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Szanowni Państwo,
Zbliżają się Święta Bożego Narodze-

nia i Nowy 2021 rok. Piękne dekoracje 
stworzyły w naszym mieście tę wyjąt-
kową, świąteczną atmosferę. Święta to 
czas życzliwości, radości i chwil spędza-
nych wspólnie z najbliższymi. W tym 
roku niestety musimy ograniczyć nasze 
spotkania. Przez nieustępującą pande-
mię zalecane jest spędzenie świąt w jak 
najmniejszym gronie, ograniczając się 
do najbliższej rodziny, tej z którą miesz-
kamy na co dzień.  Musimy przestrze-
gać wszystkich obostrzeń i przeczekać 
ten moment, tak by w przyszłym roku 
móc spotykać się z bliskimi już na nor-
malnych warunkach, bez dystansu – 
czego Państwu serdecznie życzę.  

Grudzień to również czas przemy-
śleń i podsumowań – analizy tego co 
udało i  nie udało się zrobić, a także 
planowanie działań do wykonania już 
w nadchodzącym roku. 2020 rok minął 
pod znakiem pandemii koronawirusa. 
Musieliśmy nauczyć się żyć w nowej 
rzeczywistości. Obowiązek społeczne-
go dystansu, zakaz spotkań, ograni-
czone możliwości przemieszczania się 
czy obligatoryjne zakrywanie twarzy 
to niektóre z zasad, które przyszło nam 
wprowadzić do swojej codzienności. Na 
samym początku pandemii, tuż po wy-
kryciu pierwszego przypadku w Polsce, 
zdecydowałem o zakupie i dystrybucji 
dla wszystkich mieszkańców Milanów-
ka maseczek i płynu dezynfekującego. 
Nasze miasto było pierwszym, które 
wyszło z taką pomocą swoim miesz-
kańcom. Między innymi dzięki temu 
w Milanówku liczba zakażeń na samym 
początku pandemii była niewielka, 
w porównaniu do innych miast i wciąż 
taka pozostaje. 

20 listopada minęły 2 lata od mo-
mentu, kiedy złożyłem uroczyste ślu-
bowanie pracy na rzecz naszego miasta 
i Państwa – mieszkańców. Wspólnie 
z  także nowo wybranymi radnymi 

chciałem budować Milanówek. Pra-
gnąłem by było to miejsce emanujące 
kulturą, jak i nowoczesne – by przesta-
ło być „sypialnią stolicy”. Mimo wielu 
przeciwności losu w postaci niektórych 
radnych, nasze miasto przez ostatnie 
dwa lata uległo ogromnej zmianie. Wy-
remontowanych zostało 16 ulic, w tym 
ścieżka rowerowa. Najmłodsi mieszkań-
cy mogą korzystać ze zbudowanego 
specjalnie dla nich Publicznego Żłobka 
„Akademia Jerzyków”, które powsta-
ło dzięki zdobytemu dofinansowaniu 
w wysokości ponad 1,5 mln złotych. 
Zrealizowaliśmy wiele inwestycji m.in. 
remont Kąpieliska Miejskiego „Retro”, 
który ponoć był niewykonalny; budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych na Turczynku, remont 
kładki przy ul. Przejazd czy parking przy 
przychodni na ul. Piasta (we współpra-
cy ze Starostwem Powiatu grodziskie-
go). Zdobyliśmy ponad 38 milionów 
złotych funduszy zewnętrznych, m.in. 
na rewitalizację naszej dumy Willi Wale-
ria, zagospodarowanie zieleni miejskiej 

czy przebudowę ulicy Herberta. Ostat-
nie dwa lata to także wiele wydarzeń 
społeczno-kulturalnych, takich jak Dni 
Milanówka, Wigilia Miejska, Festiwal 
Otwarte Ogrody czy przywrócenie 
nagrody Milanowskiego Liścia Dębu 
i rozpoczęcie cyklu koncertów „Jazz 
w Milanówku”. Obchodziliśmy również 
100-lecie gminy – różnorodność zorga-
nizowanych z tej okazji wydarzeń po-
zwoliła każdej grupie wiekowej na cele-
browanie tego podniosłego jubileuszu. 

14 czerwca br. grupa mieszkańców 
podjęła próbę odwołania mnie ze sta-
nowiska. Ich akcja referendalna okazała 
się tzw. niewypałem. Ogromne popar-
cie mojej pracy na rzecz miasta, które 
przejawiło się w znikomej frekwencji, 
zdecydowało o fiasku ich akcji. Jedy-
nym sukcesem, który osiągnęli było po-
kazanie jakimi są agresywnymi i przy-
krymi ludźmi. Ataki, które podejmowali 
w czasie kampanii na mnie, moją rodzi-
nę i  współpracowników uderzały nie 
tylko w nas, ale również w osoby mnie 
popierające, a  które musiały słuchać 
odgłosów wydobywających się z  jeż-
dżących po mieście szczekaczek czy 
czytać aroganckie wpisy w portalach 
społecznościowych i prasie. Dzięku-
ję wszystkim, którzy nie wzięli udziału 
w referendum i dzięki którym mogę da-
lej prowadzić swoje intensywne i szero-
kie działania na rzecz naszego najdroż-
szego miasta – Milanówka.  

Szanowni Państwo, ten numer Ku-
riera jest numerem podsumowującym 
moją dotychczasową pracę na rzecz 
naszego miasta. Ślę serdeczne po-
dziękowania za wsparcie i zaufanie.  
Za nami pierwsze 2 lata ogromnych 
sukcesów. Już nie mogę się doczekać 
realizacji działań zaplanowanych na ko-
lejne 3 lata! 

Piotr Remiszewski 
Burmistrz Miasta Milanówka

Wieści z ratusza
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Powstała Rada Gospodarcza

Podsumowanie

Forum Ekonomiczne

Wolny czas w Milanówku

Pomagamy

Jesteśmy innowacyjni

Wigilia Miejska

20 listopada 2018 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady 

Miasta Milanówka, podczas której wraz z nowo wybranymi 

radnymi VIII kadencji złożyłem oficjalne ślubowanie.  

Jako Burmistrz dążę do wzorowej współpracy nie tylko z wło-darzami sąsiednich gmin, ale również z miastami partnerskimi. Przez ostatnie dwa lata miałem przyjemność gościć w Milanówku naszych partnerów z Welzheim, których również odwiedziłem, podobnie jak drugie miasto partnerskie – Lidzbark Warmiński. 

Relacje z miastami partnerskimi
Oficjalne ślubowanie

24 maja 2019 roku powołałem Społeczną 
Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta Mi-
lanówka, jako ciało opiniotwórczo-doradcze 
stworzone z przedsiębiorców oraz ekspertów 
w swoich dziedzinach.

26 lutego 2020 roku podczas uroczystej gali w Ministerstwie Rozwoju Milanówek zo-stał finalistą I  edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Organizatorem konkursu był Ser-wis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Wyróżnienie zostało przyznane za projekt ESMS jako innowacyjne rozwiązanie medycy-ny szkolnej w Gminie Milanówek.

Zarówno w 2019, jak i w 2020 
roku byłem gościem na Forum 
Ekonomicznym, podczas którego 
odbywały się spotkania, panele, 
dyskusje, prezentacje zarówno 
z udziałem najważniejszych postaci 
polityki w  Polsce i gości zagranicz-
nych, jak również tematyczne, choć-
by te odnoszące się do strategii dla 
kultury w naszym kraju.

Dzięki odremontowanemu w 2019 roku base-

nowi miejskiemu nasi mieszkańcy mają gdzie spę-

dzać letni czas! Na terenie obok Kąpieliska Retro 

powstała Strefa Letnia, w której przez całe waka-

cje Milanowskie Centrum Kultury organizowało 

wiele koncertów, zabaw dla dzieci i warsztatów 

dla dorosłych! W zimę natomiast zapraszamy Mi-

lanowian na lodowisko, które znajduje się również 

na terenie przy ul. Sportowej! 

Do Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Mazowieckim przekazanych zostało 6 sztuk nowego specjalistycznego 
sprzętu sfinansowanego z budżetu Miasta Milanówka – 2 sztuki monitorów 
telemetrycznych Philips IntelliVue MX 40 wraz z wyposażeniem i 4 sztuki ne-
bulizatorów Voyage Perfecta wraz z wyposażeniem. Sprzęty przekazałem na 
ręce pani Dyrektor Krystyny Płukis, a także Ordynatora Kardiologii – pana 
Janusza Bednarskiego. 

W 2018 i 2019 roku Milanowianie tłumnie przywitali Nowy Rok pod-
czas zorganizowanego Sylwestra Miejskiego na ulicy Warszawskiej. 

Wspólne Świętowanie Nowego Roku

Spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrze-
bujących zorganizowano zgodnie z  22-letnią tradycją 
wprowadzoną przez Fundację Homo Homini. Wspól-
na kolacja przygotowana przy współpracy wielu osób, 
szkół, przedszkola i prywatnych firm to czasem jedy-
na forma świętowania dla niektórych mieszkańców. 
Wigilia zgromadziła w 2019 roku ponad 250 osób.

Podsumowanie 2018-2020
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Bezpieczeństwo

Walka z koronawirusem

Bitwa o wóz dla OSP

Od początku roku 2020 świat żyje tema-
tem panującej i nieodstępującej pandemii 
koronawirusa. Pierwszy zdiagnozowany 
przypadek w Polsce pojawił się z począt-
kiem marca. Od razu podjąłem odpowied-
nie kroki w celu zminimalizowania liczby za-
chorowań w naszym mieście. Milanówek, 
jako pierwsza gmina w Polsce, zakupił dla 
wszystkich swoich mieszkańców maseczki 
ochronne, a także płyny dezynfekujące, 
które były kolportowane przez Straż Miej-
ską i Ochotniczą Straż Pożarną.  Te jednost-
ki współpracowały również z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przy wspieraniu osób 
potrzebujących, starszych czy przebywa-
jących na kwarantannie. Ośrodek Pomocy 
Społecznej prowadził też bezpłatne wspar-
cie psychologiczne dla mieszkańców. Dzię-
ki szybkiej reakcji liczba osób zakażonych 

w naszym mieście do dnia dzisiejszego jest 
niska w porównaniu do ościennych gmin. 
W związku z tym, że po wakacjach pande-
mia dalej trwała, tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego zorganizowałem spotkanie 
dyrektorów placówek oświatowych z sze-
fową sanepidu panią Haliną Sankowską, 
podczas którego omawialiśmy zasady po-
wrotu dzieci do nauki w szkołach, przed-
szkolu i żłobku. Walka z koronawirusem 
trwa i my działamy dalej! W listopadzie, 
w  celu ochrony zdrowia najmłodszych 
mieszkańców (korzystających ze żłobka, 
przedszkoli i szkół podstawowych), a tak-
że pracowników miejskich jednostek (m.in. 
Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej)  zakupiliśmy kwarcowe generatory 
ozonu WGL-30GC, które będą im służyć 
do dezynfekcji pomieszczeń. 

28 czerwca 2020 roku odbyły się 
w  Polsce wybory prezydenckie. W ra-
mach kampanii frekwencyjnej ogło-
szony został konkurs dla gmin – ta 
z  największą frekwencją otrzyma wóz 
strażacki dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Mimo wysokiej w na-
szym mieście frekwencji (77,98%) prze-
graliśmy z  Podkową Leśną (82,53%). 

W związku z tym, że ta gmina nie po-
siada własnej jednostki Straży Pożarnej, 
jej burmistrz Artur Tusiński zdecydo-
wał, że promesa na nowy wóz trafi do 
Milanówka, do jednostki, która najczę-
ściej przybywa Podkowie z pomocą! 
Ten gest jest ewidentnym przejawem 
znakomitej współpracy między naszymi 
gminami. 29 sierpnia podczas uroczy-

stej sesji Rady Miasta Podkowa Leśna 
wraz z prezesem zarządu OSP Milanó-
wek Sławomirem Bączkowskim i  Prze-
wodniczącym Rady Miasta Milanówka 
Kamilem Bialikiem odebrałem z  rąk 
burmistrza Tusińskiego czek w wyso-
kości 800 tys. złotych na zakup wozu. 
Zakup zostanie zrealizowany do końca 
tego roku. 
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Wieści z ratusza

Inwestycje 2018-2020

Kładka
Jedną z pierwszych moich decyzji jako Burmistrza Mia-

sta Milanówka, zaledwie 10 dni po zaprzysiężeniu, było 
zamknięcie niebezpiecznej dla życia i zdrowia mieszkań-
ców naszego miasta kładki nad torami przy ul. Przejazd. 
To przejście znajdowało się w fatalnym stanie od kilku lat, 
nie mogłem pozwolić na to by mieszkańcy dalej z niego ko-
rzystali. Po dokładnych ekspertyzach, 15 lipca 2019 roku 
rozpoczął się jego remont. Ponowne otwarcie kładki nastą-
piło tuż przed Dniami Milanówka, 28 sierpnia 2019 roku. 
Dziś, przechodząc z północnej na południową stronę mia-
sta można podziwiać wystawy przygotowane przez Mila-
nowskie Centrum Kultury w ramach „Galerii na kładce”. 

Żłobek Publiczny „Akademia Jerzyków”
Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Maluch+ 

z początkiem roku 2020 powstał pierwszy w Milanówku pu-
bliczny żłobek. Zdobyliśmy ponad 70% dofinansowania na pra-
ce adaptacyjne budynku przy ul. Warszawskiej 18a, w którym 
mieści się placówka. W ramach inwestycji wykonana została 
adaptacja pomieszczeń willi na potrzeby żłobka oraz zakupio-
no kompletne wyposażenie placówki. Wartość projektu okre-
ślona we wniosku o dofinansowanie wyniosła 1 854 499,98 zł 
w tym dofinansowanie w kwocie 1 483 590,00 zł, co stanowi 
70% kosztów całkowitych inwestycji. Swoją działalność żłobek 
rozpoczął 9 marca 2020 roku, a dyrektorem jest pani Dorota 
Mońko. W tym roku otrzymaliśmy także 2  035 382,55 zł na 
doposażenie placówki i bieżące funkcjonowanie 57 miejsc 
opieki, jak również 77  220,00 zł dofinansowania wydatków 
na funkcjonowanie miejsc dla dzieci w żłobku. W tym roku na 
terenie „Akademii Jerzyków” gościliśmy panie minister Mar-
lenę Maląg i Barbarę Sochę (Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej), które podczas konferencji prasowej, stojąc na tle 
naszej placówki uroczyście ogłosiły kolejną edycję programu 
„Maluch+”, podając nasz żłobek za przykład miejsca utworzo-
nego dzięki otrzymanemu dofinansowaniu. 

Kąpielisko „Retro” 
W 2019 roku dokonałem „niemożliwego” – przywróciłem 

do życia milanowski basen przy ul. Sportowej. To klimatyczne 
miejsce z wieloletnią historią zostało zamknięte przez moją 
poprzedniczkę, która zapierała się, że remont tego miejsca 
jest praktycznie niemożliwy. A jednak! Już 2 kwietnia, a więc 
niecałe 5 miesięcy po moim zaprzysiężeniu rozpoczęto tam 
porządkowanie terenu, po czym ruszyły prace remontowe 
niecki basenowej i zaplecza. Chwilę potem, bo już w wakacje 
– 29 czerwca 2019 roku ku uciesze mieszkańców Milanówka 
i sąsiednich gmin odbyło się uroczyste otwarcie Kąpieliska 
Miejskiego „Retro”. W tym, 2020 roku, sezon rozpoczął się 
14 czerwca i mimo pandemii odwiedziły go tłumy! Co więcej, 
26 czerwca obchodziliśmy 50-lecie powstania milanowskiego 
basenu. Z tej okazji Milanowska Biblioteka Publiczna przygo-
towała wyjątkową wystawę retrospektywną, został odsłonię-
ty mural upamiętniający ten jubileusz, a także dla najmłod-
szych Milanowian została otwarta przestrzeń z brodzikiem. 

– Inwestycje zrealizowane 
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Plac zabaw u zbiegu ulic  
Gospodarskiej i Przyszłości

Nie dałoby się oszacować ile razy ja i moi pracownicy 
otrzymywaliśmy zapytania odnośnie placu zabaw, który znaj-
dował się na rogu ulic Gospodarskiej i Przyszłości, a po któ-
rym zostało właściwie tylko wspomnienie. Kilka dni temu to 
miejsce się odrodziło. Powstał nowy plac zabaw z prawdzi-
wego zdarzenia. Zapraszam wszystkich małych Milanowian 
do korzystania z tego miejsca! 

Szachownica
Przed wejściem głównym do budynku „A” Urzędu Miasta 

Milanówka (ul. Kościuszki 45) pojawiła się plenerowa sza-
chownica. W przyszłości będą się na niej odbywać rozgrywki 
szachowe online z miastami partnerskimi. 

Punkt Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych

Gmina na realizację tego projektu pozyskała dotację w wy-
sokości 429 438,80 zł. Na terenie PSZOK usytuowane zostały: 
kontener socjalno-biurowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, 
magazyn kontenerowy ZSEE i na odpady niebezpieczne, wiata 
z kontenerami na odpady – szkło budowlane, papier i tektura, 
tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne, wiel-
kogabarytowe. Z wiaty wydzielone zostanie pomieszczenie na 
„drugie życie odpadu”. Na terenie PSZOK ustawione są konte-
nery wolnostojące na odpady: odzież i tekstylia, gruz betonowy, 
gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły, szkło białe i koloro-
we. Wykonany został plac manewrowy wraz z miejscami par-
kingowymi, brama wjazdowa oraz niezbędne przyłącza – wod-
ne, kanalizacyjne, elektryczne. Wagę wjeżdżających pojazdów 
kontroluje najazdowa waga samochodowa. W ramach projek-
tu nasadzona została zieleń i zakupione wyposażenie PSZOK. 
„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Milanówek” jest współfinansowana przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Termomodernizacja budynku przedszkola
Dzięki przeprowadzonemu remontowi, nie tylko będą gene-

rowane oszczędności przy ogrzewaniu budynku, ale i zmniejszo-
na zostanie emisja dwutlenku węgla. Estetyka budynku uległa 
znacznej poprawie i przede wszystkim zwiększony został kom-
fort naszych małych mieszkańców.

Wieści z ratusza
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Parking przy ul. Piasta
W 2020 roku we współpracy ze Starostwem Powiatu Gro-

dziskiego przeprowadzona była budowa parkingu wokół 
przychodni przy ul. Piasta. 

Parking przy ul. Sportowej
Wybudowano parking dla 10 samochodów osobowych  

(w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i strefy po-
stoju rowerów dla potrzeb kompleksu sportowego „Orlik” 
oraz kąpieliska miejskiego „Retro” w Milanówku przy ul. 
Sportowej.

Otwarta Strefa Aktywności 
W 2019 roku na terenie sportowego Turczynka wybudo-
wano Otwartą Strefę Aktywności (OSA) w Milanówku. 
Usytuowano 6 urządzeń siłowni plenerowej, stół do gry 
w  piłkarzyki, stół do gry w warcaby oraz elementy małej 
architektury. Na realizację zadania Milanówek pozyskał 
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Komunikacja autobusowa
W ciągu ostatnich dwóch lat poprawiła się jakość trans-

portu publicznego. Kursujące na terenie Gminy autobusy są 
niskopodłogowe bądź częściowo niskopodłogowe. Emitują 
mniej szkodliwych związków niż wcześniej wykorzystywane 
autobusy. Poprawiła się również ich zewnętrzna i wewnętrz-
na estetyka.

Zamontowano na terenie Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej przy ul. Kościuszki 116 przystanek autobusowy, 
dzięki któremu  poprawił się komfort komunikacyjny pensjo-
nariuszy Komitetu.

Budowa „Miasteczka Ruchu  
Rowerowego” przy Szkole  
Podstawowej nr 3 w Milanówku

W zakres inwestycji wchodziły: budowa chodnika i ścieżek 
rowerowych, instalacja oznakowania poziomego i pionowego 
oraz instalacja elementów małej architektury – ławek i stoja-
ków na rowery. W miasteczku tak przygotowano układ dro-
gowy, aby stworzyć jak największą ilość elementów i sytuacji 
jakie rowerzyści mogą spotkać na drogach.

Wieści z ratusza
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Gruntowna przebudowa ulicy Herberta. Ta inwestycja 
prowadzona na odcinku 1000 metrów pochłonie 3 200 000 zł, 
z czego 2 568 280 zł stanowi subwencja z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Po jej zakończeniu będziemy mieli dosto-
sowaną do wszystkich standardów i potrzeb osób niepełno-
sprawnych ulicę wraz z chodnikami. Inwestycja obecnie jest na 
finiszu, powinna zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku!

Kolejną zakończoną inwestycją jest przebudowa uli-
cy Spółdzielczej, która rozpoczęła się 7 grudnia br. 
Remont polegał na ułożeniu nakładki asfaltowej na istnieją-
cej podbudowie ulicy. Zostały także wymienione na nowe 
takie elementy infrastruktury jak: skrzynki od zasuw, hy-
dranty, kratki ściekowe, włazy na studniach rewizyjnych.

4 sierpnia 2020 roku podpisałem umowę na remont 
naszej milanowskiej dumy – Willi Waleria. Dzięki otrzy-
manemu w kwietniu dofinansowaniu zewnętrznemu z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w wysokości 
400 tys. zł) mogliśmy oficjalnie rozpocząć prace nad przy-
wróceniem tej wyjątkowej i historycznej willi do użytecz-
ności publicznej. Prace rozpoczęły się pod koniec września 
i polegają na odrestaurowaniu kominów i wymianie pokry-
cia dachowego. Warto pamiętać, że jest to pierwszy raz 
w historii naszego miasta kiedy otrzymaliśmy dotację na 
ratowanie milanowskiego zabytku. 6 listopada dostaliśmy 
kolejne dofinansowanie, tym razem było to aż 8 milionów 
złotych na rewitalizację Willi i stworzenie w niej interdyscy-
plinarnego miejsca edukacji kulturalnej. Dzięki pozyskaniu 
tych dotacji, to miejsce nareszcie odżyje i to na naszych 
oczach! Willa Waleria jak dawniej skupiać będzie artystów, 
pasjonatów i odbiorców sztuki! Z odrestaurowanych prze-
strzeni korzystać będą zarówno mieszkańcy naszego mia-
sta, jak i odwiedzający je turyści. Oferta kulturalna Willi 
obfitowała będzie w wernisaże, aukcje sztuki i warsztaty 
artystyczne.

Inwestycje 2018-2020
– Inwestycje realizowane 

Wieści z ratusza

 Gmina Milanówek udzieliła dotacji dla zadania polega-
jącego na remoncie instalacji elektrycznej Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego Milanówek przy ul. Partyzantów 2.

Zakończył się już remont Stacji uzdatniania wody przy 
ul. Zachodniej! To kolejna ważna z punktu strategiczne-
go inwestycja w naszym mieście poprawiająca ilość i jakość 
wody pitnej tłoczonej do miejskiego systemu wodociągo-
wego. SUW przy ul. Zachodniej jest nowoczesnym, całko-
wicie zautomatyzowanym obiektem tego typu.
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Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Królewskiej 
w kierunku Brwinowa. Ta inwestycja ma na celu połączenie 
systemu ścieżek rowerowych Milanówka, Brwinowa i Pod-
kowy Leśnej, tak aby można było wygodnie i bezpiecznie 
przemieszczać się rowerem między miastami Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów. 

Na ulicy Marzeń trwa budowa oświetlenia. Prace pole-
gają na montażu aluminiowych słupów oświetleniowych, 
do których zamontowane zostaną nowoczesne, energo-
oszczędne oprawy typu LED. Sieć oświetleniowa zasilająca 
lampy będzie poprowadzona pod ziemią. Przedmiotowe 
oświetlenie będzie wyróżniało się zarówno pod względem 
estetycznym, jak i funkcjonalnym!

Wieści z ratusza

23 lipca 2020 roku podpisałem porozumienie z bur-
mistrzem Brwinowa, Arkadiuszem Kosińskim, dotyczą-
ce współdziałania przy realizacji zadania „Przebudowa 
ul. Mieszka I w Owczarni oraz ul. Owczarskiej w Milanów-
ku, na odcinku od torów WKD do skrzyżowania z ul. Marii 
Konopnickiej”. Inwestycja jest na etapie przygotowania.  

Aktualnie budowana jest kanalizacja sanitarna na  
ul. Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego w Milanówku. 

Na etapie przygotowania jest również budowa rond, jak 
i parkingów w ramach programu „Parkuj i Jedź”. 
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Wieści z ratusza

Jesteśmy na najlepszej drodze!

Przebudowa ul. Wierzbowej 
– na odcinku 617 m, polegająca na budowie kanaliza-

cji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, 
wykonanej z kostki betonowej (szarej). Odwodnienie wy-
konano w  oparciu o rozbudowę istniejących systemów 
odwadniających.

Remont ul. Zamenhofa
– na odcinku 15 m, polegający na wyłożeniu nawierzchni 

drogi płytami betonowymi typu MON.

Remont ul. Brwinowskiej
– na odcinku 381 m od ul. Turczynek do ul. Nadarzyń-

skiej, polegający na wyłożeniu nawierzchni drogi płytami 
betonowymi typu MON i JOMB.

Remont ul. Owczarskiej
– na odcinku 156 m od ul. Brwinowskiej do ul. Konopnic-

kiej, polegający na wyłożeniu nawierzchni drogi płytami 
betonowymi typu MON i JOMB.

Przebudowa ul. Długiej 
–  na odcinku 460 m, polegająca na wykonaniu  nawierzch-

ni z kostki brukowej betonowej oraz chodnika dla pieszych.  
Wykonano kanalizację deszczową rozsączającą z  zastoso-
waniem rur drenarskich i studzienek kanalizacyjnych.

Remont ul. Wiatracznej 
–  na odcinku 123 m od ul. Grudowskiej do ul. Nadarzyń-

skiej, polegający na wyłożeniu nawierzchni drogi płytami 
betonowymi typu MON i JOMB.

Rozbudowa ul. Kochanowskiego
– na odcinku 350 m od Chrzanowa Dużego, polegająca na 
wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych oraz budowie 
chodnika. Ponadto wybudowano próg spowalniający oraz 
wykonano odwodnienie, które odbywa się poprzez infiltra-
cję wód deszczowych do ziemi za pośrednictwem kanaliza-
cji deszczowej wyposażonej we wpusty deszczowe, przyka-
naliki i kolektory.

Szanowni Państwo, infrastruktura w naszym mie-
ście zmienia się z dnia na dzień. Coraz więcej ulic 
przechodzi remonty przez co zwiększa się znacz-
nie komfort mieszkańców. W dwa lata udało się 
przebudować aż 16 ulic! 
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Remont ul. Jesionowej
– na odcinku 223 m, polegający na wybudowaniu nawierzch-
ni drogi z płyt betonowych typu JOMB (początkowy odci-
nek) oraz  z kostki betonowej (pozostała część drogi).

Wieści z ratusza

Remont ul. Warszawskiej
– na odcinku 250 m, polegający na wyłożeniu nawierzch-

ni drogi płytami betonowymi typu MON i JOMB.

Przebudowa ul. Lipowej
–  na odcinku 600 m, polegająca na wykonaniu nawierzch-

ni jezdni z  kostki betonowej  oraz chodnika. Ponadto wybu-
dowano skrzyżowanie wyniesione. Wykonano odwodnienie, 
które odbywa się powierzchniowo, za pomocą odpowied-
nich spadków poprzecznych i podłużnych.

Remont ul. Konopnickiej 
–   na odcinku 94 m od ul. Brwinowskiej do ul. Owczarskiej, 

polegający na wyłożeniu nawierzchni drogi płytami betono-
wymi typu MON i JOMB.

Remont ul. Owczarskiej
–  na odcinku 685 m od ul. Grudowskiej do torów WKD, 
polegający na wykonaniu nawierzchni drogi przy pomocy 
destruktu asfaltowego.

Remont ul. Wojska Polskiego 
–   na odcinku 450 m od nr 115 do ul. Kwiatowej, polega-

jący na wyłożeniu nawierzchni drogi płytami betonowymi 
typu MON i JOMB.

Remont ul. Dembowskiej
– na odcinku 476 m, polegający na wykonaniu nawierzchni 
drogi z nakładki bitumiczno-asfaltowej.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
na ul. Krakowskiej 
–  na odcinku 749 m od Dworca PKP do ul. Zacisznej, pole-
gająca na wykonaniu ścieżki rowerowej z betonu asfaltowe-
go, chodnika oraz parkingu rowerowego.



Kultura i Sport
Jednym z moich głównych postulatów, gdy startowałem na stanowisko Burmistrza było 
stworzenie z Milanówka miejsca kojarzącego się z kulturą. Jako artysta wiem jak ogromną 
rolę w naszym życiu odgrywa dostęp do sztuki, muzyki, ale również sportu. Przez ostatnie 
dwa lata w Milanówku odbyło się wiele wydarzeń, które cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem nie tylko Milanowian, ale i naszych sąsiadów. 

Podsumowanie

100-lecie gminy Milanówka
W 2019-2020 roku nasza gmina obchodziła stu-

lecie powstania! Z tej okazji zorganizowanych było 
wiele wydarzeń, takich jak Europejskie Dni Dziedzic-
twa (w tym wydanie książki kulinarnej z przepisami 
Milanowian), promocja wyjątkowego albumu „100 
lat gminy Milanówek 2019-2020” autorstwa pani 
Anny Kuldanek i śp. Tadeusza Kuldanek, czy spotka-
nie z przybyłą z zagranicy rodziną pierwszego Wójta 
Letniska Milanówek, Apoloniusza Csáky’ego.

Cykl koncertów jazzowych
W marcu 2019 odbył się pierwszy z koncertów 

z  serii „Jazz w Milanówku”. Nasze miasto odwie-
dziły takie gwiazdy muzyki jazzowej jak Wojciech 
Pilichowski, Urszula Dudziak & Walk Away, Cezary 
Konrad Quartet czy Tubis Trio.

Dni Milanówka 2019
To wydarzenie w naszym mieście można uznać już za kultowe. Co-

roczne koncerty najróżniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej 
przyciągały do Milanówka tłumy. W pierwszym roku mojej kadencji, 
przy współorganizacji z Marszałkiem Województwa Mazowieckie-
go, ta impreza została przywrócona, a dla zgromadzonych tłumnie 
(ponad 3 tys.) słuchaczy wystąpił legendarny zespół Varius Manx.  
W tym roku niestety w związku z zakazem organizowania imprez ma-
sowych to wydarzenie się nie odbyło, ale mam nadzieję, że wkrót-
ce znów będziemy mieć przyjemność gościć gwiazdy tego formatu 
w naszym mieście! W drugim dniu Dni Milanówka odbył się koncert 
Chopinowski, to kolejne wydarzenie, które zaraz gdy świat powróci 
do normalności, będzie odbywało się cyklicznie!

Koncert noworoczny
Kolejnym zapoczątkowanym za mojej kadencji kon-

certem cyklicznym jest Koncert Noworoczny. W 2019 
roku zagrała dla nas działająca przy MCK Milanowska 
Orkiestra Dęta im. Feliksa Dzierżanowskiego. W 2020 
roku w ramach wydarzenia gościliśmy orkiestrę War-
saw Camerata.  
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Podsumowanie

Festiwal Otwarte 
Ogrody 

Od lat w naszym mieście 
odbywa się wyjątkowy fe-
stiwal – Otwarte Ogrody. 
W 2019 i 2020 roku nie mogło 
być inaczej! Nasi mieszańcy 
przygotowali swoje ogrody 
i zaprosili do nich sąsiadów, 
dzieląc się swoimi zaintereso-
waniami. Wydarzenia organi-
zowały również miejskie jed-
nostki, tj. Miejska Biblioteka 
Publiczna czy Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Kolejna edycja 
już w 2021 roku! Milanowski Bal Dobroczynny

Powróciliśmy do tradycji sprzed lat, by mieszkańcy Mila-
nówka w karnawale mogli wziąć udział w eleganckim balu 
jednocześnie pomagając potrzebującym. W 2019 roku ze-
brano podczas licytacji ponad 33 tys. zł, które przeznaczo-
no na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wykupiono zabiegi 
rehabilitacyjne dla dzieci oraz przekazano środki na wy-
posażenie pracowni warsztatów terapii zajęciowej. W tym 
roku zebraliśmy ponad 38 tys. zł.

„Galeria na Kładce” 
Nowym miejscem na artystyczną twórczość naszych 

mieszkańców stała się kładka w ciągu ul. Przejazd. Przej-
ście to postanowiliśmy zaaranżować na przestrzenną gale-
rię dla milanowskich twórców. Celem Galerii jest ożywianie 
nieoczywistych przestrzeni miejskich.

110-lecie Milanowskich  
Kortów Tenisowych (2019)

Korty milanowskie to historyczne miejsce, które 
zasługuje na pamięć. W 2019 roku obchodziło 110-le-
cie powstania. Z tej okazji w naszym mieście powstał 
kolejny mural. Przedstawia najbardziej znane teni-
sistki to także kolejny punkt na szlaku znanych osób 
związanych z naszym miastem. W 2020 roku korty 
tenisowe wraz z Teatrem Letnim zostały wpisane do 
rejestru zabytków. 

Nasz człowiek  
w powietrzu!

Kontynuujemy wzo-
rową współpracę z czo-
łowym polskim zawod-
nikiem w ekstremalnej 
dyscyplinie sportowej 
– Freestyle Motocross – 
Rafałem Białym!

„Milanowski Liść Dębu”
Powróciliśmy do wręczania nagrody dla osób, które 

społecznie działają na rzecz naszego miasta. To bardzo 
ważne, by doceniać lokalnych społeczników i dawać in-
nym inspiracje do działania. W 2019 roku otrzymały go 
panie: Helena Czyżewiczowa, Honorata Kuraszkiewicz 
i  Anna Kuldanek. 11 listopada 2020 roku laureatami zo-
stali: pani dr. Ewa Kolecka i śp. Pan Tadeusz Kuldanek. 
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Radni blokują inicjatywy ważne dla Milanówka

Społeczność
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Willa Waleria (ul. Spacerowa 22) 
–  tu, po latach znowu zagości sztuka 
w najlepszym wydaniu. Dzięki pozyska-
niu ogromnej dotacji, to miejsce odży-
je na naszych oczach! Willa Waleria jak 
dawniej skupiać będzie artystów, pasjo-
natów i odbiorców sztuki! Z odrestauro-
wanych przestrzeni korzystać będą za-
równo mieszkańcy naszego miasta, jak 
i odwiedzający je turyści. Oferta kultu-
ralna Willi obfitowała będzie w wernisa-
że, aukcje sztuki i warsztaty artystyczne.

Teatr Letni (ul. Kościelna 3) – ten 
wyjątkowy obiekt dzięki wpisowi do re-
jestru zabytków otrzyma nowe życie! To 
właśnie tu powstanie kameralna prze-
strzeń, dostępna dla wszystkich i otwar-
ta na wszelkie oddolne inicjatywy. 
Będzie to miejsce integracji, spotkań 
i warsztatów. To będzie Wasze miejsce!

Dlaczego nie pragnąć więcej? Kino, 
sala koncertowa – to wszystko możemy 
mieć w Milanówku! „Fabryka kultury” 

(ul. Łąkowa 3) to milowy krok i wielka 
szansa na przestrzeń jakiej dotąd nie 
było! Dzięki wsparciu finansowemu mo-
żemy stworzyć pierwszą profesjonalną 
scenę, na której będziemy organizować 
koncerty nawet dla 400 osób, a także 
taką, na której nareszcie w godnych wa-
runkach będziemy rozwijać pasje i  ta-
lenty naszych mieszkańców! 

Piotr Remiszewski
Burmistrz Miasta Milanówka

Szanowni Państwo, czas  
na kulturę! Przedstawiam 
Państwu mój pomysł na  
kulturę w naszym mieście.

#MilanówekCzasNaKulturę

Zasłużony dla Milanówka 
10 grudnia 2020 roku miałem za-

szczyt spotkać się z panią wiceminister 
Magdaleną Gawin z Ministerstwa Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
Generalnym Konserwatorem Zabytków. 
Rozmowa o dalszych planach działań 
wokół milanowskich zabytków i ochro-
ny naszego lokalnego dziedzictwa była 
znakomitą okazją do wyrażenia podzię-

kowania dla Pani Profesor, za zaanga-
żowanie w sprawy Milanówka. Dzię-
kując w imieniu swoim i mieszkańców 
Milanówka za zaangażowanie w pomoc 
w ocaleniu i kompleksowej rewitalizacji 
naszej perełki architektury, Willi Wa-
leria, za najpiękniejszą formę uznałem 
wręczenie Pani Minister medalu i dyplo-
mu „Zasłużony dla Milanówka”.

Czytając ostatni „Kurier Milanowski” 
nr 6 z listopada 2020 roku dowiaduje-
my się, że Pan Burmistrz naszego miasta 
z podległymi mu pracownikami zdobył aż 
38 786 005, 75 złotych dotacji zewnętrz-
nych. Rozpoczęła się rewitalizacja Willi 
„Waleria” z funduszu Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, która była 
przez poprzednie władze bardzo zanie-
dbana. Wszystkie poczynania i decyzje 
Pana Burmistrza są bardzo korzystne dla 
mieszkańców naszego miasta. 

Milanówek z dnia na dzień rozwija 
się i pięknieje. My to wszystko widzimy 
i doceniamy. 

Najlepszym dowodem był wynik 
referendum, do którego poszło 16% 
mieszkańców, natomiast 84% pozostało 
w domach popierając w ten sposób Bur-
mistrza. Dziwi nas bardzo, że niektórzy 
radni jak: Karolina Białecka, Janina Mo-
ława, Piotr Napłoszek, Jolanta Nowa-
kowska, Jaromir Chojecki, Witold Mos-
sakowski, Waldemar Parol i Krzysztof 
Wiśniewski blokują korzystne projekty 
dla mieszkańców miasta. 

Blokowanie przez wymienionych rad-
nych budowy Strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej jest działaniem wbrew in-
teresowi publicznemu i przeciwko miesz-
kańcom. W 2019 roku dokonana eksper-
tyza wykazała, że budynek nie nadaje się 
do remontu, tylko do rozbiórki. Czy w ten 
sposób radni chcą spowodować likwida-
cję Ochotniczej Straży Pożarnej? 

Z przykrością stwierdzamy, że radni 
blokują zakup wozów asenizacyjnych, 
które są niezbędne dla naszego mia-
sta. Po każdym deszczu ulice są zalane 
wodą, co jest zmorą wielu mieszkańców, 
ale radni tego nie widzą. 

Piszemy o tym, żeby mieszkańcy na-
szego miasta dowiedzieli się kogo wy-
brali do samorządu. A przecież radni ci 
ślubowali po wyborze, że będą pracować 
dla dobra mieszkańców i całego miasta. 

Zadajemy im pytania: Dlaczego tor-
pedują dobre pomysły Pana Burmi-
strza? Co dobrego każdy z nich zrobił 
dla naszego miasta?

Dlaczego blokują pieniądze na re-
mont dachu budynku przy ul. Kościuszki 

45? Jest to sprawa priorytetowa, gdyż 
znajdują się tam ważne dokumenty, 
które mogą być zalane. Czy chodzi o to 
aby te dokumenty zostały zniszczone, 
a wówczas radni będą krzyczeć, że to 
wina Pana Burmistrza?! Dlaczego nie 
dopuścili do zrobienia pumparku dla 
młodych ludzi, a  woleli oddać pienią-
dze? Pan Burmistrz z podległymi mu 
pracownikami troszczy się o wszystkich 
mieszkańców – i tych najmłodszych, 
tych w pełni wieku oraz seniorów. Dla 
seniorów powstały dodatkowe punkty 
rehabilitacji. W historii naszego miasta 
żaden z włodarzy w tak krótkim czasie 
nie dokonał tylu korzystnych zmian!

Radzimy, Szanowni Radni, abyście 
dokładnie przeczytali nr 6 „Kuriera Mi-
lanowskiego”, bo wydaje się nam, że 
jesteście nieświadomi tego ile dobrego 
dzieje się w naszym mieście. 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
zadane pytania na łamach „Kuriera Mi-
lanowskiego”. 

Mieszkańcy Milanówka
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Społeczność

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
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Drodzy Przyjaciele,  
niedawno w życiu naszej rodziny rozegrał 
się wielki dramat. W okresie czterech dni 
Anioł Śmierci odebrał nam dwie ukocha-
ne Osoby. 15 listopada zmarł Tadeusz 
Kuldanek (l. 67), Głowa Rodziny, kochany 
Mąż, Ojciec, Teść oraz Dziadek. Czło-
wiek wyjątkowy, całym sercem oddany 
Rodzinie i Milanówkowi. 19 listopada 
odszedł Jego Syn, Piotr Kuldanek (l. 35), 
wspaniały i  skromny, także społecznik, 
nasz Syn, Brat, Mąż i  Tata. Trudno jest 
opisać, co działo się wtedy w  naszym, 
dotąd bezpiecznym i ciepłym domu. Ale 
pandemia ma swoje przerażające prawa. 
Koronawirus uderza i zabija, bez wzglę-
du na wiek i  stan zdrowia człowieka. 
Krótko przed śmiercią Piotr wysłał swo-
jemu bratu Marcinowi, ważne przesłanie, 
które miało trafić do wszystkich ludzi 
zagrożonych pandemią. Pisał tam m.in. 
o konieczności zachowywania rozsądku 
i przestrzeganiu zasad epidemicznych 
w  czasie trwania pandemii. Myślę, że 
właśnie ten przekaz, pisany przez umie-
rającego młodego człowieka, mojego 
Syna, już uratował życie wielu ludziom. 
Były tam też ważne słowa, zachęcające 
nas w rodzinach do częstego zapewnia-
nia bliskich o swojej miłości do nich.

3 grudnia 2020 r., Tadeusz i Piotr 
– Ojciec i Syn – spoczęli obok siebie 
w jednym grobie rodzinnym na cmen-
tarzu w Milanówku. Niech spoczywają 
w pokoju.

Mimo wielkiego smutku, jaki nie-
ustannie odczuwamy, chcielibyśmy bar-
dzo podziękować wszystkim ludziom 
dobrej woli, wręcz całej ich rzeszy, 
którzy w różny sposób, w tych ciężkich 
dniach wspierali nas i nadal to czynią, 
zarówno modlitwą, jak i konkretną po-

mocą w załatwianiu spraw, zrobieniu za-
kupów, grabieniu liści czy przyniesieniu 
ciasta itp. Posty na Facebooku, które 
umieszczałam pod wpływem żalu i emo-
cji, jakie mną targały, przyjmowane były 
z wielką życzliwością i dodawaniem otu-
chy. Słowa wsparcia duchowego oraz 
fragmenty utworów muzycznych, jakie 
przesyłał mi na FB Pan Sekretarz Piotr 
Iwicki, bardzo podnosiły mnie na duchu. 
Dziękuję, Panie Piotrze.

Jednak szczególne podziękowania 
tą drogą przekazujemy Panu Burmi-
strzowi Piotrowi Remiszewskiemu, za 
WIELKĄ pomoc udzielaną nam przy 
okazji załatwiania ważnych i trudnych 
urzędowych spraw, związanych naj-
pierw z  ratowaniem życia naszych bli-
skich, a potem z dwoma pogrzebami. 
Ma Pan naprawdę wielkie serce i wiel-
ką wrażliwość na ludzkie nieszczęście, 
Panie Burmistrzu. Dziękujemy...

Serdecznie dziękujemy też naszej 
wyjątkowej Pani doktor Ewie Koleckiej, 
która poświęciła nam mnóstwo swoje-
go prywatnego czasu, dbała o zdrowie 
fizyczne nas wszystkich i bardzo wspie-
rała duchowo. Kochana Ewo, właściwie 
nie ma słów, które by mogły okazać  
Tobie naszą wdzięczność.

Trudno wymienić tu wszystkich przy-
jaciół i znajomych, którzy pomogli na-
szej rodzinie przetrwać emocjonalnie 
ten straszny czas, kiedy omal że równo-
cześnie, zmarli mój Mąż i Syn.

Dziękujemy Wam kochani za wszyst-
ko, za to całe dobro, serdeczność i cie-
pło, które nadal odczuwamy. Uważajcie 
na siebie i dbajcie o swoich bliskich...

Anna E. Kuldanek, Marcin,  
Anula, Basia  oraz Patryś,  

Majcia i Weronisia Kuldankowie

Podziękowania

Działkowcy i Zarządu ROD „MILANÓ-
WEK” składają serdeczne podziękowa-
nia Panu Burmistrzowi Piotrowi Remi-
szewskiemu i Radzie Miasta Milanówek 
za wsparcie finansowe remontu instala-
cji elektrycznej w naszym Ogrodzie.

Dzięki wielkiemu wsparciu wiodącego 
polskiego producenta sprzętu AGD, mila-
nowskiej firmy MPM, Urząd Miasta Mila-
nówka otrzymał bezpłatnie 22 oczyszcza-
cze powietrza, które zostaną zainstalowane 
w żłobku przy ul. Warszawskiej i przedszko-
lach przy ul. Herberta i ul. Podgórnej. Dzięki 
temu wspaniałemu gestowi nasi najmłodsi 
mieszkańcy będą przebywać w najlepszych 
możliwych warunkach dotyczących stan-
dardów jakości powietrza. Ogromne słowa 
uznania należą się właścicielowi firmy MPM 
Panu Piotrowi Płochockiemu, któremu 
w  ramach wdzięczności i podziękowań za 

Podziękowania

Najlepsze powietrze

Dla wielu z nas jest to wyjątkowe 
miejsce wspaniałego wypoczynku, 
a dzięki Państwa pomocy, miejsce to 
jest teraz bezpieczne.

Raz jeszcze bardzo dziękujemy i li-
czymy na dalszą owocną współpracę!

przekazany sprzęt, wręczyłem wyjąt-
kowe wyróżnienie w  postaci medalu 
i dyplomu „Zasłużony dla Milanówka”! 
Szanowny Panie Piotrze, bardzo Panu 
dziękuję w  imieniu swoim i przede 
wszystkim naszych milanowskich  
milusińskich.  



16  kurier Milanowski

Rada Miasta

ENTLICZEK - PENTLICZEK, 
KTÓRY 

POJEMNICZEK? 

MIASTO MILANÓWEK

Zasady i informacje dotyczące selektywnego zbierania odpadów  
znajdziecie Państwo na stronie:

https://milanowek.pl/strefa-mieszkanca/ochrona-srodowiska/odbior-smieci

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje, prośby należy kierować do  
Punktu Informacyjno –Reklamacyjnego (PIR):

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

  tel.: (22) 729 98 98, 729 98 99 
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