Szacunek jest podstawą każdego działania. 
Możemy się różnić, jednak nie możemy nigdy 
zapominać o szacunku dla drugiego człowieka.

 Czego życzy Pani na nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia mieszkańcom 
Milanówka?
Świątecznie życzę Nam wszystkim, abyśmy 
w te święta byli ze swoimi najbliższymi i spędzili 
je w atmosferze miłości, zrozumienia i wzajem-
nej życzliwości. Życzę wszystkim Państwu zdro-
wia, spokoju, radości i patrzenia z optymizmem 
w przyszłość. Niech się spełnią wszystkie nasze 
pragnienia i marzenia, a nadchodzący Nowy 
Rok obfituje w dostatek oraz przyniesie tylko 
miłe chwile i zdarzenia. 

Od 1 stycznia 2019 r., użytkowanie wieczyste nie-
ruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe 
przestanie obowiązywać. Podstawą ujawienia 
prawa własności w ewidencji gruntów i budynków 
oraz w księdze wieczystej, będzie zaświadczenie 
wydane przez Burmistrza Milanówka. 
Z przekształceniem prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności wiązać się będzie opłatą 
przekształceniowa, która równa będzie wysokości 
dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowa-
nia wieczystego i wnoszona będzie przez okres 
20 lat. Jest również możliwość  wniesienia opłaty 
przekształceniowej jednorazowo. Wychodząc na 
przeciw potrzebom mieszkańców Rada Miasta 
Milanówka podjęła w dniu 28 listopada 2018 
roku uchwałę  określającą wysokość bonifikat 
w przypadku wniesienia jednorazowo opłaty 
przekształceniowej. Jej wysokość uzależniona 
jest od terminu wniesienia. Najwyższa jest w 2019 
roku - wynosi 60%. W kolejnych latach wysokość 
bonifikaty będzie obniżana o 10%. 
Ustawodawca przewidział termin 12 miesięcy na 
wydawanie zaświadczeń. Dołożę wszelkich starań 

aby zaświadczenia będące podstawą ujawnienia 
prawa własności zostały Państwu dostarczone jak 
najszybciej. Mając na uwadze, że opisana procedu-
ra będzie obejmować wiele nieruchomości w jednym 
czasie oraz, że wydanie zaświadczeń musi zostać 
poprzedzone zweryfikowaniem każdej z nierucho-
mości, liczę na Państwa cierpliwość. 
Wszystkie zaświadczenia zostaną wydane z urzędu 
i doręczane będą na adresy wskazane w ewidencji 
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę 
Grodziskiego.  W związku z tym zwracam się 
z prośbą do wszystkich użytkowników wieczystych 
o sprawdzenie czy jesteście Państwo ujawnieni 
w ewidencji gruntów i budynków oraz czy ujawnione 
tam adresy są poprawne. 
Wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani 
skorzystaniem z bonifikaty, obowiązującej przez 
pierwszy rok, powinni złożyć wniosek z deklaracją 
skorzystania z bonifikaty od opłaty przekształce-
niowej. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 
listopada 2019.

 Piotr Sobucki, Kierownik Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami

60% bonifikaty  
dla wieczystych użytkowników

Pani 
Wiesławie  

Kwiatkowskiej 
Burmistrzowi Miasta Milanówka 

w latach 2014–2018 
wyrazy żalu i szczerego 

współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka,

Janina Moława
Przewodnicząca Rady Miasta,

Radni oraz pracownicy Urzędu Miasta,
Jednostki organizacyjne Miasta

Rada Miasta Milanówka zgodziła się, aby maksymalna wysokość bonifikaty jaką zastosować 
może Burmistrz Milanówka wynosiła 60%. Warunkiem jej otrzymania jest złożenie wniosku 
z deklaracją uregulowania opłaty przekształceniowej do 30 listopada 2019 roku.
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Nr listy Nazwisko i imiona Ilość głosów
10 Michałowska Jolanta Małgorzata 67
22 Wiśniewski Krzysztof Piotr 138
23 Szorc Joanna 107
24 Żelazowska Justyna Maria 103
25 Pitas Mateusz 92

I SESJA VIII KADENCJI RADY MIASTA MILANÓWKA
20 listopada w Hali Sportowej przy ul Żabie Oczko 1 odbyła się I Sesja Rady Miasta Milanówka VIII kadencji samorządowej w Milanówku. Podczas sesji 
miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie burmistrza miasta Milanówka – Piotra Remiszewskiego oraz piętnastu radnych. Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr1/I/18 
z dnia 20 listopada 2018 r. radni wybrali na Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka - Janinę Moławę. Radni uchwalili także jednogłośnie liczbę vice-przewodni-
czących, którymi zostali: Kinga Niedźwiecką-Reszczyk oraz Henryk Dąbek. Powołano także stałe komisje Rady Miasta Milanówka: Komisja Budżetu i Inwestycji 
- Przewodnicząca Komisji Kinga Niedźwiecka-Reszczyk; Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego - Przewodniczący Komisji Jakub Piotrowski; 
Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony i Środowiska - Przewodniczący Komisji Jaromir Chojecki; Komisja Edukacji - Przewodniczący Komisji Kamil Bialik; Komi-
sja Kultury i Sportu - Przewodnicząca Komisji Karolina Białecka; Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej - Przewodniczący Komisji Hubert Jarek. 
Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej: bip.milanowek.pl  
 Małgorzata Kurdek, Biuro Rady Miasta Milanówka

Szanowni Mieszkańcy, 
w wydaniu wyborczym Biuletynu 
Miasta Milanówka podaliśmy 
błędne dane dotyczące ilości 
głosów oddanych na kandydatów 
w okręgu Nr 15. Obok publikujemy 
poprawne dane:

Okręg wyborczy nr 15
Sprostowanie

UCHWAŁY RADY  
MIASTA MILANÓWKA Z II SESJI 
RADY MIASTA VIII KADENCJI
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Uchwała 
Nr 7/II/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finan-
sowej Miasta Milanówka na lata 2018 - 2024

Uchwała 
Nr 8/II/18 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała 
Nr 9/II/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2019 rok

Uchwała 
Nr 10/II/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała 
Nr 11/II/18

w sprawie ustalenia stawek dotacji podmiotowej 
dla zakładu budżetowego

Uchwała 
Nr 12/II/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta Milanówka

Uchwała 
Nr 13/II/18

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na cześci nieru-
chomości stanowiącej drogę wewnętrzną - ul. 
Myśliwiecką w Milanówku

Uchwała 
Nr 14/II/18

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na cześci nieru-
chomości stanowiącej drogę wewnętrzną - ul. 
Tęczową w Milanówku

Uchwała 
Nr 15/II/18

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu na cześci 
nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną - 
boczną od ul. Długiej w Milanówku

Uchwała 
Nr 16/II/18

w sprawie zgody na zastosowanie bonifikat 
w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności, określenia stawek procento-
wych oraz zasad ich ustalania

 Za  Przeciw  Wstrzymał się  Nieobecny



6

SENIORZY

Wolontariuszka Cecylia Lisek w po-
niedziałki o godz. 10:00 prowadzi 
zajęcia plastyczne przy ul. Podgór-

nej 92. Pod jej kierunkiem seniorki tworzą 
kwiaty z jesiennych liści, koszyczki z pestek 
dyni i inne cudeńka. Chęć udziału w zaję-
ciach i spotkaniach zgłosiło do tej pory 122 
osób czyli ponad czterdzieści osób więcej 
niż zakładaliśmy w momencie występowania 
o środki zewnętrzne. Cały czas spływają ko-
lejne formularze zgłoszeniowe. Największym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia prowa-
dzone w ramach Centrum Ruchu Seniora przy 
Piłsudskiego 33, które oferuje miedzy innymi 
ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, pilates oraz 
nordic walking. W planach jest uruchomienie 
zajęć jogi oraz spotkań koncentrująco- relak-
sacyjnych. We wszystkich filiach Klubu Senio-
ra odbywają się zajęcia z języka francuskiego 
z podziałem na poziomy zaawansowania oraz 

z języka angielskiego, jak również spotkania 
z native speaker’em. Dość skromną popular-
nością cieszyły się warsztaty psychologicz-
ne. Jednak tematyka spotkań i sposób pro-
wadzenia przyciąga coraz więcej chętnych. 
W ramach tych zajęć seniorzy mają możliwość 
między innymi trenowania pamięci, asertyw-
ności i komunikacji. W niedługim czasie roz-
poczną się w każdej filii Klubu Seniora warsz-
taty fotograficzne oraz zajęcia plastyczne. 

Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Milanówku

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych seniorów do kontaktu 
telefonicznego pod nr. 22 724 94 69 lub 
osobistego w Biurze Projektu „Rozwój 
usług społecznych w Gminie Milanówek” 
znajdującego się przy ul. Kościuszki 58.

Milanowscy Seniorzy 
przejmują inicjatywę

Chociaż Milanowskie Kluby Seniora funkcjonują 
dopiero pół roku, poszerzając sukcesywnie swoją 
ofertę, to milanowscy seniorzy już przejmują inicjatywę 
w organizowaniu swojego pobytu w tychże klubach. 

ZAPRASZAMY

 

Usługi społeczne dla wszystkich potrzebujących Mieszkańców Milanówka

W ramach projektu unijnego pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek realizujemy sąsiedzkie usługi opiekuńcze, z których obecnie korzysta 
17 mieszkańców Milanówka. Wypożyczamy także nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny, z którego skorzystało 15 osób niepełnosprawnych. Milanow-

ska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Krakowskiej 11a tel. 22 724 94 69 cieszy się ogromnym powodzeniem, gdyż wielu naszym miesz-
kańcom potrzebującym sprzętu ortopedycznego, często trudno do niego dotrzeć. Wiele osób starszych boryka się bowiem z barierami ekonomicznymi 
czy biurokratycznymi. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku ma jeszcze kilka propozycji dla swoich mieszkańców. Jesteśmy w trakcie prowadzenia 
procedur w celu wyłonienia wykonawców na usługę teleopieki oraz usług opiekuńczych usprawniających. Są to masaże, kinezyterapia i logopedia. Ocze-
kujemy również na sprzęt elektroniczny ( trzy tablety) z dostępem do platformy wnioskowej, który zostanie nam użyczony przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu niepełnosprawni mieszkańcy Milanówka będą mogli za pośrednictwem Ośrodka składać elektro-
nicznie wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych np. na dostosowanie mieszkania do swojej niepełnosprawności.  K. Kott

Zatem szanowni Mieszkańcy Milanówka oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych, jeżeli z powodu swojej niepełnosprawności lub 
swojego podopiecznego planujecie ubiegać się w PFRON o środki na likwidację barier architektonicznych, możecie skontaktować się 
z pracownikiem Ośrodka pod numerem tel. 22 7249792 lub 22 7558635. 

Praca plastyczna wykonana pod 
kierunkiem Cecylii Lisek
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Milanowianie pomagają 
odpowiedzialnie! 
Zbędne tekstylia i obuwie wrzuć do kontene-
ra oznakowanego znakiem PCK, który został 
przeniesiony z ul. Herberta 41 (byłego terenu 
Milanowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ) 
na ul. Spacerową 4 ( parking Urzędu Miasta 
Milanówka od ul. Pasiecznej). Do kontenera 
można wrzucać używane ubrania, które już są 
nam niepotrzebne. Ubrania w dobrym stanie 
posłużą jeszcze potrzebującym, a te gorsze 
zostaną wykorzystane do celów przemy-
słowych. Liczy się każdy kilogram!. Dochód 
zostanie przeznaczony na akcje pomocowe 
w naszym mieście. Najbardziej cieszą nas 
nowe rowery dla osób niepełnosprawnych, 
które otrzymaliśmy od PCK w zamian za zgo-
dę na umieszczenie pojemnika z logo PCK na 
terenie Miasta. Otrzymane rowery trafiły do 
niepełnosprawnych mieszkańców Milanówka 
i ułatwiają im życie zapewniając mobilność 
i tym samym stanowią ważny element prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej 
grupy osób. Mieszkańcy Milanówka pomagaj-
my odpowiedzialnie, przynosząc zbędne tek-
stylia i obuwie do kontenerów oznakowanych 
logo PCK, które znajdują się obecnie przy ul. 
Spacerowej 4 na parkingu Urzędu Miasta Mi-
lanówka od ul. Pasiecznej. K. Kott

„Witam.
Rok 2018 dobiega końca. Był to kolejny, 
bardzo intensywny i pełen emocji sezon 
sportowy w mojej fmx’owej przygodzie.
Na motocyklu siedziałem już od stycznia, 
zimowy okres uniemożliwia treningi w 
Polsce dlatego spędziłem ten czas trenując 
w takich miejscach jak Hiszpania. W marcu 
wróciłem do Polski i cała „maszyna” ruszyła. 
Zdecydowanie najważniejszym momentem 
tego roku był dla mnie debiut w Mistrzo-
stwach Świata. Występ w zawodach tej ran-
gi, z topowymi zawodnikami, przed kilkoma 
tysiącami Polskich kibiców to była niesamo-
wita akcja! Do tego cały sezon zapełniony 
masą eventów, pokazów, zawodów,  aż 
ciężko opisać wszystko w kilku zdaniach. 
Przy współpracy z miastem Milanówek  po-
wstało też moje promo-video. Na motocyklu 
latałem do października a aktualnie jestem 
w trakcie rekonwalescencji po operacji 
której musiałem się poddać ze względu na 
kontuzje stawu barkowego. Do treningów 
powinienem wrócić już w marcu.

Życzę Wszystkim wesołych świąt i szczęśli-
wego nowego roku, do usłyszenia w 2019!»

Szlachetna 
Paczka  
w Milanówku

Pierwsza rocznica 
Milanowskiej Szkoły 
Aktywnego Seniora 
Wyrażając troskę i zaangażowanie w spra-
wy osób 60+, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Milanówku w październiku 2017 roku 
uruchomił projekt socjalny pn. „Milanowska 
Szkoła Aktywnego Seniora’ w której chcemy 
uczyć Seniorów, jak długo być „młodym, za-
dowolonym, i sprawnym. Przy ul. Brzozowej 
1 (w budynku Społem) w każdy poniedziałek, 
a w Domu Piekarskiego przy ul. Piłsudskiego 
33 - w każdy wtorek i czwartek seniorzy z Mi-
lanowskiej Szkoły spotykają się na zajęciach 
pomagających jak najdłużej utrzymać w do-
brej kondycji swój kręgosłup. 
Wzorem ubiegłego, kiedy nasi seniorzy wyje-
chali na zimową wycieczkę do fabryki bom-
bek, w tym roku organizujemy wyjazd ze 
Świętym Mikołajem do Torunia. Tam planuje-
my upiec świąteczny piernik dla najbliższych. 
Seniorzy z Milanowskiej Szkoły wezmą rów-
nież udział w tym roku w tradycyjnej wieczerzy 
wigilijnej, która odbędzie się w grudniu tego 
roku w sali ćwiczeniowej przy ul. Brzozowej 1. 
Warto pamiętać, że społeczeństwo potrzebuje 
seniorów bo to właśnie oni pokazują młodym 
jak żyć, nawet na przekór przeciwnościom. 
Troszczmy się zatem o nich ułatwiając im 
dostęp do warsztatów, imprez, spotkań oko-
licznościowych i  innych działań ważnych spo-
łecznie i życiowo.  K. Kott

Dzięki dotychczasowemu zaangażo-
waniu pracowników Ośrodka a także 
ludzi dobrej woli, część milanowskich 

rodzin, już w latach poprzednich, została 
obdarowana, tym czego najbardziej po-
trzebowali. W tym roku kolejnych 30 rodzin 
otrzymało szansę na wsparcie w postaci 
Szlachetnej Paczki. Wolontariusze ze Sto-
warzyszenia „WIOSNA”- Szlachetna Pacz-
ka, na podstawie rozmowy oraz poznanej 
historii rodziny, będą wskazywali rodziny, 
które najbardziej potrzebują wsparcia. Idea 
Szlachetnej Paczki zainspirowała również 
najmłodszych Milanowian. Chęć niesienia 
pomocy zadeklarowały dzieci z Przedszkola 

nr 1 przy ul. Podgórnej w Milanówku. Przy-
gotują oni paczkę dla jednej z rodzin. Na-
tomiast młodzi uczestnicy Środowiskowego 
Klubu Wsparcia dla Dzieci i Rodzin przy 
ul. Na Skraju 2 i przy ul. Szkolnej 12, wezmą 
udział w miejskim konkursie plastycznym 
„Szlachetna Paczka – Lubię Ludzi” . Pra-
cownicy Urzędu Miasta Milanówka także 
włączyli się w akcję świątecznego poma-
gania i przygotowują paczki dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców miasta. Ta ini-
cjatywa zbliża ludzi, uczy pokory i zrozumie-
nia dla słabszych . Zachęcamy wszystkich 
do podejmowania takich aktywności szcze-
gólnie w okresie świątecznym! 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodze-
nia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku , jak 
co roku, włączył się w ogólnopolski projekt pod nazwą 
Szlachetna Paczka. Jest to akcja charytatywna a jej celem 
jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. 

Rok 2018 oczami Rafała Białego!
Rafał Biały, czołowy polski zawodnik Freestyle Motocross oraz mieszkaniec Milanówka opowie-
dział nam  jak wyglądał jego sezon sportowy oraz co aktualnie u niego słychać.Rafał współpra-
cuje z miastem i „latając” z herbem Milanówka na piersi promuje miasto w kraju i za granicą 
w extremalnej i widowiskowej dyscyplinie jaką jest freestyle motocross.

Poczynania zawodnika  
możecie śledzić na bieżąco:  
Facebook oraz Instagram@RafalBialyFmx
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

T-Art na 
scenie 
Moritzhof!

Wyruszamy 17 listopada spod OSP. 
Bo strażacy ratują nie tylko domy 
z płomieni i koty z drzew, ale i arty-

stów potrzebujących sali do prób. Wszystko 
spakowane (łatwo nie było, jedną z prób była 
też „próba pakowania” 3 dni przed wyjaz-
dem) i w drogę!
Magdeburg. Hotel, formalności – jutro wiel-
ki dzień! Nadszedł, jak to z wszelkimi dniami 
bywa. Do południa próba w hotelu, potem 
próba oświetlenia i nagłośnienia na scenie 
Moritzhof. Zapomnieliśmy o obiedzie… ale 
nadrobimy!
Nadchodzi TA godzina. To najtrudniejszy 
moment dla reżysera i aktorów – chwile 
przed. Potem już idzie samo. Gaśnie świa-
tło. Muzyka – poszło. Siedzę przy panu od 
oświetlenia i nagłośnienia, który ni w ząb po 
polsku, ja ni w ząb po niemiecku, ale mamy 
ustalone znaki. Zawsze mocno wyczuwam 
nastrój publiczności – albo ich „weźmiemy” 
od pierwszego wejścia, albo nie... Interakcja 
z publicznością dodaje skrzydeł aktorom, 

mentalna ściana osłabia. Od pierwszego wej-
ścia wiem – są skrzydła. I rosną. 
Brawa. Widzowie „wtargnęli” na scenę, 
śpiewają z nami, tańczą. Śpiewamy piosen-
ki chyba z wszystkich naszych muzycznych 
spektakli. Wielka radość po wielkim prze-
życiu – słyszymy piękne słowa od widzów. 
Podchodzi do mnie pan: Zostańcie na 3-4 
dni, damy ten spektakl w różnych miejscach! 
Proszę pana – mówię – praca…
Wyjeżdżamy z zaproszeniem do Berlina 
i jeszcze raz do Magdeburga. Zostawiamy 
wystawę MCK „Marszałek Piłsudski w twór-
czości J. Szczepkowskiego”. Będzie ekspo-
nowana w Magdeburgu, Polonia zaprasza 
delegację z Milanówka.
Wystąpili: Darek Biernacki, Marysia de La-
tour, Basia Gilewska, Dominik Kobylański, 
Gabi Maliborska-Szmulewicz, Asia Marci-
szak, Ewa Mazur, Jagoda Paćko, Karolina 
Paćko, Hubert Sikorski, Ryś Siwiński, Ignacy 
Stefaniuk, Ewa Utecht-Grzana; pianino: Jerzy 
Smolarek; rekwizyty: Magda Hollender. 

Kto pamięta projekt „Transit Masovien” sprzed 8 lat? A kto pamięta 
koncert wieńczący wakacyjne warsztaty 3 lata temu, gdy przyjechali 
do nas artyści z Niemiec i z Gwadelupy? Dzięki tym właśnie kontaktom 
dostaliśmy zaproszenie z Historią Polski w etiudach do Magdeburga od 
Związku Polaków.

Dziękujemy Sponsorom: MCK, Hanna Młynarska, Jarosław Paćko – Projekt Milanówek. 
Wszystkim, którzy wsparli nas przez zrzutkę.pl: Karolina Białecka, Anna Belta, Ola 
Boniecka, Michał Cichosz, Asia Citlak, Bogdan Grzana, Agata Kucharska, Margot, Maria 
Matuszkiewicz, Anna Osiadacz, Magdalena Rekosz, Konstanty Siwiński, Aneta Szulczewska, 
Olga Wałkowska; też anonimowym. OSP – dzięki za świetlicę na próby!

RELACJA

WIGILIE FUNDACJI 
HOMO HOMINI
Wracają spotkania wigilijne adresowane 

do osób samotnych i potrzebujących. 
Tegoroczna wieczerza wigilijna już jest szy-
kowana, zarówno przez nasze milanowskie 
szkoły, Ośrodek Pomocy Społecznej, MCK 
jak i naszą fundację. 16 grudnia ci, któ-
rzy nie mają nikogo bliskiego lub nie stać ich 
na urządzenie świąt, zasiądą przy wspólnym 
stole i podzielą się opłatkiem w hali sporto-
wej przy ul. Żabie Oczko 1. Przy tej okazji 
warto wrócić pamięcią do momentu kiedy 
wszystko się zaczęło.
Pierwsza wigilia zainicjowana przez Ho-
mo-Homini została zorganizowana przy 
parafii św. Jadwigi Śląskiej w 1991 roku. 
Nasze przedsięwzięcie wspierał ówczesny 
proboszcz, ksiądz prałat  Zbigniew Szysz. Po 
trzecim wigilijnym spotkaniu, już wiedzieliśmy, 
że potrzebujących jest tak wielu, że mała sal-
ka katechetyczna przy jadwiżańskiej parafii 
po prostu „pęknie w szwach”. Wtedy zrodził 
się pomysł aby takie spotkania organizować 
u sióstr Urszulanek. Siostry przyjęły nas z ser-
decznością i przez sześć lat właśnie u nich 
odbywały się ciepłe, pełne miłości wieczerze 
wigilijne, podczas których dawaliśmy paczki 
z najbardziej potrzebnymi produktami. Wcze-
śniej organizowaliśmy zbiórki produktów żyw-
nościowych, ciepłych skarpetek, czapek, sza-
lików i tym podobnych drobiazgów. Czy to są 
drobiazgi? Dla wielu starszych, czy po prostu 
gorzej sytuowanych osób, są to cenne rzeczy. 
Możliwość ofiarowania czegoś, osobie 
potrzebującej zawsze wyzwalała w nas 
radość, a na twarzach obdarowywanych 
malował się wtedy uśmiech. I te uśmiechy 
oraz wdzięczność za otrzymane prezenty 
przechowujemy w naszych sercach od sa-
mego początku naszej akcji. Fundacja przez 
kolejne 14 lat kontynuowała organizację spo-
tkań wigilijnych, w których pomagali wolon-
tariusze, ZHP ale przede wszystkim Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Milanówku. Te spo-
tkania charakteryzowały się jednym szcze-
gólnym elementem,  przy wspólnym stole nie 
było miejsc VIP –owskich czy zarezerwowa-
nych dla jakiś szczególnych gości, siedzieli-
śmy wszyscy razem. Szybko zaakceptowano 
ten demokratyczny zwyczaj i mamy nadzieję, 
że tak będzie również w tym roku.

Danuta i Zbigniew Kijewscy
Fundacja Homo-Homini



Szanowni 
Mieszkańcy,

W ostatnim czasie docierają do nas niepokojące sygnały, że może dojść do sytuacji 
kiedy odpady nie zostaną od nas odebrane. Problem dotyczy nie tylko naszej gminy 
ale całego województwa. W związku z zaistniałą sytuacją w gospodarce odpadowej 

w dniu 19 listopada br. odbył się konwent wójtów, burmistrzów, prezydentów Województwa 
Mazowieckiego w Grodzisku Mazowieckim, w którym uczestniczył również przedstawiciel 
Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pan Marcin Podgórski. Na konwencie obecny był 
także Burmistrz Milanówka - Pan Piotr Remiszewski wraz z sekretarz - Panią Anną Fabisiak.   

Co jest przyczyną takiej sytuacji?
Zgodnie z przepisami odpady komunalne zmieszane oraz zielone, które są odbierane przez 
firmy obsługujące gminy w tym zakresie, muszą trafić do regionalnych instalacji (RIPOK) i tu 
następuje problem, gdyż RIPOKI  albo odmawiają przyjęcia odpadów, bądź limitują ich odbiór 
(tłumacząc się brakiem mocy przerobowej), a do tego dochodzi jeszcze wzrost cen zarówno 
na instalacjach jak i u operatorów odbierających odpady. Wynika to przede wszystkim z tego, 
że w regionie warszawskim jest niewystarczająca liczba instalacji oraz nie ma możliwości 
zagospodarowania odpadów poza regionem warszawskim.
Podczas konwentu zostało wystosowane stanowisko do Marszałka Województwa oraz Mi-
nistra Środowiska o podjęcie niezwłocznie działań, mających na celu usprawnienie systemu 
gospodarki odpadami w naszym regionie, aby nie doszło do monopolizacji na rynku odpado-
wym i drastycznego wzrostu cen za ich zagospodarowanie.
Mamy nadzieję, że decyzje na wyższych szczeblach zapadną szybko, bo jesteśmy po pierw-
szym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który ze względu na brak tak du-
żych środków finansowych jakie gmina musiałaby ponieść na to zadanie został unieważniony. 
Mamy nadzieję, że kolejne postępowanie pozwoli nam na wyłonienie Wykonawcy, bo obecna 
umowa kończy się 31 stycznia 2019r.

W niniejszym numerze zamieszczamy również harmonogram odpadów na styczeń 2019 roku, 
kolejny trafi do Państwa pod koniec stycznia, z nowymi zasadami odbioru odpadów, dotyczą-
cymi selektywnego zbierania z podziałem na większą ilość frakcji, zgodnie z rozporządzeniem 
ministra środowiska. O sytuacji w gospodarce odpadowej będziemy informować na bieżąco.



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU MIASTA MILANÓWKA

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.
realizowany przez firmę EKO-HETMAN 

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

UWAGA!!!  
WYWÓZ ODPADÓW ODBYWA SIĘ od godziny 6:30 rano

RE
JO

N 
1

Rodzaj odpadu styczeń REJON 1 obejmuje ulice

Komunalne 9
23

Barwna, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Dzierżanowskiego, 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, Teligi L., Tuwima, Wąska, Wigury, Wojska Polskiego (Ludna-
Kwiatowa), Żukowska, Żwirki

makulatura, 
plastik, szkło

9
23

RE
JO

N 
2

Rodzaj odpadu styczeń REJON 2 obejmuje ulice

Komunalne 8
22

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, Okopy 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

makulatura, 
plastik, szkło

8
22

RE
JO

N 
3

Rodzaj odpadu styczeń REJON 3 obejmuje ulice

Komunalne 10
24

Czubińska, Falęcka, Gospodarska, Jemiołuszek,  Jerzyków, Klonowa,  Leśny Ślad (Podleśna- 
Lasek Olszowy), Leszczynowa,  Lipowa, Marzeń, Myśliwiecka, Naddawki, Ogrodowa, Olszowa, 
Owocowa, Parkingowa, Podleśna, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj, Sadowa, Słowików, Sołecka, 
Sowia, Tęczowa, Topolowa, Trębacka, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wrzosowa, Wschodnia, Wylot, 
Zakątek, Załamana, Zielona Żytnia, Źródlana

makulatura, 
plastik, szkło

10
24

RE
JO

N 
4

Rodzaj odpadu styczeń REJON 4 obejmuje ulice

Komunalne 11
25 Dworcowa, Kaprys,  Krakowska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego (Kościuszki- Piasta), Leśny 

Ślad (Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała, Orzeszkowej, Piasta, Podgórna  
(Kościuszki-Wspólna),  Sienkiewicza,  Wiejska, Wójtowska, Wspólna, Zacisznamakulatura, 

plastik, szkło
11
25

RE
JO

N 
5

Rodzaj odpadu styczeń REJON 5 obejmuje ulice

Komunalne
2
16
30

Bagnista, Bliska, Brwinowska (Kazimierzowska - Wiatraczna), Brzozowa, Dębowa, Działkowa, 
Grabowa, 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

makulatura, 
plastik, szkło

2
16
30

RE
JO

N 
6

Rodzaj odpadu styczeń REJON 6 obejmuje ulice

Komunalne
31 grudnia

15
29 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, Zielnamakulatura, 

plastik, szkło
31 grudnia

15
29



RE
JO

N 
7

Rodzaj odpadu styczeń REJON 7 obejmuje ulice

Komunalne
3
17
31

Bartosza, Bociania, Brwinowska (Królewska-Wiatraczna), Cicha, Dolna, Głowackiego, Grudowska 
(Królewska - Owczarska), Iwaszkiewicza,  Jabłonowa, Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konopnickiej, 
Makowa, Marszałkowska, Miła, Nadarzyńska (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

makulatura, 
plastik, szkło

3
17
31

RE
JO

N 
8

Rodzaj odpadu styczeń REJON 8 obejmuje ulice

Komunalne 4
18

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

makulatura, 
plastik, szkło

4
18

RE
JO

N 
9

Rodzaj odpadu styczeń REJON 9 obejmuje ulice

Komunalne 14
28

Asnyka, Kameralna, Kochanowskiego, Księżycowa, Lazurowa, Ludna, Prusa, Szczepkowskiego
makulatura, 

plastik, szkło
14
28

RE
JO

N 
10

Rodzaj odpadu styczeń REJON 10 obejmuje ulice

Komunalne 7
21 3 maja, 8 maja, Bratnia, Gołębia, Gospodarska nr 44a, 44b, 44c, Kazimierzowska 34a, Końcowa, 

Nadarzyńska nr  42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c, 86a, 86c, Marzanny, Modrzewiowa, Niska, 
Południowa, Rolna, Świerkowa, Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 14, 16, 18makulatura, 

plastik, szkło
7
21

ZASADY GROMADZENIA ODPADÓW
Odpady gromadzone są w:

zmieszane odpady 
komunalne

papier, tworzywa 
sztuczne, metale,  

tetra-pak
szkło

bioodpady (trawa, 
liście, pocięte gałęzie 

i krzewy)

POJEMNIK  
(zapewnia właściciel 

posesji) ŻÓŁTY BIAŁY BRĄZOWY

ODPADY KOMUNALNE będą 
odbierane wyłącznie z pojemni-
ków, zg. z podanym harmonogra-
mem. Pojemnik zapewnia właści-
ciel posesji we własnym zakresie. 
Pojemnik musi spełniać normę 
PN-EN 840-1 i być przystoso-
wany do opróżniania przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu.

ZUŻYTE BATERIE, ŚWIETLÓW-
KI zbierane w wyznaczonych 
punktach (wykaz adresów na 
stronie internetowej Urzędu) 

PRZETERMINOWANE LEKI 
zbierane w aptekach i przychod-
niach (wykaz adresów na stronie 
internetowej Urzędu)

ODPADY SEGREGOWANE 
odbiór w workach, zg. z podanym 
harmonogramem. Worki miesz-
kaniec otrzymuje w systemie 
wymiany pełny na pusty, w dniu 
odbioru odpadów.

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

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

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
odbierane będą: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe – max 1 m3/miesięcznie, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, chemi-
kalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło. Punkt ten znajduje się w Milanówku, róg ulic Turczynek i Wiatracznej, godz. 
pracy: wtorek i czwartek 10:00 – 18:00, sob 10:00 – 15:00. Odpady w Punkcie można oddać po uprzednim okazaniu przez mieszkańca doku-
mentu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów komunalnych. 
Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, prośby należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego: 
tel.: 22 729-98-98, 729-98-99, fax: 22 729-90-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl 
Punkt Informacyjno-Reklamacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00



ZIMĄ PAMIĘTAJMY 
O ZWIERZĘTACH

Zima jest dla zwierząt najtrudniejszym okresem w ciągu roku. 
Niskie temperatury czy problemy ze zdobyciem pokarmu to 
tylko kilka problemów, jakie dotykają zwierzęta w okresie zi-

mowym.  W tym trudnym czasie warto pomyśleć o pokarmie dla 
ptaków. Pamiętajmy jednak o kilku ważnych zasadach:

  dokarmiajmy dopiero, kiedy przyjdą mrozy, karmiąc je wcześniej, 
zachęcamy do pozostania na zimę, co może być dla nich bardzo 
niebezpieczne

  pożywienie zostawiajmy w czystym i bezpiecznym miejscu, kar-
mniki powinny mieć daszek chroniący przed opadami i osło-
nę przed wiatrem, ale także zapewniać możliwość swobodnej 
ucieczki,

  karma powinna być zbliżona do naturalnej, najodpowiedniejsza 
to mieszanki ziaren ze słonecznikiem, niesolona słonina, także 
suszone owoce są doskonałym ptasim przysmakiem, natomiast 
pieczywo i ludzkie pokarmy z przyprawami i solą bardzo szkodzą 
ptakom.

Pamiętajmy też o naszych domowych  
pupilach w noc sylwestrową. 

Każdy, kto ma w domu zwierzaka doskonale wie, jak bardzo się on boi, gdy za oknami 
wybuchają sztuczne ognie i petardy. Zwierzęta reagują na hałas ucieczką. Jeśli w czasie 
wybuchu zwierzę jest na dworze może udać się w nieznanym kierunku. Wtedy też dochodzi 
do sytuacji, w których zwierzęta giną na przykład pod kołami samochodów, autobusów czy 
pociągów lub z powodu hałasu umierają na zawał serca. 
Apelujemy do wszystkich, żeby świętować bez petard i wystrzałów. Podczas tegorocznego 
wspólnego powitania Nowego Roku na ulicy Warszawskiej władze miasta rezygnują z poka-
zu sztucznych ogni, do czego zachęcamy również wszystkich Mieszkańców. 

Emilia Misiak
Referat Ochrony Środowiska
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SPOŁECZEŃSTWO

W cieniu słupków

Mało kto zauważył, że w jednym z ostatnich 
przedwyborczych sondaży IPSOS progno-
zował, że 41% osób deklarujących udział 
w wyborach samorządowych, zdecydowa-
nych jest poprzeć kandydata pod jednym 
warunkiem: nie piastuje on tego stanowiska 
w dobiegającej końca kadencji. Ot, jasno 
określili oni, że stawiają na zmianę władzy. 
Gdzie więc upatrywać takiej postawy? Ja-
kie było źródło takiego a nie innego poste-
powania wyborców? Na pewno kluczowe 
było wyrażenie dezaprobaty dla władzy, 
która w jakiś sposób zawiodła, nie spraw-
dziła się w dobiegającej końca kadencji. 
Niejednokrotnie dało się słyszeć opinie, że 
to fakt arogancji, oderwania decydentów 
od spraw przyziemnych, leżących gdzieś 
daleko od wielkiej polityki, jednak blisko 
prostego obywatela, mieszkańca, wywołał 
sprzeciw wyborców. Jak widać, bliskie Mi-
lanówkowi samorządy, podobnie jak samo 
miasto, wypełniło ipsosowską prognozę. 
Pruszków, Milanówek, Michałowice, po-
stawiły na nowe dając czerwoną kartkę 
władzy. Znamiennym jest to, że o ile w Mi-
lanówku mieszkańcy szybko, bo raptem 

po czerech latach rządzenia, podziękowa-
li pani burmistrz, o tyle wspomniane tutaj 
samorządy Pruszkowa i Michałowic (przy-
pomnijmy, że Michałowie to również Komo-
rów) kierowane były od wielu kadencji przez 
tych samych samorządowców (Pruszków), 
bądź ich sukcesorów (Michałowice). Można 
wręcz mówić, że doszło to swoistej terapii 
wstrząsowej. 

Synergia danych
Nie trzeba kryć, że doszło do fuzji i speł-
nienia dwóch prognoz. O pierwszej już 
pisałem, druga odnosiła się do prognozy 
wysokiej frekwencji wyborczej. Rozmaite 
sondaże wykazywały, że frekwencja w I 
turze wyborów samorządowych, może 
znacznie przekroczyć 70%. To specyfika 
tych wyborów, jednak ta liczba napawa-
ła optymizmem w kontekście aktywności 
obywatelskiej. Idąc tropem przysłowia, 
a wszak jest ono jak i inne, mądrością 
narodu, „samorząd to władza bliska, jak 
ciału koszula”. Niska bezwładność pro-
cesu decyzyjnego przekładającego się na 
efekty sprawia, że obywatel oczekuje od 
władzy lokalnej na poziomie samorządu 

terytorialnego, skuteczności. I oczywiście 
szybkości w tym działaniu. Nic więc dziw-
nego, że wybory stają się recenzją władzy 
właśnie w tym kontekście. Wolni od emocji 
możemy łatwo prześledzić splot wydarzeń 
i prognoz na tle tego, co miało miejsce 
w Milanówku. Po pierwsze znakomita fre-
kwencja w I turze – 63,65 %Blisko dwu-
tysięczna jeśli chodzi o głosy wyborców 
przewaga pana Piotra Remiszewskiego 
nad byłą panią burmistrz w II turze wska-
zuje, że zadziałał mechanizm śnieżnej kuli: 
zawiedzenie mieszkańców dotychczaso-
wymi rządami wsparte oczekiwaniem no-
wego w kontekście zmiany, poparte wy-
soką frekwencją, dały efekt znany już z II 
tury wyborów. I tu frekwencja na poziomie 
56,55% potwierdza fakt nieprzeciętnego 
zaangażowania mieszkańców w lokalne 
sprawy, wolę aktywnego uczestniczenia 
na poziomie decyzyjnym (wybory samo-
rządowe) w  kwestii wyboru władzy wy-
konawczej. I to połączenie woli zmiany, 
w dużej mierze zbudowane na fundamen-
cie niespełnionych obietnic, w koneksji 
z wysoką frekwencją, dało finalny efekt 
w Milanówku. Zmianę władzy. 

Piotr Iwicki

MAGIA ŚWIĄT ZAWSZE ZWYCIĘŻA 
– spektakl i świąteczny kiermasz 
w „Jedynce”
Przepełnieni już myślami o świętach Bożego Narodzenia, przygotowujemy się, 
by uczcić to wydarzenie w murach Naszej Jubilatki. 14 grudnia 2018 r., o godz. 
16.00, odbędzie się spotkanie świąteczne, podczas którego zaprezentuje-
my przedstawienie pt. „Magia świąt zawsze zwycięża” w wykonaniu naszych 
uzdolnionych uczniów i zespołu wokalnego „Arfik”. Jest to okazja do zatrzyma-
nia się w przedświątecznej krzątaninie i spędzeniu kilku miłych chwil w towa-
rzystwie przyjaciół i sympatyków naszej szkoły, przy muzyce i poezji a także do 
integracji międzypokoleniowej. W tym dniu Rada Rodziców organizuje po raz 
kolejny Kiermasz Świąteczny z różnorodnymi dekoracjami, ozdobami świątecz-
nymi i słodkościami. Zapraszamy!

Anna Sawwidis
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

Czas zmiany
W zalewie przedwyborczych sondaży, w natłoku statystyk 
poparcia i prognoz, niejako z dala od światła reflektorów 
wypełniła się jedna z prognoz, którą w pewien sposób 
bagatelizowano. 
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„Piękna nasza, Polska cała” pod takim hasłem po raz ósmy świętowaliśmy rocznicę 
otwarcia nowego budynku Przedszkola nr 1 „Pod dębowym listkiem”. 24 

listopada w progach naszego przedszkola pojawiły się dzieci wraz z rodzicami oraz zaproszeni 
goście. Pani Dyrektor powitała zebranych przedszkolaków, rodziców i nowo wybrane władze 
samorządowe. Następnie przyszedł czas na wspaniałe występy dzieci nawiązujące do 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Występy zachwyciły wszystkich gości, a owa-
cjom nie było końca. W tak ważnym dla nas dniu odwiedził nas Pan Burmistrz, który podarował 
przedszkolakom prezenty. Do tradycyjnego posadzenia drzewa w ogrodzie przedszkolnym Pani 
Dyrektor zaprosiła Burmistrza Pana Piotra Remiszewskiego i Przewodniczącą Rady Miasta Panią 
Janinę Moławę. W salach zajęć czekały na dzieci gry, zabawy interaktywne przygotowane przez 
nauczycielki i milanowską Straż Miejską. Oferta była wzbogacona o możliwość nauki tańców 
narodowych pod okiem instruktora. 
Goście podczas imprezy mogli posilić się pyszną tradycyjną grochówką przygotowaną w przed-
szkolnej kuchni oraz sokami i jabłkami z polskich sadów. Wszystkim towarzyszył dobry nastrój. 
Z entuzjazmem przyjęto obietnicę jeszcze lepszej zabawy za rok. 

Aneta Rosner, Przedszkole „Pod dębowym listkiem”

„Polaków  
drogi do wolności”

Placówka rozpoczęła niepodległościo-
we świętowanie już na początku roku 
ogłaszając konkursy międzyszkolne: 

literacki, historyczny i plastyczny. Główna 
uroczystość związana ze 100.leciem odzy-
skania niepodległości powstała w oparciu 
o autorski scenariusz Małgorzaty Paduch 
i Moniki Pierzyckiej. Nauczycielki przygo-
towały program na ogólnopolski konkurs 
„Moja Niepodległa” organizowany przez In-
stytut Pamięci Narodowej. Efekty ich pracy 
można było podziwiać podczas niepodle-

głościowej gali szkolnej. Tego dnia ucznio-
wie, którzy wzięli udział w konkursach 
tematycznych otrzymali nagrody i wyróż-
nienia. Warto dodać, iż uroczystość została 
okraszona odśpiewaniem hymnu państwo-
wego, okolicznościową akademią oraz in-
scenizacją przysięgi Józefa Piłsudskiego. 
O oprawę muzyczno - plastyczną zadbały 
panie Elżbieta Dąbrowska, Romualda Jur-
kiewicz oraz G. Hubala-Mazur. 

 „Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom 
biorącym udział w rywalizacji i gratulujemy 
wysokiego poziomu prac i wiedzy. Galowe 
stroje, patriotyczne wiersze i pieśni oraz 
bardzo udana inscenizacja przysięgi Józefa 
Piłsudskiego przejdą do historii naszej szkoły.”

Małgorzata Paduch
Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Milanówku

Pod takim hasłem
w Szkole Podstawowej nr 3
zorganizowano wydarzenia
upamiętniające 100.rocznicę
odzyskania niepodległości.

NIEPODLEGŁA

Święto 
Przedszkola
„Pod dębowym 
listkiem” 
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Podróże kształcą! 
Obchody Europejskiego Dnia Języków Ob-

cych na dobre wpisały się w kalendarz im-
prez w milanowskiej „trójce”. Dzień ten to nie 
tylko niezwykła podróż po wielu krajach z moż-
liwością podziwiania znajdujących się w nich 
atrakcji, ale szansa na poznanie obcych kultur 
oraz poszerzenie i sprawdzenie własnej wiedzy. 
Dzięki staraniom naszych uczniów oraz na-
uczycielki języka angielskiego - Justyny Cibo-
rowskiej 26 września mieliśmy okazję na odwie-
dzenie wielu niezwykłych miejsc: Anglii, Francji, 
Rosji, Portugalii, Włoch czy Szkocji. Profesjo-
nalnie przygotowane stanowiska z tradycyjną 
muzyką i przepysznymi potrawami nikomu nie 
pozwoliły pozostać obojętnym i zapewniły wiele 
niezapomnianych wrażeń.

Justyna Ciborowska

„Trójka” aktywnie i twórczo

Co łączy francuskie croissanty ze szkolną lektu-
rą, czyli do czego zainspirował nas Mikołajek?

8 listopada uczniowie klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 3 mieli okazję przekonać się, 
że praca z lekturą może być połączeniem przyjemnego z pożytecznym. Czwartoklasi-

ści, pod opieką nauczycielek, pani Doroty Banasiak oraz pani Marioli Smoleńskiej, zgłębiali 
tajemnice przepisu kulinarnego, piekąc croissanty według receptury z książki pt. Mikołajek 
i słodkie przekąski Alaina Ducasse’a, do której napisania zainspirowały autora przygody 
Mikołajka, bohatera obowiązkowej lektury czwartoklasistów. Nasi uczniowie przekonali się, 
że Mikołajek to nie tylko niesforny rozrabiaka, ale także wielki łasuch. Lekcja pozwoliła na 
przekazanie dzieciom ważnych informacji dotyczących tworzenia przepisu kulinarnego 
i umożliwiła wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. A efekt? Palce lizać!

 Dorota Banasiak

W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 9 listopada 2018 r., 
o godzinie 11:11, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy, tym samym włączając się w akcję 
MEN „REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ”. Dziękujemy wszystkim, którzy byli tego dnia z nami!

„JEDYNKA”  
DLA 

Niepodległej!
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Lokalne Centrum 
Kompetencji 
w Bibliotece

Zajęcia dla naszych seniorów
•  Obsługa smartfonów  

PONIEDZIAŁEK 12.00 – 13.00, 13.00 – 14.00
•  Zajęcia na własnych laptopach 

CZWARTEK 10.00 – 11.00
•  Zajęcia komputerowe I poziom 

ŚRODA 12.00 – 13.00 
CZWARTEK 12.00 – 13.00  
II poziom  
WTOREK 12.00 – 13.00 
ŚRODA 10.00 – 11.00

Zajęcia dla dorosłych
Kursy komputerowe 18+: 
PONIEDZIAŁEK 19.00 – 20.00

Zajęcia dla dzieci i młodzieży
•  Projektowanie modeli 3D 

PONIEDZIAŁEK 17.00 – 19.00
•  Zajęcia z piórami 3D  

PONIEDZIAŁEK 16.00 – 17.00 
ŚRODA 17.00 – 18.00

•  SOS – Nowe technologie 
PIĄTEK  15.00 – 17.00

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Obowiązują 
zapisy pod numerem 22 755 81 13 lub 
osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Milanówku przy ul. Spacerowej 4.

Serdecznie zapraszamy!
Dawid Kosecki
Koordynator Lokalnego Centrum Kompetencji

Bezpieczne Mikołajki  
i „Dzień Odblasku 2018”

Jak co roku, 6 grudnia na ulicach Milanówka została przeprowadzona wspólna akcja 
Straży Miejskiej, Policji i Ośrodka Pomocy  Społecznej. Funkcjonariusze sprawdzali 
trzeźwość kierowców, a także uczulali ich na niechronionych uczestników ruchu dro-

gowego. Pieszym i rowerzystom przypomnieli o zasadach poruszania się po drogach i za-
pewnieniu sobie dostatecznej widoczności po zmroku. Odpowiedzialni za przeprowadzenie 
akcji, zadbali także o świąteczny nastrój wręczając każdej osobie prezenty niespodzian-
ki. Zachęcamy do noszenia odblasków to bardzo poprawia bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego!

Izabela Koźbiał, 
Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

Świeć przykładem!
To akcja której celem jest zachęcenie pieszych do 

korzystania z elementów odblaskowych. Nosze-
nie opasek, różnego rodzaju światełek odblaskowych 
jest niezwykle ważne po zapadnięciu zmroku zarów-
no w obszarze zabudowanym jak i poza nim. Na 
nieoświetlonych lub niedostatecznie oświetlonych 
odcinkach dróg odblaski mogą uratować życie!. 
Przy siedzibie Straży Miejskiej „wyrosła” odblasko-
wa choinka”. Od 16 grudnia zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców miasta do odwiedzenia naszego 
drzewka, z którego będzie można wziąć światełko 
odblaskowe. Przyjdź i poczęstuj się odblaskiem – 
świeć przykładem!

Straż Miejska w Milanówku

„Dwójka”  
DLA 

Niepodległej!
Aby uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 listopada 2018 r. zebrało się w naszej szkole 

wielu rodziców, uczniów i nauczycieli, na tradycyjną już Wieczornicę. Wieczór rozpoczęliśmy polonezem, 
tańczonym przez najmłodszych oraz najstarszych uczniów.   Publiczność mogła podziwiać recytacje wierszy 

i pieśni patriotyczne. W występach wzięli udział uczniowie, nauczyciele, a nawet rodzice. Goście mogli sprawdzić 
swoją wiedzę w niebanalnym quizie oraz wysłuchać ciekawostek o Józefie Piłsudskim. Był to niezwykle miły 
wieczór, na którym nie zabrakło wzruszeń. Julia Żabczyńska, klasa VII
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Uwaga, uwaga! Werdykt Komisji VI edy-
cji Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na 

Mazowszu „Drogi do wolności” jest nastę-
pujący: I NAGRODA - dla Społecznej Szkoły 
Podstawowej Milanowskiego Towarzystwa 
Edukacyjnego za spektakl na podstawie dra-
matu Tadeusza Słobodzianka „Nasza klasa”!
Gala Festiwalu odbędzie się 11 grudnia 
w Teatrze Polskim. Nagrodą jest występ na 
deskach Teatru Polskiego (będziemy już po 
spektaklu, gdy otrzymają Państwo „Kurier 
Milanowski”).
To już czwarty raz teatr z Brzozowej będzie 
prezentować się na Gali. Dotychczas 
braliśmy udział w kolażach jako 
zespół wyróżniony (co też jest 
wielkim sukcesem!) – tym razem 
jako laureaci pierwszej nagrody 
pokazujemy spektakl w cało-
ści! Praca z tak fantastyczną 

młodzieżą w tak znakomitej szkole to wielka 
przygoda życia!
Pozwólcie, że wymienię laureatów: Agata 
Barcińska, Natalka Bartczak, Ania Bednar-
czuk, Kamila Biernacka, Weronika Cichocka, 
Kasia Grabowska, Julka Godula, Ewa Har-
chut, Misia Jakubowska, Dorota Jóźwiak, 
Marysia Kraińska, Magda Kwiatkowska, Ma-
rysia Kwiatkowska, Natalka Laskowska, Zuza 
Matuszkiewicz, Thea Pfőestl, Bartosz Rybar-
czyk, Maja Sowa, Julka Staszczuk, Lidka Za-
stawa, Hela Zielińska.

Iwona Dornarowicz

PS: Kochana Młodzieży – na 
następne kółko w dowód 
uznania waszej pracy 
i wysiłku jaki włożyliście 

w przedstawienie, przychodzę 
z szampanem bezalkoholowym!

WSPOMNIEŃ CZAR 

110 lat minęło, jak jeden dzień…” 
- słowa znanej piosenki usły-
szeliśmy w wykonaniu solistek 

i zespołu wokalnego „Arfik podczas Jubile-
uszowego „Koncertu Jesiennego” w piątko-
wy wieczór 26 października 2018 r. Urodzino-
wy koncert w Szkle Podstawowej nr 1 przy ul. 
Królewskiej 69 zgromadził wielu przemiłych 
gości. „Historyczno – muzyczna wędrówka”, 
będąca podsumowaniem 110-letniej działal-
ności szkoły pokazała, jakich zdolnych mamy 
uczniów i absolwentów. Pierwszoklasistki 
Julia i Helena wyrecytowały wiersz, którym 
oczarowały wszystkich gości. Potem poja-
wiły się piękne słowa w wykonaniu Toma-
sza, Damiana, Tymona i Maksa z klasy VII a. 
Chłopcy swobodnie snuli opowieść o latach 
szkolnych, przeplatanych cytatami z kronik 
szkolnych, które czytali przedstawiciele klasy 

III b gimnazjum. Były także scenki obrazujące 
rok szkolny, zaprezentowali je uczniowie kla-
sy VIII c: Milena, Gabrysia i dwóch Damianów 
w towarzystwie specjalnie na tę okazję prze-
branej za postać „Jedynki” – Weroniki, która 
skrywała się w starej skrzyni. Takie skrzynie 
mają wiele tajemnic…i u nas też tak było. 
Usłyszeliśmy piosenki w wykonaniu uczniów 
i absolwentów oraz przyjętych z wielkim entu-
zjazmem przedstawicieli zespołu wokalnego 
„Wesołe Nutki”. Zespół przez wiele lat pro-
wadziła Alicja Brzeska. Teraz na jednej scenie 
spotkali się absolwenci ze swoimi dziećmi! 
W tle spektaklu można było podziwiać stare 
fotografie szkoły w projekcji multimedialnej. 
Tego wieczoru artyści dostarczyli wszystkim 
zebranym wielu wzruszeń i przeżyć. 

Beata Osiadacz, Nauczycielka muzyki 
w Szkole Podstawowej nr 1w Milanówku

Brzozowa na scenie Teatru Polskiego – po raz czwarty! 

JUBILEUSZOWY KONCERT JESIENNY

Kosmiczna przyjaźń
Ingelin Angerborn
Wydawnictwo Zakamarki

Bohaterką opowiadania jest mądra, zdolna 
i nieugięta  Rutka, która marzy aby dostać pod 
choinkę przyjaciela. W życiu Rutki pojawia się 
ktoś bardzo wyjątkowy. Przedświąteczna powieść 
dla dzieci o poświęceniu, oddaniu, zrozumieniu, 
a przede wszystkim akceptacji. Idealna na długie 
grudniowe wieczory.

Szeptane
Paweł Beręsewicz
Wyd. Nasza Księgarnia

Finał Ligi Mistrzów ma zostać 
rozegrany na Stadionie 

Narodowym w Warszawie! Filip i jego kumple są 
bardzo zmotywowani, żeby zdobyć potrzebne 
pieniądze i wziąć udział w losowaniu biletów. 
Podejmują pracę, która stwarza problemy a 
także zagraża wieloletniej przyjaźni. Powieść 
o dylematach współczesnych nastolatków 
i zagrożeniach wirtualnego świata.  

Tylko jeden wieczór
Krystyna Mirek
Wydawnictwo Edipresse

Znana aktorka Amelia Błysk 
zbudowała życie doskonałe. 

Ma wszystko. Urodę, sławę, przepiękne złote 
włosy, kochającego męża, dom i wspaniałe 
dzieci. Zbudowała takie życie od zera. W tym 
roku wyjątkowo będzie mieć na kolacji wigilijnej 
nieplanowanych gości. To tylko jeden wieczór – 
powtarza sobie. – Jakże prosta sprawa. Ale to 
nieprawda. Amelia ma bowiem tylko jedną, ale za 
to wielką tajemnicę. W zwykłe dni łatwo ją ukrywa, 
nikt się nie domyśla, ale w święta może się to 
okazać nie lada wyzwaniem. Poruszająca, ciepła 
opowieść o świątecznej magii, najważniejszych 
pytaniach i nadziei. O tym, że nigdy nie jest za 
późno na nowy początek.

Poławiacze pereł. 
Historia Jurka 
Koniecznego i „Doktor 
Janosikowej”. 
O bezdomności inaczej  
Jurek Konieczny
Wydawnictwo Esprit

On – były milicjant i alkoholik. Ona - lekarka, którą 
kilka lat temu, gdy wygrała wytoczony jej proces 
karny za wypisywanie bezdomnym bezpłatnych 
recept, media nazwały „Doktor Janosikową”. 
Połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia, która 
dała im nie tylko nadzieję na wielką zmianę, ale też 
gotowość, by tą miłością dzielić się z innymi. Boża 
Opatrzność zaprowadziła ich na krakowski Dworzec 
Główny, do kanałów i na klatki schodowe, gdzie żyli 
ci, którym świat nie dał drugiej szansy.

Dla dzieci i dorosłych                 
książki pod choinkę

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Już po raz szósty Milanówek gościł skoczków wzwyż bio-
rących udział w „Mikołajkowym” konkursie. Tegoroczne 

zawody odbyły się 2 grudnia w hali przy SP1 w Milanówku. Jak zwy-
kle konkurs miał bardzo mocną obsadę, zwłaszcza w kategorii młodziczek 
(2003-2005), gdzie o zwycięstwo miały walczyć złota i brązowa medalistka 
mistrzostw Polski. Faworytki nie zawiodły. W konkursie zwyciężyła pocho-
dząca z Milanówka, złota medalistka mistrzostw Polski - Barbara Burlewicz 
(OKS Skra Warszawa), wychowanka miejscowego UKS MTE. Wśród mło-
dzików najlepszy okazał się zawodnik UKS MTE Milanówek – Cas Verkuy-
ten. Troszeczkę później rywalizowały dzieci z roczników 2006-2008. Tu tak-
że UKS MTE zdobywał medale, srebro wywalczył Teodor Woźnica, a brąz 
Aleksandra Piotrowska. Zawody zostały zorganizowane przy współpracy 
Milanowskiego Centrum Kultury, Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjne-
go i UKS MTE Milanówek. Olaf Rodowald, Prezes UKS MTE Milanówek

XVII Memoriał 
Andrzeja 

Wróblewskiego

Mikołajkowy konkurs 
w skoku wzwyż

Dziewczęta 2003-2005: 1. Barbara Burlewicz (OKS Skra Warszawa) 1.62 
2. Karolina Parzychowska (MKS Pułtusk) 1.58 3. Julia Perzyńska (UKS Błyskawica 
Domaniewice) 1.54
Chłopcy 2003-2005: 1. Cas Verkuyten (UKS MTE Milanówek) 1.60 2. Filip Kuchar-
ski (UKS Kresy Otwock) 1.55 3. Szymon Basaj (UKS Kresy Otwock) 1.55
Dziewczęta (2006-2008): 1. Małgorzata Jakóbiec (UKS Błyskawica Domaniewice) 
1.45 2. Hanna Odolińska (UKS Kresy Otwock) 1.35 3. Aleksandra Piotrowska (UKS 
MTE Milanówek) 1.35 (1.36 dogrywka)
Chłopcy 2006-2008: 1. Emil Haber (UKS Otrębusy) 1.40 2. Teodor Woźnica (UKS 
MTE Milanówek) 1.35 3. Miłosz Siemek (MKS Pułtusk) 1.35

24 listopada 2018 r. w Mila-
nówku odbył się turniej 

brydżowy - XVII Memoriał An-
drzeja Wróblewskiego. Organi-
zatorem turnieju był dział sportu  
Milanowskiego Centrum Kultury. 
W tegorocznym turnieju wzięło 
udział 18 par z całej Polski.

WYNIKI TURNIEJU: 
I miejsce: Janusz Tomczuk, 
Janusz Pietrzak II miejsce: 
Waldemar Burakowski, Sylwe-
ster Cieślak III miejsce: Joanna 
Derewońko, Tadeusz Luzak IV 
miejsce i zarazem najlepszą parą 
z Milanówka zostali: Elżbieta 
Wróblewska, Stanisław Sta-
chlewski.
Gratulujemy zwycięzcom i zapra-
szamy za rok!

Miejska strzelnica pneu-
matyczna w Milanówku 
mieści się w piwnicach 

Liceum Ogólnokształcącego przy 
ul. Piasta 14. W tym roku mija 15 lat 
od rozpoczęcia jej działalności Moż-
na powiedzieć, że właściwie od zawsze 
instruktorem strzelnicy był Zbigniew Ku-
bek, który z wielkim zaangażowaniem wpro-
wadzał młodzież w arkana strzelectwa. Obecnie 
zajęcia na miejskiej strzelnicy prowadzi Tomasz 
Łastówka. Pierwsze karabiny i pistolety otrzymali-

śmy dzięki życzliwości klubu strzeleckiego 
LOK „Strzelec” Żyrardów i jego kierow-

nikowi panu Adamowi Bednarkowi. 
Kolejne Pistolety i karabiny pneuma-
tyczne zostały zakupione przez Radę 
Miasta Milanówek i sponsorów. Kilka 

lat temu Związkowy Klub Strzelecki 
w Warszawie podarował nam karabiny 

pneumatyczne. Strzelnica powstała dzięki Burmi-
strzowi Miasta Milanówka Jerzemu Wysockiemu, 
który wyremontował piwnicę w szkole, udostępnio-
ną przez ówczesnego dyrektora Liceum Ogólno-
kształcącego Jerzego Motałę.
Warto wspomnieć, iż strzelnica nawiązała bliską 
współpracę z Milanowskim Stowarzyszeniem Strze-
lectwa Pneumatycznego, które powstało na począt-

ku 2018 roku. 
Wśród trenują-
cych na milanow-

skiej strzelnicy jest 
kilkoro zawodników 

startujących z sukce-
sami w licznych zawo-

dach o randze ogólnopol-
skiej i międzynarodowej. 

Strzelectwo jest dyscypliną sportu, 
która uczy spokoju, skupienia, opanowania i cier-
pliwości. Radość i przyjemność ze strzelania musi 
iść w parze z przepisami bezpieczeństwa dlatego 
zwracamy na to szczególną uwagę. Przestrzega-
nie tychże zasad czyni strzelectwo bardzo bez-
piecznym sportem. 

 Ewelina Szewczyk

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, szczególnie młodzież ze 
szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
na treningi, które odbywają się w każdy wtorek 
i piątek w godzinach 17:00-20:00. Klub posiada 
obsługę sędziowska i instruktorską 
z uprawnieniami PZSS. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 
naszą stronę internetową: https://pl-pl.facebook.
com/strzelnicapneumatyczna/

Grudniowe spotkania Klubu Miłośników Planszówek 
Zapraszamy każdego, kto ma ochotę zrelaksować się przy grach planszowych w miłym 
towarzystwie w czwartkowe wieczory. W tym miesiącu spotkamy się 20 grudnia 
o godzinie 19:00 w Kurniku przy ul. Piasta 14 Milanówku.

Milanowska 
strzelnica  
ma już 15 lat



ROZ- 
RYWKA

Krzyżówka z artystą

Mat w trzech  
ruchach - białe zaczynają 
i wygrywają.
Odpowiedzi należy wysyłać na adres: 
kurier@biblioteka-milanowek.pl
Wśród nadesłanych poprawnych 
rozwiązań, w drodze losowania wyłonimy 
zwycięzcę, który otrzyma od nas książkę-
niespodziankę.

Jarosław Kowalewski

 Zadanie szachowe 

Hasła do krzyżówki
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Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 8 stycznia 2019 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać 
na adres:Miejska Biblioteka Publiczna, 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4. Wśród 
nadesłanych rozwiązań wylosujemy zwycięzcę. Nagrodą jest książka.

Rozwiązanie zawierające imię i nazwisko związanego z Milanówkiem 
artysty utworzą litery z pól ponumerowanych w prawym, dolnym rogu 
i uszeregowane od 1 do 15. Autor: Bolesław Stępniewski

POZIOMO: 1. Człowiek zacofany, przeciwnik postępu 10. Niezbyt dziś popularne imię żeńskie 11. Przyrząd do ba-
dania zdolności przystosowania się wzroku do ciemności 12. Alergiczna choroba skóry 13. Placek smażony na 
patelni, posmarowany farszem i zawinięty 15. Naszyjnik z kamieni szlachetnych 16. Odgłos uderzających o ziemię 
kopyt biegnącego konia 19. Historyczna kraina w Hiszpanii nad Zatoką Biskajską 21. W zapasach niedozwolony 
chwyt za szyję 24. Spadek notowań na giełdzie 25. Farba malarska rozpuszczalna w wodzie 27. Stan prawny 
instytucji lub organizacji 28. Mieszkanka Kujaw 29. Rozległy widok oglądany zwykle z miejsca wyżej położonego 
30. Lekarz
PIONOWO: 2. Ojczyzna samby 3. Żołnierska kurtka z XVII wieku, później kobiecy strój ludowy 4. Legendarny zało-
życiel i pierwszy władca Rzymu 5. Machina oblężnicza 6. Nanoszenie poprawek 7. Honorowa asysta sztandaru 
8. Niezapomniany wykonawca przeboju „Dziwny jest ten świat” 9. Stolica Tajlandii 14. Urządzenie do przeprowa-
dzania statków z jednego poziomu wody na drugi 17. Przedmiot do oglądania w muzeum lub na wystawie 18. 
„… zwany pożądaniem” w tytule nagrodzonego Oscarami filmu z Vivien Leight i Marlonem Brando 19. Jednostka 
organizacyjna przedstawicielstwa dyplomatycznego 20. Japońska sztuka układania kwiatów 22. Obrzęd, cere-
monia 23. Doktor, profesor Sherlocka Holmesa w kryminałach Artura Conan Doyle’a 24. Port lotniczy w Krakowie 
26. Nieobsadzone stanowisko
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Kontakt z placówkami 
i Urzędem Miasta Milanówka
Urząd Miasta Budynek A 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, kasa 10.00–17.00, wt.-czw.  
8.00–16.00, kasa 9.00-15.00, pt. 8.00–15.00,  
kasa 9.00–14.00, przerwa w kasie codziennie w 
godz.: 12.00-12.30
Urząd Miasta Budynek B
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 30 61/62
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00, pt. 
8.00–15.00
Urząd Miasta Budynek C 
ul. Spacerowa 4, tel. 22 758 30 61/62 
e-mail: miasto@milanowek.pl
pon. 8.00–18.00, wt.-czw.8.00–16.00, pt. 8.00–
15.00
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Królewska 69, tel. 22 758 35 24 
e-mail: sekretariat@zsg1.milanowek.pl
pon.-pt. 7.30–15.30
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul Literacka 20, tel. 22 758 34 85
e-mail: sp2milanowek@wp.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Żabie Oczko 1, tel. 22 758 34 60
e-mail: sp3@sp3.milanowek.pl 
pon.-pt. 7.45-15.45
Przedszkole Publiczne nr 1
ul. Herberta 43, tel. 22 758 35 92 
e-mail: przedszkolemilanowek@op.pl
pon.-pt. 7:00-17:00
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 13, 
e-mail: biblioteka.milanowek@gmail.com
pon. 12.00–20.00, wt., pt. 10.00–18.00, śr.  
12.00–18.00, czw. 12.00–16.00, sob. 9.00-15.00
Milanowskie Centrum Kultury
ul. Kościelna 3, tel. 22 758 32 34, 
e-mail: sekretariat@mckmilanowek.pl
pon.-pt. 8.00–16.00
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. T. Kościuszki 16, tel. 22 724 97 92 
e-mail: ops@ops.milanowek.pl
pon., wt., czw., pt. 8.00–16.00
Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
ul. Spacerowa 4, tel. 22 755 81 89 
e-mail: administracja@zgkim-milanowek.pl
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 7.00–15.00
Straż Miejska, ul. Warszawska 32 
tel. 22 724 80 45 tel. alarmowy 986 
e-mail: straz_miejska@milanowek.pl
Czynna całą dobę
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji SP. z o.o.
ul. Spacerowa 4, tel. 22 729 04 33 
e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl 
pon. 8.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00




