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Burmistrz informuJe

W celu ułatwienia Państwu poruszania się 
w nowej, urzędowej rzeczywistości, w niniej-
szym artykule przybliżyłam zmiany w podziale 
na budynki, w których znajdują się siedziby 
Urzędu. Zapraszam na przechadzkę po nowo 
poukładanym Urzędzie Miasta.

Budynek „A” przy ul. Kościuszki 45
Najistotniejszą zmianą, z punktu widzenia 

Mieszkańców, jest likwidacja Punktu Obsługi 
Interesanta (POI) i stanowiska do spraw dzia-
łalności gospodarczej na parterze budynku 
„A”. Częściowe funkcje punktu jak np.: złoże-
nie korespondencji czy wszelkie informacje 
dotyczące działania Urzędu  przejmie sekre-
tariat Burmistrza usytuowany na I piętrze 
budynku „A”. Niestety budynek „A” nadal nie 
jest przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Osoby, które mają trudność 
z poruszaniem się mogą jednak skorzystać 
z dzwonka, znajdującego się przy drzwiach 
od strony urzędowego parkingu – w razie 
potrzeby urzędnik zejdzie do nich i pomoże 
załatwić sprawę.

Nadążając zarówno za potrzebami Urzędu, 
jak i za opiniami Mieszkańców dotyczącymi 
przerostu zatrudnienia, w tym szczególnie 
na stanowiskach kierowniczych, Referat Or-
ganizacyjny „wchłonął” dwa dotychczas od-
rębne Referaty: Komunikacji Społecznej oraz 
Informatyki. Pierwszy z nich, przekształcony 
w Zespół do spraw Komunikacji Społecznej, 
docelowo po 1 lipca znajdzie swoją siedzibę 
na I, a nie jak dotychczas na II piętrze budyn-
ku „A”. Drugi Referat przekształcony w Zespół 
do spraw Informatyki, pozostał na swoim do-
tychczasowym miejscu (budynek „C”).

Na I piętrze budynku „A” umiejscowiona 
została również nowa komórka organizacyjna 
– Referat Zamówień Publicznych. Pomimo iż 
komórka jest nowa, to jednak zadania ma cały 
czas te same – przygotowywanie i prowadze-
nie, wraz z innymi merytorycznymi komórka-
mi Urzędu, postępowań w sprawach udziela-
nia zamówień publicznych. Z uwagi na ilość 
udzielanych zamówień (należy pamiętać, że 
zamówienia publiczne to również te, których 
równowartość nie przekracza kwoty 30.000 
euro) oraz fakt, że wiążą się one bezpośrednio 
z wydawaniem naszych wspólnych pieniędzy, 
konieczne było wzmocnienie kadrowe komór-
ki odpowiedzialnej za te zamówienia. Dlatego 
też jedno stanowisko, dotychczas usytuowa-
ne w strukturze Referatu Technicznej Obsługi 

Miasta, zostało przeniesione do większej ko-
mórki organizacyjnej, jaką jest referat. Liczę 
na to, że zmiana ta odbędzie się z korzyścią 
dla procesów udzielania zamówień. 

Budynek „B” przy ul. Kościuszki 45
Budynek „B” w najmniejszym stopniu do-

tknęły zmiany struktury organizacyjnej. Nadal 
mieścić się w nim będą Urząd Stanu Cywilne-
go i Biuro Rady Miasta. 

Budynek „C” przy ul. Spacerowej 4
Jako że natura nie znosi próżni, przedsię-

biorcy nie pozostaną bez wsparcia Miasta. W 
Punkcie Obsługi Interesanta w budynku „C” 
zostało umieszczone stanowisko do spraw 
działalności gospodarczej. Poza dotychczaso-
wym zakresem działania tego stanowiska ma 
ono docelowo służyć jak największym wspar-
ciem dla osób rozpoczynających swoją przy-
godę z biznesem. 

Punkt Obsługi Interesanta nadal pełni rów-
nież podstawową funkcję pierwszego kontak-
tu interesanta z Urzędem. 

Poruszając się w głąb budynku traficie 
Państwo na Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Zielenią. Nie zmienia on swojej 
lokalizacji, lecz jedyne podległość służbową. 
Od 1 czerwca jego pracę nadzoruje bowiem 
bezpośrednio Zastępca Burmistrza.

Większe zmiany napotkać można natomiast 
na I piętrze budynku. Tam, gdzie bywalcy tego 
obiektu przyzwyczaili się do obecności Jed-
nostki Realizacji Projektu już niebawem, bo 
od lipca zagości, przeniesiony z budynku „A” 
przy ul. Kościuszki, Referat Oświaty. 

Kolejne zmiany dotyczą Jednostki Realiza-
cji Projektu, która przenosi się w dalszą część 
budynku, gdzie będzie bezpośrednio sąsiado-
wać z Referatem Technicznej Obsługi Miasta. 
Wspólne ich usytuowanie jest jak najbardziej 
zasadne – obie komórki są bowiem komórka-
mi technicznymi.

Na I piętrze nie znajdą już Państwo siedziby 
Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrz-
nych. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowa-
łam z ich pozyskiwania. Zadania tego Referatu 
przejął obecnie Referat Technicznej Obsługi 
Miasta. Uważam bowiem, że w komórce, któ-
ra ma starać się o pozyskanie jak największej 
ilości funduszy zewnętrznych lepiej zamienić 
stanowisko kierownika na dodatkowe stano-
wisko merytoryczne. Tym bardziej, że nad ca-
łością pionu technicznego, w którym znalazło 
się również pozyskiwanie funduszy czuwa Za-

stępca Burmistrza – dotychczasowy kierownik 
i nadal kieruje pozyskiwaniem środków, lecz 
z wyższego szczebla.

Kolejna zmiana w tym budynku, choć fak-
tycznie dokonana już wcześniej dotyczy usy-
tuowania tu Audytora wewnętrznego. 

I ostatnia zmiana: to w budynku „C” swój 
gabinet będzie miał sekretarz Miasta.

Pozostałe Referaty zostają bez zmian loka-
lizacyjnych.

Budynek „A” ul. Kościuszki 45
u Burmistrz Miasta
u Sekretariat Burmistrza
u Skarbnik Miasta
u Referat Budżetowo-Finansowy
u Referat Organizacyjny
w Zespół ds. Komunikacji Społecznej

u Referat Zamówień Publicznych
u Stanowisko ds. obrony cywilnej
u wieloosobowe stanowisko ds. archiwizacji

Budynek „B” ul. Kościuszki 45
u Urząd Stanu Cywilnego
u Biuro Rady Miasta

Budynek „C” ul. Spacerowa 4
u Zastępca Burmistrza 
u Sekretarz Miasta
u  Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Zielenią
u  Referat Gospodarki Nieruchomościami 

i Planowania Przestrzennego
u Referat Technicznej Obsługi Miasta
u Jednostka Realizacji Projektu
u Referat Oświaty
u  Zespół ds. Informatyki Referatu Organi-

zacyjnego
u Audytor wewnętrzny
u  Punkt Obsługi Interesanta – Ewidencja 

działalności gospodarczej
Mam nadzieję, że lektura niniejszego tek-

stu ułatwi Państwu dotarcie do odpowiednie-
go miejsca w celu załatwienia każdej sprawy, 
z jaką zjawicie się w Urzędzie Miasta. Wraz 
z pracownikami serdecznie zapraszam.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Spacerem po nowej strukturze 
Urzędu Miasta
Od 1 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta. Dokonując zmian 
kierowałam się jedną podstawową zasadą – kompetentny Urząd Miasta, przyjazny interesantom. 
Mam świadomość, że zawsze początki są trudne. Jesteście Państwo bowiem przyzwyczajeni 
do funkcjonujących od pewnego czasu rozwiązań. W imieniu wszystkich pracowników Urzędu 
chciałabym jednak zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu 
odczuli Państwo ujemne skutki zmian, a w jak największym – skorzystali na ich przeprowadzeniu. 
Chciałabym jednak również prosić o wyrozumiałość w tym początkowym okresie po reorganizacji. 
To przecież dla Was staramy się zmieniać na lepsze.
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Kwiecień 2015

17.04   – wzięłam udział w konferencji 
i warsztatach w Podkowie Leśnej organi-
zowanych w ramach projektu „Podwar-
szawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa 
spójności obszaru Podwarszawskiego Trój-
miasta Ogrodów poprzez współpracę w za-
kresie polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej 
i komunikacji”. Podczas konferencji praso-
wej burmistrzowie trzech partnerskich gmin 
szczegółowo zaprezentowali założenia pro-
jektu, zaś w trakcie kilkugodzinnych warsz-
tatów omawiano zagadnienia dotyczące pla-
nowania przestrzennego i komunikacji.

18.04   – uczestniczyłam w otwarciu placu 
zabaw przy ul Gospodarskiej (róg ul. Przy-
szłości). 

19.04   – uczestniczyłam w III edycji biegu 
STO-nogi Milanówek, którą objęłam hono-
rowym patronatem, oraz w XVIII Mili Mila-
nowskiej.

 20.04   – brałam udział w akcji „Przeciw 
pijanym kierowcom”, która była zorganizo-
wana przez Policję, Straż Miejską, Pełnomoc-
nika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień 
oraz uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół 
Gminnych Nr 1, Zespołu Szkół Gminnych 
Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 2. 

23.04   – wraz z Zastępcą i Skarbnikiem 
Miasta uczestniczyłam w Banku Gospodar-
stwa Krajowego w spotkaniu dotyczącym 
możliwości otrzymania dofinansowania do 
planowanego budownictwa komunalnego. 

24.04   – w Milanówku uczestniczyłam 
w kolejnych warsztatach projektu Pod-
warszawskiego Trójmiasta Ogrodów (PTO)  
tym razem dotyczyły diagnozy wspólnych 
uwarunkowań rozwoju społecznego PTO. 
Warsztaty mają na celu wypracowanie 
wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru 
funkcjonalnego PTO. 

27.04   – uczestniczyłam w Walnym Zgro-
madzeniu Wspólników Milanowskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o.

28.04   – podpisałam umowę z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na dofinan-
sowanie realizacji zadania pn. „EKO-TEATR 
2015”. Kwota przyznanej dotacji wynosi do 
9001,00 zł.

28.04   – uczestniczyłam w spotkaniu 
w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w sprawie 
przystąpienia do projektu „M@zowszanie”. 

29.04   –  w siedzibie spółki Warszawska 
Kolej Dojazdowa sp. z o.o. brałam udział 
w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników.

30.04   – Zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie do Rady 
Miasta złożyłam sprawozdanie z Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
za 2014 r. 

6.05   – uczestniczyłam w konferencji 
otwierającej Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 w Centrum Olimpijskim w War-
szawie. Organizatorem wydarzenia była 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Progra-
mów Unijnych.

7.05   – w moim gabinecie odbyło się 
spotkanie z prezesem Mazowieckiej Agen-
cji Energetycznej Markiem S. Kozłowskim, 
przedstawicielami firmy Eltrix, Radnymi 
Miasta Milanówka i pracownikami Urzędu 
Miasta w sprawie wdrożenia gospodarki ni-
skoemisyjnej. Przedmiotem spotkania była 
dyskusja na temat rozwiązań wspierających 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
oraz wspieranie wdrażania rozwiązań racjo-
nalizujących użytkowanie energii.

8.05   – uczestniczyłam w kolejnych warsz-
tatach projektu Podwarszawskie Trójmia-
sto Ogrodów. Tym razem dotyczyły dia-
gnozy wspólnych uwarunkowań rozwoju  
gospodarczego. 

11.05   – w związku z nową organizacją 
roku szkolnego 2015/2016 oraz z dużą ilo-
ścią przyjętych do przedszkola 3- i 4-latków, 

w Przedszkolu Nr 1 zorganizowałam spotka-
nie z rodzicami.

12.05   – w moim gabinecie odbyło się 
pierwsze spotkanie zespołu ds. polityki kul-
turalnej w Milanówku.

15.05   – podpisałam aneks do umowy 
„Modernizacja i rozbudowa systemu in-
frastruktury wodociągowo-kanalizacyj-
nej Gminy Milanówek” przedłużający czas 
osiągnięcia efektu ekologicznego do końca 
czerwca 2016 r. i przedłużający czas projektu 
do końca grudnia 2015 r. Tego samego dnia 
podpisałam również dwie umowy w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w War-
szawie. Pierwszy projekt „Rewaloryzacja 
terenów zielonych na terenie Gminy Mila-
nówek” pozwoli na nasadzenie roślin wie-
loletnich na powierzchni ok. 2500 m2 wokół 
Zespołu Szkół Gminnych nr 3 przy ul. Żabie 
Oczko 1 oraz Przedszkola przy ul. Fiderkie-
wicza. Całkowita wartość zadania wynosi 
16 200,00 zł, a kwota dotacji 14 480,00 zł. 
Drugi projekt pn. „Nasadzenia uzupełniają-
ce alei oraz skwerów na terenie Gminy Mi-
lanówek” obejmuje nasadzenie 130 drzew 
w wyznaczonych alejach i na skwerach Mi-
lanówka wraz z zakupem materiału roślin-
nego. Całkowita wartość zadania wynosi  
49 140,00 zł. Kwota przyznanej dotacji wy-
nosi 44 126,00 zł. Szczegóły na stronie 6.

16.05   – uczestniczyłam w pierwszym 
z trzech spotkań konsultacyjno-informacyj-
nych Lokalnej Strategii Rozwoju niezbęd-
nej do aplikowania o środki w ramach osi  
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej 
Grupy Działania (LGD) „Zielone Sąsiedztwo”, 
do której Milanówek przystąpił Uchwa-
łą Rady Miasta we wrześniu roku 2014 r. 
(Uchwała nr 495/XL/14) 

Wydałam zarządzenia w sprawie:
a) powołania Obwodowych Komisji Wy-

borczych do przeprowadzenia wyborów Pre-
zydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 
2015 r.  (Zarządzenie Nr 59/VII/15),

sprawozdanie z pracy
Burmistrza Miasta  
Milanówka  
między sesjami
za okres 16.04. – 20.05.2015 r.

Burmistrz informuJe
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DZIAŁANIA BURMISTRZA  
MIASTA MILANÓWKA
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W dniach 22-28 maja br. Mieszkańcy Milanówka mieli możliwość osobiście poznać burmistrz Wiesławę 
Kwiatkowską oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Cykl pięciu spotkań stanowił okazję 
do podsumowania pierwszego półrocza nowej kadencji, poznania planów inwestycyjnych, uzyskania odpowiedzi 
na pytania dotyczące życia w naszym mieście, a także przekazania własnych opinii, pomysłów i sugestii.

Każde ze spotkań rozpoczynała Burmistrz 
Miasta przedstawiając się osobiście Miesz-
kańcom, a następnie prezentując obecnych 
na spotkaniach: Zastępcę Burmistrza, kie-
rowników komórek organizacyjnych Urzę-
adu Miasta, komendanta Straży Miejskiej 
oraz radnych Rady Miasta. W trakcie czę-
ści prezentacyjnej Mieszkańcy mogli rów-
nież osobiście poznać rejonowych Straży 
Miejskiej (odpowiedników dzielnicowych 
w policji), odpowiedzialnych za ich teren. 
Przedstawienia te spotykały się z otwartym 
i pozytywnym przyjęciem.

Merytoryczną część każdego ze spotkań 
rozpoczynała prezentacja Łukasza Stępnia 
– Zastępcy Burmistrza dotycząca zamierzeń 
inwestycyjnych Milanówka, głównie w za-
kresie poprawy jakości i stanu technicz-
nego milanowskiej sieci drogowej, a także 
kanalizacji. Mieszkańcy mogli w trakcie jej 
usłyszeć nie tylko o najbliższych planach 
w zakresie infrastruktury drogowej, lecz 
także o długookresowych zamierzeniach 
Miasta. Zastępca Burmistrza na wyświetlo-
nej mapie wskazywał lokalizację kolejnych 
zadań inwestycyjnych, informując jedno-
cześnie o źródłach ich finansowania. Wiele 
zadań zostanie wykonanych w 2015 roku, 
jak np. dokończenie inwestycji na ul. We-
sołej, Wiśniowej, Makowej czy wykonanie 
projektów drogowych (ul. Spacerowa, Par-
kowa, Krasińskiego, Grodeckiego, Lipowa 

oraz Olszowa), jak również wyniesione 
skrzyżowanie u zbiegu ulic Głowackiego 
i Marszałkowskiej. Pozostałe zadania pla-
nowane są do realizacji w następnych la-
tach (m.in. przebudowa ulic Zachodnia, 
Spółdzielcza, Wiatraczna czy Łąkowa oraz 
projekty przebudowy ul. Wojska Polskiego 
i Brwinowskiej).

Nowe inwestycje mają się przyczynić 
m.in. do odciążenia głównych ulic, sta-
nowiących dojazd do pobliskiego węzła 
na autostradzie A-2. Wielu z pewnością 
ucieszyła informacja, że projekt PTO prze-
widuje również zaprojektowanie nowych 
ścieżek rowerowych o dużym znaczeniu ko-
munikacyjnym (m.in. na trasie od centrum 
Milanówka wzdłuż torów PKP i ul. Krakow-
skiej do Brwinowa, wzdłuż ul. Grudowskiej 
i torów WKD do Podkowy Leśnej, a także 
wzdłuż ul. Królewskiej do skrzyżowania 
z ul. Brwinowską i dalej do Brwinowa).

Po dokonaniu prezentacji Mieszkańcy 
żywo dyskutowali z władzami Miasta na 
temat  przedstawionych propozycji, zgła-
szając szereg własnych uwag dotyczących 
zarówno planów inwestycyjnych, jak i dróg, 
które nie zostały objęte planami. Zakres 
wniosków był naprawdę szeroki – od zała-
tania dziur w nawierzchni poszczególnych 
ulic, jak i wykonania nawierzchni całych 
dróg. Mieszkańcy zgłaszali także uwagi do-
tyczące innych aspektów niż stan technicz-

ny nawierzchni – wnioskowali o zmiany or-
ganizacji ruchu, wprowadzenia ograniczeń 
prędkości na poszczególnych ulicach, czy 
zalegania wody na niektórych z nich.

Jakkolwiek zamierzenia inwestycyjne 
w zakresie dróg stanowiły dominujące 
części spotkań, to jednak Milanowianie 
wykazali wielkie zainteresowanie również 
innymi obszarami funkcjonowania Miasta. 
Niektórzy zwracali uwagę na  ich własne 
sprawy, natomiast inni poruszali kwestie 
obejmujące szersze zagadnienia. Można 
więc było usłyszeć pytania dotyczące opła-
ty adiacenckiej, nasadzenia zieleni, udziału 
organizacji pozarządowych w konkursach 
o dofinansowanie zadań publicznych, 
działalności komunikacji publicznej, sta-
nu dworca PKP, a nawet wnioski o zmianę 
nazw ulic w Milanówku. Szerokim echem 
odbiło się również rozpoczęcie działalności 
klubu muzycznego w Milanówku. W trakcie 
spotkań pytania Mieszkańców nie pozosta-
wały bez odpowiedzi przedstawicieli Mia-
sta, co oczywiście nie oznacza, że wszystkie 
sprawy zostały od razu pozytywnie zała-
twione, a zadający pytania – usatysfak-
cjonowani. Jednak wszystkie poruszane 
zagadnienia zostały zarejestrowane w celu 
przeanalizowania potrzeb Mieszkańców.

Cennym głosem w dyskusji na spotka-
niach z Mieszkańcami były również opinie 
radnych, występujących jednakże w dwo-

b) zmian w planie wydatków budżetu mia-
sta na 2015 r. (Zarządzenie nr 60/VII/15),

c) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków 
do paragrafów w Zarządzeniu Nr 60/VII/15 
Burmistrza Miasta Milanówka z 23.04.15 
(Zarządzenie Nr 61/VII/15),

d) powołania zespołów do przeprowa-
dzenia korekty składów kart do głosowania 
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta 
Milanówka, zarządzonych na dzień 17 maja 
2015 r. (Zarządzenie nr 62/VII/2015),

e) uzupełnienia składu Obwodowej Komi-
sji Wyborczej nr VII, powołanej do przepro-
wadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzo-
nych na dzień 10 maja 2015 r. (Zarządzenie 
Nr 63/VII/15),

f) zmian w planie wydatków budżetu  mia-
sta na 2015 r. (Zarządzenie nr 64/VII/15),

g) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków 
do paragrafów w Zarządzeniu Nr 64/VII/15 
Burmistrza Miasta Milanówka z 29.04.15 
(Zarządzenie Nr 65/VII/15),

h) zmiany składu Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr II, powołanej do przeprowa-
dzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzo-
nych na dzień 10 maja 2015 r. (Zarządzenie  
Nr 66/VII/15),

i) powołania Społecznej Komisji Mieszka-
niowej i nadania jej regulaminu działania (Za-
rządzenie nr 67/VII/2015),

j) ustalenia wzoru wniosku o zawarciu 
umowy najmu lokalu z zasobu gminy Milanó-
wek (Zarządzenie nr 68/VII/2015),

k) zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetu miasta na 2015 r. (Zarządzenie 
nr 69/VII/15),

l) uszczegółowienia klasyfikacji wydatków 
do paragrafów w Zarządzeniu Nr 69/VII/15 
Burmistrza Miasta Milanówka z 08.05.15 
(Zarządzenie Nr 70/VII/15),

m) powołania komisji przetargowej 
ZP.271.7.TOM.15 (Zarządzenie nr 71/VII/15),

n) zmian w Regulaminie pracy Urzędu Mia-
sta Milanówka (Zarządzenie nr 72/VII/2015),

o) powołania Komisji Konkursowej do oce-
ny występów artystycznych grup przedszkol-
nych i szkolnych w ramach Międzyszkolnego 
Konkursu Ekologicznego pn. „EKO-TEATR 
2015” (Zarządzenie nr 73/VII/2015).

Przetargi
1. Wszczęłam postępowania o zamówie-

nie publiczne w trybie przetargu ograniczo-
nego na „Wykonanie zagospodarowania 
terenu „Amfiteatru” w Milanówku (2).2. 
Zatwierdziłam postępowania o zamówienie 
publiczne:
n w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Utrzymanie czystości i porządku na tere-

nie miasta Milanówka w okresie od maja do 
listopada 2015 r.”, 
n w trybie z wolnej ręki na: 
„Budowę Sieci Informatycznej Milanówka, 

systemu monitoringu i VoIP” –  unieważnie-
nie postępowania.

Konsultacje
n w sprawie ustalenia stawki procen-

towej służącej naliczaniu opłaty adiacenc-
kiej z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości w wyniku podziału nieruchomości.  
(11–29 maja b.r.),
n w sprawie projektu uchwały w sprawie 

nadania statutu Milanowskiemu Centrum 
Kultury (6–13 maja b.r.),
n w ramach projektu „Podwarszawskie 

Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności 
obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogro-
dów poprzez współpracę w zakresie polityki 
społecznej, kształtowania przestrzeni pu-
blicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” 
również u nas prowadzone są konsultacje 
dotyczące zagospodarowaniu terenu rekre-
acyjnego w rejonie osiedla przy ul. Socha-
czewskiej, TBS-u oraz filii Samorządowego 
Przedszkola nr 1 przy ul. Marszałka J. Piłsud-
skiego w Brwinowie. 

Burmistrz informuJe

Po spotkaniach z Mieszkańcami
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Drodzy Mieszkańcy Milanówka,
obecnie trwa realizacja projektu ,,Mo-

dernizacja i rozbudowa systemu infrastruk-
tury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy 
Milanówek”. Powstające nowe kilometry 
sieci mają na celu ułatwienie życia i pod-
niesienie standardu zamieszkiwania w na-
szym mieście.

 Równocześnie, zgodnie z prawem, 
właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do przyłączenia się do nowo 
powstałej sieci. Obowiązek ten wynika 
z zapisu art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Ponadto zgod-
nie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Milanówka, 
wprowadzonego uchwałą Rady Miasta 
Milanówka z 29 listopada 2012 r. właści-
ciele nieruchomości są zobowiązani do 
przyłączenia nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej. Wyjątek stanowić 
mogą jedynie nieruchomości posiadające 
sprawnie działającą przydomową oczysz-
czalnię ścieków. W przypadku niewyko-
nania tego obowiązku istnieje możliwość 
zastosowania odpowiednich środków ad-
ministracyjno-prawnych.  

Szambo nie zastąpi  
miejskiej kanalizacji 

Jednym z najważniejszych celów Inwe-
stycji realizowanych w ramach projektu 
jest poprawa wpływu gospodarki wodno-
-ściekowej na środowisko naturalne. Okre-
śla się to mianem „efektu ekologicznego” 
– czyli wymiernym ograniczeniem emisji 
zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. 

Inwestycja ma zapewnić ograniczenie 
ilości i szkodliwości ścieków trafiających 
do wód gruntowych Gminy Milanówek. 
Jest to szczególnie istotne dla mieszkań-
ców, ponieważ poprawi jakość wody oraz 
wpłynie pozytywnie na zachowanie rów-
nowagi w ekosystemie naszego „miasta 
– ogrodu”. 

Każdy powinien mieć na uwadze ochro-
nę środowiska, a przez to także własnego 
zdrowia. Dlatego też MPWIK w Milanów-
ku, w trosce o miasto i jego mieszkańców 
zachęca do jak najszybszego przyłączenia 
się do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Wspólne działania przyniosą nam wszyst-
kim dostrzegalny pożytek!

Obowiązek przyłączenia do sieci kana-
lizacyjnej warto rozpatrywać poprzez pry-
zmat uzyskanych korzyści m.in. oszczęd-
ności wynikających ze zmiany sposobu 
odprowadzania ścieków, komfort użytko-
wania przyłącza (stały odbiór ścieków bez 

konieczności kontroli poziomu ścieków 
i zgłaszania ich do wywozu). Milanowskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji na podstawie wykonywanych przyłączy 
kanalizacyjnych w ostatnim roku może po-
twierdzić, że wystąpiły przypadki zwrotu 
inwestycji już nawet po roku od dnia przy-
łączenia. Zakładamy przy tym, że miesz-
kańcy mają szczelne szambo, co również 
będzie sprawdzane w najbliższym czasie. 

Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o.
Sebastian Budziszewski

Warto się  
przyłączyćW odniesieniu do artykułu z poprzednie-

go numeru Biuletynu (2/2015) dotyczącego 
projektu uchwały w sprawie opłaty adiacenc-
kiej, informuję, że w wyniku konsultacji spo-
łecznych przeprowadzonych w terminie od  
11–29 maja 2015 r., do Urzędu Miasta Mi-
lanówka wpłynęło pięć wniosków zawie-
rających uwagi lub opinie dotyczące po-
dejmowanej problematyki. Spośród pięciu 
wniosków: jeden z nich został złożony w spo-
sób niezgodny z przewidzianą procedurą zaś 
kolejny wniosek nie odnosił się do przedmio-
tu konsultacji – treść wniosku nie stanowiła 
ani opinii, ani wniosku, ani uwagi do zagad-
nienia wprowadzenia opłaty adiacenckiej.

Szczegółowe rozpatrzenie złożonych uwag 
i opinii znajduje się na stronie internetowej 
Miasta Milanówka www.milanowek.pl. Pro-
jekt uchwały został skierowany na czerwco-
wą sesję  Rady Miasta.

Kierownik Referatu Gospodarki  Nierucho-
mościami i Planowania  Przestrzennego 

Anna Fabisiak

O opłacie  
adiacenckiej  
ciąg dalszy

jakim charakterze – zarówno Mieszkańców 
Milanówka, jak  i osób, które podejmując 
uchwały mają wpływ na kształtowanie mila-
nowskiej rzeczywistości. Na jednym ze spo-
tkań Mieszkańcy dali wyraz zaniepokojenia  
czy współpraca pomiędzy Panią Burmistrz, 
a Radą Miasta układa się w odpowiedni i ko-
rzystny dla Miasta sposób. Odpowiedź na to 
pytanie można było odnaleźć w wypowie-
dziach samych radnych na poszczególnych 
spotkaniach, których uważne słuchanie 
pozawala na wyciągnięcie następującego 
wniosku: zarówno Pani Burmistrz, jak i zna-
komita większość radnych potrafią osiągnąć 
porozumienia w ważnych dla Milanówka 
sprawach.

Podsumowując cykl spotkań jednym zda-
niem – warto wsłuchiwać się w potrzeby 
Mieszkańców, bo choć nie zawsze można 
spełnić je wszystkie od razu, to pomagają 
one wytyczyć kierunek, w którym powinien 
zmierzać Milanówek.

Wszystkim którzy uczestniczyli w spotka-
niach w imieniu Burmistrz Wiesławy Kwiat-
kowskiej serdecznie dziękujemy.

Koordynator zespołu  
ds. Komunikacji Społecznej

Monika Samoraj
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OGŁOSZENIA

Gmina Milanówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 3 umowy na dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej 
i ochrony przyrody. Łączna wartość przyznanej dotacji wynosi 66.289,00 zł.

„Rewaloryzacja terenów 
zielonych na terenie Gminy 
Milanówek”

Otrzymane dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w wysokości 14.480,00 zł na 
realizację zadania pn. „Rewaloryzacja 
terenów zielonych na terenie Gminy 
Milanówek” pozwoli na nasadzenie 
roślin wieloletnich na powierzchni 
ok. 2500 m2 wokół Zespołu Szkół Gmin-
nych nr 3 przy ul. Żabie Oczko 1 oraz 
Przedszkola przy ul. Fiderkiewicza 43. 
Nowe nasadzenia zwiększą estetykę 
przestrzeni publicznej, poprawią jakość 
środowiska przyrodniczego i społecz-
nego oraz podniosą wartość przyrodni-
czo-krajobrazową miasta ogrodu. 

„Nasadzenia uzupełniające 
alei oraz skwerów na terenie 
Gminy Milanówek” 

Do końca października 2015 r. 
w ramach zadania dofinansowanego 
w wysokości 44.126,00 zł przez WFO-
ŚiGW zostanie nasadzonych 130 drzew 
w wyznaczonych alejach i na skwerach 
Milanówka wraz z zakupem materiału 
roślinnego. Realizacja zadania przyczy-
ni się do zachowania ciągłości istnie-
jących i stworzenia nowych alei przy 
nowo urządzonych ulicach. Zadanie 
podniesie walory przyrodnicze, este-
tyczne oraz krajobrazowe przestrzeni 
publicznej Milanówka.

Z niecierpliwością oczekujemy rów-
nież na podpisanie umowy na realiza-
cję zadania pn. „Usuwanie i uniesz-
kodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Milanówek”, 
w ramach którego nastąpi demontaż i/
lub odbiór i utylizacja azbestu łącznie 
od 21 właścicieli nieruchomości oraz 
ze ścian działowych budynku prote-
zowni przy ul. Wysockiego 4A. Zadanie 
obejmie osoby fizyczne, które złożyły 
do Urzędu Miasta karty zgłoszenia za-
wierające informacje o wyrobach za-
wierających azbest.

Inspektor ds. Pozyskiwania  
funduszy zewnętrznych w referacie  

technicznej obsługi miasta

Aleksandra Żuraw

Kolejne dotacje z WFOŚiGW 
na realizację projektów z zakresu  
edukacji ekologicznej i ochrony przyrody 

„EKO-TEATR 2015”
Zadanie polegające na organizacji kon-

kursu w formie przeglądu teatralnego pod 
hasłem: „Mali strażnicy przyrody” zrealizo-
wano 3  czerwca 2015 r. Dotacja z WFOŚiGW 
w wysokości 7683,00 zł umożliwiła zakup 
atrakcyjnych nagród. W konkursie wzię-
ło udział 162 dzieci z 3 szkół publicznych 
i 6 przedszkoli z terenu Milanówka. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy. Zwycięskie 
drużyny zostały nagrodzone zestawami so-
larnymi, natomiast pozostali uczestnicy na-
grodami pocieszenia. Zwycięskie placówki 

oświatowe otrzymały statuetki oraz odpo-
wiednio:
I miejsce – Przedszkole Nr 1 za spektakl 
„Królewna Przyroda i Krasnoludki” (ekran 
z projektorem i uchwytem)

II miejsce – Grupa świetlicowa ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 za spektakl „Smog Wawel-
ski” (kamera cyfrowa)

III miejsce – Klasa I a z Zespołu Szkół Gmin-
nych Nr 3, za spektakl „Śmieszka i krasnolud-
ki” (aparat cyfrowy)
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W tym roku z okazji jubileuszu zapraszamy 
na dwa spektakle teatralne. Pierwszy z nich 
to „Kapelmistrz z Milanówka” dedykowany 
Feliksowi Dzierżanowskiemu. Sztuka, a wła-
ściwie widowisko muzyczno – teatralne bę-
dzie przybliżać sylwetkę muzyka i dyrygenta, 
który do 1975 roku mieszkał i działał w na-
szym mieście. 

„Kapelmistrz z Milanówka” to spektakl 
wyreżyserowany przez Leszka Zdunia, na 
który złożą się obrazy teatralne zainspi-
rowane działalnością muzyczną twórcy 
kapeli ludowej. Sztuka przeniesie nas do 
lat czterdziestych, pięćdziesiątych i sie-
demdziesiątych i pokaże ważne momen-
ty z życia Dzierżanowskiego. W spektaklu 
zobaczymy młodzież z Zespołu Szkół nr 2 
im. gen Józefa Bema. Muzycznie przedsta-
wienie opracował Maciej Kierzkowski. Po-

czątek spektaklu 19 czerwca o godz. 20.00 
na terenie zielonym za pomnikiem Bohate-
rów przy ulicy Kościuszki, vis a vis kościoła  
Św. Jadwigi Śląskiej.

Na zakończenie X Festiwalu Otwarte 
Ogrody zapraszamy na przedstawienie

„Turczynek – genius loci” w wykonaniu ak-
torów Stowarzyszenia T-ART i innych miesz-
kańców Milanówka. Reżyserem widowiska 
jest Iwona Dornarowicz, a wystąpią w nim 
osoby działające w stowarzyszeniu T-ART.

Miejscem spektaklu jest zespół willowo-par-
kowy „Turczynek”, przy ulicy Brwinowskiej 2.

Zapraszamy do skorzystania z transportu. 
godz. 20.30 – odjazd autobusu piętrowe-
go spod Dworca PKP na ul. Warszawskiej 
na miejsce zakończenia Festiwalu Otwarte 
Ogrody („Turczynek”). Po spektaklu powrót 
autobusu pod Dworzec PKP.

W tym roku będziecie mogli państwo od-
wiedzić 42 ogrody. Szczegółowy program 
i opis wszystkich ogrodów znajduje się we 
wkładce do Biuletynu, a także będzie do-
stępny na stronie www.mckmilanowek.pl 
i www.otwarteogrody.pl

W związku z dziesiątą rocznicą tej imprezy 
powstaje także specjalne wydawnictwo do-
kumentujące wszystkie milanowskie edycje 
Otwartych Ogrodów. Podczas tegorocznej 
edycji Festiwalu Otwarte Ogrody będzie 
można skorzystać z konnej taksówki, usytu-
owanej po obu stronach Dworca PKP.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
milanowskich ogrodów bo przecież one 
otwierają się dla Państwa! 

Kierownik Artystyczny  
Milanowskiego Centrum Kultury
Elżbieta Abramczuk-Kalinowska

Otwarte Ogrody  
po raz dziesiąty!

Przed nami dziesiąta, jubileuszowa edycja Otwartych Ogrodów w Milanówku. Impreza wpisała się na 
stałe do kalendarza imprez miejskich i jest dowodem na to, że inicjatywy Mieszkańców, organizacji 
pozarządowych, Miasta i Milanowskiego Centrum Kultury sprawdzają się.

Pragnę zachęcić miłośników muzyki do 
udziału w przepięknych koncertach 
z cyklu „Młodzi klasycznie”, odbywają-

cych się już od ponad dwóch lat w Milanow-
skim Centrum Kultury. Są one rezultatem re-
alizacji ministerialnego programu pod nazwą 
„Młodzież w działaniu”, wspieranego przez 
Burmistrza miasta Milanówka. Organizato-
rem tych koncertów jest Michał Bruliński, 
mieszkaniec Milanówka, młody pianista, so-
lista i kameralista, laureat konkursów piani-
stycznych,  kończący studia na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, 
a jednocześnie historyk, krytyk artystyczny 
i animator życia muzycznego. 

 Wykonawcami są młodzi muzycy, najczę-
ściej jeszcze studenci, ale już z laurami zwy-
cięzców konkursów muzycznych na całym 
świecie. Michał Bruliński przed każdym kon-
certem przekazuje informacje o utworach 
i ich autorach oraz wykonawcach, wplatając 
zręcznie treści edukacyjne i różnego rodaju 
ciekawostki. Niestety do tej pory, tylko nie-
wielka grupa słuchaczy, przeważnie nie wię-
cej niż dwudziestu (tak, tak, 20-tu!),  miała 
przyjemność  uczestniczenia w tych wydarze-
niach artystycznych, odbywających się w mi-
lanowskiej sali Teatru Letniego w Milanówku.

W sezonie artystycznym 2012–2013 odbył 
się koncert  fortepianowy pod hasłem „Du-
ety” w wykonaniu  Karoliny Czechowskiej 
i Hanny Raniszewskiej. Zabrzmiały na nim  

utwory Mozarta, Chopina, Ravela i Schuber-
ta. W następnej odsłonie „Młodych klasycz-
nie” muzycy zaczarowali  gości brzmieniem 
klarnetu.  Anna Łukawska i Martyna Smoliń-
skia wykonały utwory  Brahmsa, Debussego 
i Widora. Sezon zamknął koncert w wykona-
niu Marty Kordykiewicz i Kamila Borkowskie-
go. Publiczność wysłuchała kompozycji na 
wiolonczelę i fortepian Castilla, Beethovena, 
Honeggera, i Debbussyego. 

Następne koncety (2014–2015) też za-
wsze były dużym wydarzeniem artystycznym. 
Wspaniały był reczital fortepianowy Jakuba 
Kitowskiego, który zagrał utwory Prokofie-

wa, Rachmaninowa, Chopina i Liszta. Nieza-
pomniane wrażenia wywarł na słuchaczach 
koncert przepięknie brzmiącego duetu akor-
deonowo-skrzypcowego w wykonaniu Iwo 
Jedyneckiego i Karoliny Mikołajczyk (utwory 
Kaszuby, Masseneta, Vivaldiego, Finzi, Szo-
stakowicza, Ravela, Takahashi, Bartoka). Nie-
zwykle ekspresyjnie wypadł występ Natalii 
Czekalskiej. Młoda pianistka zagrała utwory 
Beethovena, Rachmaninowa i Chopina. Kolej-
ny wyjątkowy wieczór należał do Olgi Siemień-
czuk (sopran), która zaśpiewała  przy akompa-
niamencie Karoliny Czechowskiej arie z oper 
Mozarta,  Gershwina, Latimera a także pieśni 
i piosenki Szuberta, Bernsteina i Barbera. Wi-
downia liczyła ok. 30 osób! W ostatnim kon-
cercie z cyklu „Młodzi klasycznie 2.0” (druga 
edycja), który odbył się 9-go maja b.r. o godz. 
17.00, wystąpili „Młodzi kameraliści” w skła-
dzie: Katarzyna Seremak – skrzypce, Natalia 
Reichert – altówka, Maria Ślipska – wioloncze-
la, Michał Bruliński – fortepian i konferansier-
ka, grając  „Kwartet fortepianowy A-dur” op. 
26  J. Bramsa. Kto nie był, niech bardzo żałuje!

W mojej ocenie koncerty pod nazwą „Mło-
dzi klasycznie” to perełki wydarzeń kultu-
ralnych w Milanowskim Centrum Kultury. 
Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w na-
stępnych,  przygotowywanych już  koncertach 
tego cyklu – jesienią tego roku.

Mieszkanka Milanówka 
 Jolanta Wagner

szanowni Mieszkańcy  
i przyjaciele Milanówka!
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Viii sesja Vii Kadencji 
rady Miasta Milanówka  
– 21 maja 2015 r.

Na sesji podjęto  
następujące uchwały:
  Uchwała Nr 35/VIII/15 w sprawie zmia-

ny Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Milanówka na lata 2015-2021, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 
jednogłośnie;

  Uchwała Nr 36/VIII/15 w sprawie zmian 
budżetu Miasta Milanówka na 2015 
rok, którą radni przyjęli w głosowaniu 
13-za, 1-wstrzymujący;

  Uchwała Nr 37/VIII/15 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Milanowskiego Centrum 
Kultury za 2014 rok, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 38/VIII/15w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej za 2014 rok, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 39/VIII/15 w sprawie przy-
jęcia oceny zasobów pomocy społecz-
nej dla Miasta Milanówka za rok 2014, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 
jednogłośnie;

  Uchwała Nr 40/VIII/15 w sprawie 
przyjęcia przyjęcia rocznego sprawoz-
dania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milanówku za 2014 r., 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 
jednogłośnie;

  Uchwała Nr 41/VIII/15 w sprawie wy-
rażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 42/VIII/15 w sprawie za-
warcia umowy dzierżawy, na okres 3 lat, 
części działki ew. nr 8/10 obr. 06-02 
przy ul. Piłsudskiego, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 43/VIII/15 w sprawie zniesie-
nia statusu pomnika przyrody (na posesji 
przy ul. Skośnej), którą radni przyjęli w 
głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 44/VIII/15 w sprawie znie-
sienia statusu pomnika przyrody  
(na posesji przy ul. Kościuszki), którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14-za, 
jednogłośnie;

  Uchwała Nr 45/VIII/15 w sprawie nada-
nia Statutu Milanowskiemu Centrum 
Kultury, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 13-za, 1-wstrzymujący;

  Uchwała Nr 46/VIII/15 w sprawie powo-
łania Zespołu opiniującego kandydatów 
na ławników sądowych na kadencję 
2016-2019, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 47/VIII/15 w sprawie zmiany 
w Uchwale Nr 5/I/14 Rady  Miasta Mila-
nówka z dnia 1 grudnia 2014 r. w spra-
wie: powołania  stałych  Komisji  Rady  
Miasta  Milanówka, którą radni przyjęli 
w głosowaniu 14-za, jednogłośnie;

  Uchwała Nr 48/VIII/15 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta Milanówka, którą radni uznali 
za bezzasadną w głosowaniu 14-za, 
jednogłośnie;

  Uchwała Nr 49/VIII/15 w sprawie 
zwrócenia skargi skarżącemu ze wska-
zaniem właściwego organu, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 12-za, 1-przeciw, 
1-wstrzymujący.

Na Sesji w dniu 21 maja br. Radni złożyli 
następujące interpelacje:

Radny Krzysztof Wiśniewski w sprawie:
n  poprawy bezpieczeństwa ruchu pojaz-

dów na skrzyżowaniu ulicy Nowowiej-
skiej z ulicami Skośną i Łączną,

W czwartek 21 maja br. odbyła się  
VIII Sesja Rady Miasta Milanówka.

SAMORZąD

wybory uzupełniające do rady Miasta 
zakończone bez głosowania
W niedzielę 17 maja br. odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Miasta Milanówka 
w okręgu wyborczym nr 2, mimo że głoso-
wanie się nie odbyło.

Spośród trzech zgłoszonych kandydatów 
na radnego wycofały się dwie osoby, zgod-
nie z przepisami Kodeksu wyborczego gło-
sowanie nie zostało przeprowadzone, a za 
wybranego został uznany jedyny kandydat, 
który pozostał.

W związku z tym, w Obwieszczeniu 
z 18 maja 2015 r. Miejska Komisja Wybor-
cza poinformowała, że za wybraną na rad-
ną uznaje się panią Ewę Galińską z „KWW 
Ewy Galińskiej”. Nowo wybrana radna złoży 
ślubowanie na najbliżej roboczej sesji Rady 
Miasta w dniu 18 czerwca br. 

Urzędnik wyborczy
Anna Zajączkowska

n  podania zestawienia kwoty odsetek 
należnych bankom i innym instytucjom 
od wszystkich kredytów i pożyczek jakie 
miasto spłaca w roku 2015,

n  dokończenia wytyczania i budowy drogi 
gruntowej bocznej od ulicy Średniej.

Radny Włodzimierz Starościak złożył 
interpelację w sprawie:

 n  zamontowania znaków drogowych –  
ciąg pieszo-jezdny D-40 na odcinku ulicy 
Głowackiego pomiędzy ulicą Marszał-
kowską i ulicą Skośną oraz zamontowa-
nie lustra na ulicy Szkolnej.

W dniu 25 maja br. Radny Jarosław Paćko 
w imieniu klubu Milanówek Dziś i Jutro 
złożył interpelację w sprawie:

n   przeanalizowania możliwości wybu-
dowania przejścia dla pieszych na ulicy 
Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicą 
Prostą.

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

Inspektor w Biurze  
 Rady Miasta Milanówka

Małgorzata Kurdek

Nowa radna Ewa Galińska
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Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych Mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2015 r. 
upływa kadencja ławników wybranych w roku 2011. W związku z powyższym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania 
radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, 
poz. 693) RADA MIASTA MILANÓWKA jesienią bieżącego roku dokona wyboru  ławników na lata 2016–2019.

Wybory Ławników

P rezes Sądu Okręgowego w Warszawie 
stosownie do art. 168 ustawy Prawo 
o ustroju Sądów Powszechnych zwró-

cił się do Rady Miasta Milanówka z wnio-
skiem o dokonanie wyboru ławników na ka-
dencję 2016-2019 do:
n  Sądu Rejonowego w Grodzisku  

Mazowieckim – 3 osoby,
n  Sądu Okręgowego w Warszawie 

– 1 osoba,
n  Sądu Rejonowego dla Warszawy- 

-Żoliborza w Warszawie z zakresu  
prawa pracy – 1 osoba.

WYBORY ŁAWNIKÓW
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta 

z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4.  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miej-

scu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 

do pełnienia obowiązków ławnika,
7.  posiada co najmniej wykształcenie  

średnie.
Ławnikami nie mogą być:
1.  osoby zatrudnione w sądach powszech-

nych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.  osoby wchodzące w skład organów, od 

których orzeczenia można żądać skiero-
wania sprawy na drogę postępowania są-
dowego,

3.  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zaj-
mujące stanowiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń,

4.   adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.  radni gminy, której rada dokonuje wyboru 

ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie 
w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom 
gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne or-
ganizacje społeczne i zawodowe zarejestro-
wane na podstawie przepisów prawa, z wy-
łączeniem partii politycznych, organizacje 
pracodawców oraz inne organizacje oraz co 
najmniej pięćdziesięciu obywateli mających 
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na danym terenie, w terminie do dnia 
30 czerwca 2015 r.

 
Kandydatów na ławników do orzekania 

w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają 
związki zawodowe oraz organizacje praco-
dawców. 

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy 
tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na 
ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa 
ustawa – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (rozdział 7; Dz. U. z 2015 r. poz. 133 
ze zm.)  oraz Rozporządzenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 
szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin 
kandydatów na ławników oraz wzoru karty 
zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZ-
KAŃCÓW MIASTA

Zgłoszenia kandydatów na ławników do-
konuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zło-
żonej przez obywateli dołącza się listę osób, 
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer 
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamiesz-
kania i własnoręczny podpis każdej z pięć-
dziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

Uprawnioną do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika 
przez obywateli jest pierwsza osoba wymie-
niona na ww. liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki moż-
na otrzymać w Biurze Rady Miasta Milanów-
ka przy ul. Kościuszki 45. Karta zgłoszenia do-

stępna jest również na stronie internetowej 
miasta: www.milanowek.pl oraz na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:  
www.ms.gov.pl.
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika 
ma obowiązek załączyć:
l  2 aktualne fotografie, zgodne z wymaga-

niami stosowanymi przy wydawaniu do-
wodów osobistych,

l  informację z Krajowego Rejestru Karnego;
l  oświadczenie kandydata, że nie toczy się 

przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z orzeczenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe,

l  oświadczenie kandydata, że nie jest lub 
nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 
a także, że władza rodzicielska nie została 
mu ograniczona ani zawieszona,

l  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające 
brak przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajo-

wego Rejestru Karnego oraz opłaty za bada-
nie poprzedzające wystawienie zaświadcze-
nia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnia-

ją wymogów określonych w ustawie i rozpo-
rządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy 
po upływie terminu określonego w art. 162 
§ 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przy-
wrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów 
jest niedopuszczalne. 

Informacji  udziela  oraz zgłoszenia 
przyjmuje Biuro Rady Miasta Milanówka 
ul. Kościuszki 45, tel. 22 758 34 21, w godz. 
pn. 10.00–19.00, wt.-czw. 8.00–16.00,  
pt. 8.00–15.00.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
  mgr Małgorzata Trębińska

Na majowym posiedzeniu Komisja Kultu-
ry opiniowała wniosek, który został złożony 
do Rady Miasta przez Mieszkańca Milanów-
ka, a dotyczył wykonania tablicy upamięt-
niającej oficera Wojska Polskiego – majora 
Józefa Szerwińskiego. Zgodnie z wnioskiem 
tablica pamiątkowa miałaby zostać umiesz-
czona na ogrodzeniu przy ul. Grabowej 5, 
gdzie mieszkał major Szerwiński w latach 
1938–1952.

Major Józef Szerwniński był dowódcą Lą-
dowej Obrony Wybrzeża, a zwłaszcza Kępy 
Oksywskiej, która oprócz Westerpalatte i Helu 
stała się symbolem obrony dostępu do Bałtyku 
w 1939 roku. Został odznaczony m.in. Krzyżem 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzy-
żem Walecznych.

Zgodnie z opinią Komisji Kultury Milanówek 
staje się swoistym muzeum osób i zdarzeń, któ-
re wiążą się z najważniejszymi chwilami z życia 

narodu i warto podkreślać i upamiętniać boha-
terskie czyny takich osób jak major Szerwiński.

Komisja Kultury pozytywnie zaopiniowała 
wniosek, który został przekazany ze wska-
zaniem do realizacji do Burmistrza Miasta. 
W chwili obecnej oceniane są formalne i praw-
ne możliwości realizacji wniosku oraz szacowa-
ne koszty przedsięwzięcia.

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
Anna Zajączkowska

Upamiętnienie majora Józefa Szerwińskiego
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wydarzenia

w marcu i kwietniu Gimnazjaliści 
z Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 
brali udział w warsztatach na Po-

litechnice Warszawskiej w ramach Akademii 
Wynalazców im. Roberta Boscha. Pierwsze 
zajęcia pt.: „Słońce – nie tylko światło” pro-
wadzili studenci z Koła Naukowego Energe-
tyki Niekonwencjonalnej, a ukierunkowane 
były na energetykę słoneczną. 

W części praktycznej uczestnicy zmon-
towali własne zasilanie do samochodzików 
zdalnie sterowanych. Kolejne warsztaty 
studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów 
obejmowały budowę małego tunelu aerody-
namicznego, w którym badany był opływ wo-
kół pojazdu. Atrakcyjnym punktem zajęć była 
optymalizacja kształtu bryły pojazdu, tak by 
był aerodynamiczny. Zespół WUT Racing 
PW przygotował dla gimnazjalistów warsz-
taty pt.: „Formuła 1” – projekt, konstruk-
cja, zawody. Podczas warsztatów uczniowie 
podzieleni na grupy mieli za zadanie zakup 
uprzednio wydrukowanych w 3D części: kół, 
modelu bolidu, kierowcy, elementów do bu-
dowy zderzaka. Zmontowane bolidy stanęły 
w szranki w zawodach. Przejazd polegał na 
zjeździe z rampy wykorzystując prawo grawi-
tacji. Zajęcia warsztatowe bardzo podobały 
się młodzieży. Z dużym zaciekawieniem i za-
angażowaniem realizowali zadania  wyma-
gające kreatywności, dokładności i wiedzy. 
Studenci Politechniki Warszawskiej pokazali 
gimnazjalistom jak pasjonująca może być na-
uka przedmiotów ścisłych.

Wicedyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1
Magdalena Wardzińska 

Warsztaty  
wynalazców
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Już po raz XV Straż Miejska w Milanówku 
zorganizowała „Bezpieczny Dzień Dziecka” dla uczniów 
milanowskich szkół.  

1czerwca wraz z funkcjonariuszkami 
WRD KPP Grodzisk Maz. rozpoczę-
liśmy egzamin praktyczny na kartę 

rowerową – do którego przystąpiło ponad 
200 uczniów z milanowskich szkół, któ-
rzy z ogromnym zaangażowaniem walczyli 
o uzyskanie swojego pierwszego „prawa 
jazdy”. Po egzaminacyjnych emocjach każ-
dy mógł wziąć udział w mini-konkursie ze 
znajomości przepisów ruchu drogowego, 
który polegał na prawidłowym rozwiązaniu 
dwóch krzyżówek drogowych. Dzieci mogły 
również zobaczyć „od środka” udostępnio-
ne pojazdy służb mundurowych.

W tym samym czasie w jednej z sal lekcyj-
nych odbywał się XV Finał Konkursu „Straż 
Miejska Dzieciom – Bądź Bezpieczny”, pro-
pagujący wśród młodych mieszkańców 
Milanówka bezpieczne zachowanie się na 
drogach. Wzięli w nim udział uczniowie klas 
IV – VI szkół podstawowych oraz szkół gim-
nazjalnych, wytypowani przez swoje szkoły, 
jako zwycięzcy eliminacji w poszczególnych 
kategoriach. Od tego roku „gimnazjum” 
stanowiło jedną kategorię, bez podziału na 
poszczególne grupy wiekowe. Finaliści roz-
wiązywali testy z pytaniami jednokrotnego 
wyboru, a ich zmagania oceniała Komisja, w 
składzie której znaleźli się radni naszego mia-
sta oraz przedstawiciele służb mundurowych. 
Komisji przewodniczyła Małgorzata Trębińska 
– Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka.

Następnie wszyscy spotkali się na sali 
gimnastycznej, gdzie czekał Jonasz Pakul-
ski – artysta, sportowiec, mistrz akrobatyki 
rowerowej z elementami cyrkowymi, który 
poprowadził warsztaty z Bezpiecznej Jazdy 
Rowerem. Podczas zabawy zaprezentował 
podstawowe techniki jazdy i zachęcał do 
używania kasków ochronnych. Teorię prze-
platał pokazami swoich umiejętności jazdy 
rowerem bez siodełka! Za mnóstwo dobrej 
zabawy, oklasków i śmiechu Panie Jonaszu – 
dziękujemy i zapraszamy za rok.

Po tych wszystkich emocjach nadszedł 
czas na rozdanie nagród oraz kart rowero-
wych, które wręczał Zastępca Burmistrza 
Łukasz Stępień w towarzystwie Przewodni-
czącej Rady Miasta Małgorzaty Trębińskiej. 
Na zwycięzców konkursu czekały rowery, 
a pozostali uczestnicy otrzymali torby z upo-
minkami. W poszczególnych kategoriach 
I miejsce zajęli: Miłosz Mądry z kl. IV SP nr 2, 
Filip Maliszewski z kl. V ZSG nr 3,  Wojciech 
Dąbrowski z kl. VI SP nr 2 oraz Marcel Wa-
rowicki z ZSG nr 1 – zwycięzca w kategorii 
„gimnazjum”. Następnie przeprowadziliśmy 
losowanie z prawidłowo rozwiązanych krzy-
żówek drogowych. Rozlosowano 5 nagród 
– toreb z upominkami. Piąty los z kolei był 
jednocześnie nagrodą główną – zwycięz-
ca Mateusz Bagiński z kl. IV SP nr 2 otrzy-
mał rower. Wszystkie dzieci, przystępujące 
w tym dniu do egzaminów praktycznych na 
kartę rowerową również miały szansę na 
otrzymanie upominków, odpowiadając na 
zadawane pytania oraz podczas losowania 
kolejnych nagród. Piąty los z kolei oznaczał 
wygranie roweru – odebrała go szczęśliwa 
zwyciężczyni Maja Waszczuk z kl. IV ZSG 
nr 3. Po części oficjalnej na wszystkich cze-
kała kiełbaska z grilla i przeróżne słodkości.

„Bezpieczny Dzień Dziecka” jest ogrom-
nym wydarzeniem dla wszystkich pracowni-
ków Straży Miejskiej w Milanówku – chce-
my, między innymi w ten sposób, przekazać 
młodym mieszkańcom miasta, jak ważne 
jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Dlatego od 15 lat staramy się, aby ten dzień 
był jak najlepiej przygotowany, a dzieci za-
dowolone i uśmiechnięte. Nasze działania 
nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia 
tych, którzy od lat popierają tę inicjatywę, 
i którym z całego serca dziękujemy. W tym 
roku nagrody rzeczowe lub środki finanso-
we na ich zakup przekazali: Andrzej i Danuta 
Olizarowicz ANDREA Sp. J., Dorota Stalińska 
Fundacja „NADZIEJA”, Michał Prądzyński 

BIKEMAN Warszawa, Wytwórnia Cukierków 
„L. Pomorski i syn”, Ratyński i Synowie Sp. J., 
Jan Kierzel PIEKARNIA J.H. KIERZEL, Jan 
Krzemiński Firma Cukiernicza „Jan Wspa-
niały”, Stanisław Rytel-Siłka STACHPOL,  
ARTEX II Sp. z o.o., Andrzej Dobrosz  
IMAWEX, Adam Gontarczyk Mechanika 
Pojazdowa, Agata Karnicka-Kawczyńska 
Kancelaria Notarialna, Łukasz Witan – IGP 
Pulvertechnik Polska Sp. z o.o., Juliusz 
Szewczyk – JS GLOVES, WASBRUKNOWA  
Sp. z o.o. Warszawa.

Serdeczne podziękowania składamy rów-
nież przybyłym gościom, Komisji Konkurso-
wej oraz funkcjonariuszom policji i druhom 
ze straży pożarnej. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do Dyrektora ZSG nr 3 Krzysz-
tofa Filipiaka i pracowników szkoły za gości-
nę oraz okazywaną corocznie pomoc.

Do zobaczenia za rok!
Komendant Straży Miejskiej w Milanówku 

Bohdan Okniński

„Bezpieczny dzień dziecka”  
ze Strażą Miejską
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atrakcji było bez liku – bawiły się dzieci, a wraz z nimi 
dorośli. Na tzw. „dołku” przez cały czas mogliśmy 
podziwiać sceniczne występy młodych talentów ar-

tystycznych ze szkół i przedszkoli – muzyków, piosenkarzy, 
aktorów i tancerzy.  Nie zabrakło również sportu – swoje 
umiejętności pokazali karatecy, rolkarze, mali piłkarze oraz 
zawodnicy Ju-Jitsu.

Impreza została podzielona na kilka stref tematycz-
nych. W strefie edukacji i zabawy na najmłodszych cze-
kały animacje, zajęcia plastyczne i ogrodnicze – można 
było pobawić się z piratami, polepić figury z kolorowej 
masy lub przyozdobić własną doniczkę i posadzić w niej 
kwiatek. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania pla-
styczne malując na deseczkach, wykonując biżuterię i ko-
rony z gotowych elementów. Można było zamknąć się 
w ogromnej bańce mydlanej i obejrzeć pokaz iluzjonisty. 

Bez względu na wiek, zainteresowaniem cieszyły gry 
planszowe oraz układanie puzzli. W strefie Mini-SPA małe 
księżniczki spędziły dużo czasu ucząc się jak wykonać ma-
kijaż swojej mamie.  Jedną z atrakcji był kolorowy i ener-
getyczny pokaz mody „Od juniora do seniora”, gdzie na 
wybiegu pokazali się rodzice, babcie, niemowlaki i przed-
szkolaki. W strefie dobrego jedzenia na smakoszy czekały 
rozmaite atrakcje kulinarne. Najmłodsi mogli wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych i zaserwować niezwykłe menu. 
Świeżo upieczeni rodzice uczyli się masażu niemowlaka. 

30 maja 2015 r. Przedsiębiorcze 
Kobiety Milanówka, Przedszkole 
nr 1 oraz Miejskie Centrum 
Kultury zorganizowały 
HARMIDER – imprezę z okazji 
Dnia Dziecka. Impreza została 
objęta patronatem  
Burmistrz Miasta Milanówka.

HARMIDER –   z okazji  
dnia dziecka

fo
t.

 Jo
an

na
 P

aw
lik

ow
sk

a,
 M

ac
ie

j K
lim

ow
ic

z



13

HARMIDER –   z okazji  
dnia dziecka

W czasie imprezy można było skorzystać z porad: te-
rapeuty uzależnień, logopedy, pedagoga i psychologa. 
Z pewnością wiele emocji i podziwu wzbudził pokaz 
akcji ratowniczej w wykonaniu Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Milanówka. Ratownicy z OSP w ciągu kilku 
minut zdemontowali uszkodzone auto, aby wyciągnąć 
z niego poszkodowaną osobę.

Sprawność strażaków została nagrodzona przez pu-
bliczność gromkimi brawami.

Wieczorem salę Teatru Letniego MCK opanowali 
młodzi fani hip-hopu. Przy akompaniamencie sza-
lonych rytmów podziwiali zaciętą rywalizację dru-
żyn tanecznych, specjalizujących się w breakdance. 
Następnie wzięli udział w warsztatach muzycznych 
z DJ-ami, by na zakończenie obejrzeć i posłuchać 
występu Zgasa – jednego z polskich mistrzów beat-
boksu. Po raz pierwszy, tego wieczoru milanowskiej 
publiczności zaprezentowała się również Taneczna 
Reprezentacja Milanówka.

Inspektor w Zespole ds. Komunikacji Społecznej
Maciej Klimowicz

Milanowskie Centrum Kultury dziękuje Przedsię-
biorczym Kobietom Milanówka oraz dyrekcji i pra-
cownikom Przedszkola nr 1 w Milanówku za ogromne 
zaangażowanie i pracę przy imprezie dla dzieci i mło-
dzieży pod hasłem „Harmider”.
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dnia 21 czerwca 2015 r. (niedziela) 
w godz. 9.00–17.00 na terenie Urzędu Mia-
sta Milanówka ul. Kościuszki 45 w ramach 
Festiwalu Otwarte Ogrody będzie zorgani-
zowany „OGRÓD ZDROWIA”. Mieszkańcy 
będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań 
profilaktycznych: cholesterol, ciśnienie, 
EKG oraz skonsultować się z kardiologiem 
i dietetykiem. 

Kobiety w wieku 45-49 lat zameldowane 
w Milanówku oraz w wieku 50-69 lat za-
praszamy na bezpłatne badania mammo-
graficzne.

A ponadto:

JAK ZADBAĆ O WŁASNE CIAŁO I ZDROWIE? 
Mazowiecki Klub Sportowy MILANÓ-

WEK wprowadzi nas w tajniki dobrego sa-
mopoczucia i zdrowego stylu życia.

W godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 
– odlotowa gimnastyka dla każdego, prowa-
dzona przez  najlepszego instruktora fitness.

Szczegółowych informacji udziela Re-
ferat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka, 
tel. 22 758 30 61 wew. 116,185 

Lepiej zapobiegać niż leczyć!
Serdecznie zapraszamy!

Kierownik Referatu Oświaty
Katarzyna Wąsińska-Jano

Ogród zdrowia w ramach  
festiwalu Otwarte Ogrody

W piątek, 29 maja w miejskiej galerii sztuki 
Matulka odbył się wernisaż Mili Szakińskiej 
„Kwiaty w ogrodzie”. Mila ukończyła gdań-
ską ASP. Zajmuje się malarstwem wielko-
formatowym, sztalugowym o tematyce 
kwiatowej i roślinnej. Jej autorskim pomy-
słem jest metoda wycinanki i stempla, któ-
rą wykorzystuje w swoich obrazach. Prace 
Mili Szakińskiej charakteryzują się bardzo 
intensywną kolorystyką, powtarzalnością 
motywu roślinnego  i optymizmem .

Wystawę można oglądać do 21 czerwca, 
kiedy to o godzinie 16:00 odbędzie się finisaż 
wystawy, na który serdecznie zapraszamy.

Koordynator wystaw
Milanowskiego Centrum Kultury 

Emilia Zadykowicz

Kwiaty  
w ogrodzie

uczniowie milanowskich szkół spotkali 
się przed Zespołem Szkół Gminnych 
nr 3 i stamtąd z wykonanymi osobi-

ście planszami z hasłami profilaktycznymi 
przeszli na skwer Bienia, a tam odbyło się 
działanie artystyczne – przygotowane zostały 
plakaty profilaktyczne. 

Poza młodzieżą w wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, 
oficer prasowy Komendanta Powiatowego 
Policji w Grodzisku Mazowieckim st. asp. 
Katarzyna Zych oraz I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim młodszy inspektor Dariusz Lubański, co 
jest o tyle oczywiste, że działanie to jest in-
spirowane przez policję. Była z nami także 

naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu 
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Ma-
zowieckim Lidia Abramczyk.

Przewodnim hasłem było „PRZESTAŃMY 
BIEC”, mające przypomnieć rodzicom, że 
najcenniejsze co mogą dać swoim, mniej 
lub bardziej dorosłym dzieciom to uwaga, 
opieka, chwila rozmowy. Ogólnopolski Głos 
Profilaktyki to okazja, żeby przez chwilę za-
stanowić się co jeszcze możemy zrobić, żeby 
nasze dzieci były bezpieczne i żyły szczęśliwe 
bez narkotyków. 

W zastępstwie Pełnomocnika Burmistrza  
ds. profilaktyki  i uzależnień

Wojciech Wanat

Ogólnopolski głos  
profilaktyki
W całej Polsce w Dniu Dziecka policja zaproponowała 
działanie profilaktyczne nazwane Ogólnopolskim 
Głosem Profilaktyki. To już trzecia edycja tego 
wydarzenia, ale po raz pierwszy odbyła się właśnie 
pierwszego czerwca.

Milanowskie Centrum Kultury „w podróży”!
Od 10 lipca Teatr Letni Milanowskiego 
Centrum Kultury przy ul. Kościelnej 3 bę-
dzie zamknięty na czas remontu dachu.

W trakcie remontu Milanowskie Cen-
trum Kultury będzie organizowało wy-
darzenia artystyczne i kulturalne w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanów-

ka przy ulicy Spacerowej 4 oraz we współ-
pracy z placówkami oświatowymi, lokal-
nymi kawiarniami i w plenerze miasta.

Sekretariat MCK zostanie przeniesiony 
do budynku Galerii Letnisko przy ul. Ko-
ścielnej 3.

Godziny pracy sekretariatu:  
poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00.

Serdecznie zapraszamy do uczestnic-
twa w imprezach i wydarzeniach MCK!

Szczegółowy program znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.mckmilanowek.pl
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najlepsze dla psa jest spędzić waka-
cje razem ze swoją rodziną. Wyjazd 
z pupilem jest coraz łatwiejszy. Jest 

mnóstwo miejsc w Polsce i zagranicą, które 
przyjmują zwierzęta. Przeważnie taka infor-
macja zawarta jest w ofercie. Nawet bardzo 
dobre hotele za dodatkową opłatą przyjmują 
gości z psami. Jeśli jednak lecimy samolotem 
albo np. nastawiamy się na intensywne zwie-
dzanie miast, musimy zostawić psa w domu. 
Z pomocą może przyjść rodzina lub przyjacie-
le, lub hoteliki dla psów. Tych ostatnich jest 
coraz więcej (także w Milanówku), pozostaje 
nam wcześniej sprawdzić warunki, w jakich 
będzie przebywał pies i kwalifikacje oraz po-
dejście osoby prowadzącej taki hotel. Pamię-
tajmy, że hotel dla psów to nie przechowal-
nia, niech nasz psiak też ma wakacje!

TOZ przypomina:
c  Pies w samochodzie powinien podró-

żować w pasach lub w specjalnej trans-
portówce, do której wcześniej należy 
go przyzwyczaić. Dla czworonogów 
z chorobą lokomocyjną są leki dostęp-
ne w gabinetach vet lub w sklepach 
zoologicznych. Nie zapomnijmy wziąć 

miski i wody w butelce, i róbmy przerwy 
w podróży. 

c   Latem nie zostawiaj psa w zamkniętym 
samochodzie ani uwiązanego przed 
sklepem na słońcu. To zagraża jego życiu 
i zdrowiu, i jest karalne.

c  Psy mieszkające na dworze muszą mieć 
miejsce chroniące od słońca i upału, 
i NIE MOŻE to być np. rozpalony 
słońcem dach z blachy. Stały dostęp do 
(czystej i chłodnej!) wody jest niezbęd-
ny. Jeśli pies wywraca miskę, należy do 
środka włożyć np. ciężki kamień, aby ją 
obciążyć.

c   podczas upałów spacery z psami prze-
łóżmy na wczesne godziny ranne lub 
wieczorne. 

c  zabezpieczmy psa przed kleszczami, 
które są aktywne całe lato, i nie brakuje 
ich także w Milanówku. Pamiętaj, babe-
szjoza to poważna choroba zagrażająca 
życiu twojego psa, a jej leczenie kosztuje 
o wiele drożej niż krople lub obróżka 
przeciwkleszczowa. 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
w Milanówku

Elżbieta Bazgier

miasto – Ogród i Letnisko Milanó-
wek powstało na terenach przy-
rodniczo bardzo ciekawych, te-

renach leśnych pozostałych po pradawnej 
Puszczy Jaktorowskiej. Samych pomników 
przyrody jest w Milanówku kilkaset, głównie 
wiekowe dęby, lipy, sosny, modrzewie. Dużo 
tu też głazów narzutowych, piaskowych pa-
górków pozostałych po przejściu lodowca, 
stawów i podmokłych łęgów oraz małych 
strug wijących się wśród łąkowej roślinności.

Pierwsi mieszkańcy Letniska bardzo ce-
nili to bogactwo i naturalne warunki przy-
rodnicze. Stawiano domy na piaskowych 
wzgórzach, np. przy ulicy Podgórnej, pro-
jektowano ogrody wokół ogromnych dę-
bów, pozwalano piąć się po drzewach licz-
nym bluszczom i pnączom. Wędrowano  po 
piaszczystych drogach pośród milanowskich 
posesji, wzdłuż alei lipowych i akacjowych. 

Po wojnie miasteczko zmieniło się, roz-
rosło ale w większości utrzymało charak-
ter miasta-ogrodu. Nadal ceniono sobie 
przyrodę obecną przy chodnikach, ulicach, 
ogrodach czy budynkach. Mieszkańcy 
chętnie uczęszczali na prelekcje przyrodni-
cze, spacery prowadzone przez znawców 
okolicznej przyrody. Uczniowie prowadzili 
ogrody edukacyjne przy szkołach, współ-
pracowali także ze stacją Jedwabniczą 
Państwa Witaczków i opiekowali hodowlą 
jedwabników na 20 morwach zasadzonych 
przy obecnym Zespole Szkół Gminnych 
nr 1. Uczniowie także  stworzyli ewidencję 
wszystkich dębów milanowskich, numeru-
jąc je i opatrując opisem, a następnie je od-
wiedzali i pielęgnowali.

Liga Ochrony Przyrody – każdy kiedyś sły-
szał tę nazwę. Wielu z nas, z czasów szkolnych 

pamięta legitymację koła LOP z wizerunkiem 
żubra na okładce. To organizacja zasłużona, 
mająca przedwojenne, bogate tradycje. Już 
w latach 30. prężnie działały oddziały Ligi 
w Krakowie, Warszawie czy w Poznaniu. 

Czym może zajmować się Liga? Już w po-
czątkach działalności zasięg pomysłów był 
znaczny: od ochrony gatunków zagrożo-
nych ze świata zwierząt i roślin począwszy, 
poprzez troskę o czystą wodę, powietrza 
i ziemię, patronat nad obszarami parków 
narodowych i krajobrazowych, dokumen-
tację istniejących pomników przyrody i wy-
najdywanie nowych obiektów do ochrony, 
aż po edukację dzieci i młodzieży szkolnej, 
wycieczki, prelekcje, konkursy. W obec-
nych, nowoczesnych czasach możliwości 
działania Ligii poszerzają się jeszcze o nowe 
technologie, takie jak internet, GPS, moni-
toring migracji zwierząt. Wiele oddziałów 
Ligii w Polsce ma swoje strony internetowe 
oraz działa i kontaktuje się na Facebooku.

Liga Ochrony Przyrody w Milanówku ma 
tradycje tuż powojenne. Zakładali ją miesz-
kańcy Milanówka znający to miejsce w buj-
nej, bogatej szacie przyrody. Jednym z nich 
był Ignacy Adam Winkler, autor akcji „Ratuj-
my zielony Milanówek”. Liga zajmowała się 
wtedy ochroną istniejącej przyrody przed 
zniknięciem pod naporem rozbudowy za-
kładów przemysłowych, bloków, parcelacji 
pod działki budowlane, przed wysuszają-
cymi drzewa odwodnieniami. W latach 70. 
wpisano kilkadziesiąt drzew na listy Pomni-
ków przyrody. Po roku 89-tym Liga zyskała 
wpływ na stan lokalnej przyrody i jej przyja-
zne współistnienie z ludźmi, poprzez wgląd 
i sugestie do gminnych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. 

W 2015 roku sympatycy przyrody z kręgu 
Ligi wzięli udział w akcji wiosennego sprzą-
tania lasu „Wiosna w lesie”. LOP bierze 
udział w konsultacjach dotyczących stanu 
drzew wzdłuż remontowanej linii kolejo-
wej. Członkowie Ligi przygotowują kilka 
przyrodniczych tematów podczas Otwar-
tych Ogrodów w czerwcu 2015. W trakcie 
odnawiania jest koło szkolne LOP w Zespo-
le Szkół Gminnych nr 1. W tym roku będzie 
opracowywana dalsza strategia rozwoju 
naszego miasta. Można będzie wnieść tam 
w ramach konsultacji swoje „3 grosze” 
w imieniu strażników przyrody. 

Czekają na podjęcie pomysły spacerów 
botanicznych, obserwacji lokalnych pta-
ków, owadów czy roślinności, warsztaty 
z rozpoznawania roślin, przyszłe wspólne 
spotkania i dyskusje. Chcemy nawiązać 
kontakt z innymi sąsiednimi oddziałami LOP 
i poznawać dalsze ciekawe przyrodniczo 
okolice. Zapraszamy do spotkania i poroz-
mawiania o wspólnych zainteresowaniach 
i pasjach przyrodniczych.

Katarzyna de Latour
Kontakt:
Liga Ochrony Przyrody w Milanówku,  
prezes Justyna Mietelska
kontakt: lopmilanowek@poczta.pl;

Liga-Ochrony-Przyrody-w-Milanówku

Liga Ochrony Przyrody w Milanówku 
bardzo dziękuje małym i dużym Miesz-

kańcom za pomoc w akcji sprzątania lasu 
„Wiosna w lesie”.

Pies na wakacjach

Przyroda w Milanówku i jej ochrona
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do wielu niebezpiecznych sytuacji 
możesz przygotować swoje dziecko, 
tak, żeby wakacje były wyjątkowym 

i szczęśliwym czasem. 
Twoje dziecko jedzie na wakacje, pamiętaj! 

Uzależnienie może przytrafić się każ-
demu. 

Z uzależnienia leczą się dzieci z bardzo 
różnych rodzin. Ich rodziców łączy jedno – 
przekonanie, że coś takiego nie mogło zda-
rzyć się mojemu dziecku.

Nawet najlepsze dziecko może mieć głu-
pie pomysły, nawet najlepsze dziecko może 
znaleźć się w niewłaściwym miejscu.

Nie ma bezpiecznych  
i niebezpiecznych miejsc

Pierwsze kontakty z narkotykami zdarza-
ją się wszędzie – na wielkich muzycznych 
festiwalach, w czasie górskich wędrówek, 
na obozach harcerskich. W miejscach, któ-
rych nikt nie kojarzy z narkotykami i nar-

komanią. Jeśli twoje dziecko jest do tego 
przygotowane – zna swoją wartość, potrafi 
odmawiać, ma stabilny system wartości –
wróci bezpiecznie z dowolnego miejsca.

Niebezpiecznym miejscem może okazać 
się nawet sąsiednie podwórko.

Czas, który dziecko spędza w domu, 
bez opieki dorosłych, może być dla niego 
niebezpieczny. Na wyjazdach zorganizo-
wanych przez większość czasu jest się pod 
opieką dorosłych.

Czy jesteś pewny że twoje dziecko jest 
dość dojrzałe na spędzenie tak wielkiej ilo-
ści czasu samodzielnie?

W czasie, kiedy ty będziesz w pracy – 
mogą odwiedzać go koledzy za którymi 
nie przepadasz, tacy z którymi kontakty są 
niebezpieczne. Nigdy nie jesteś w stanie 
w pełni otoczyć opieką swojego dziecka, 
teraz jest to jeszcze trudniejsze.

Opieka czy kontrola?
Nie jesteś w stanie dowiedzieć się 

wszystkiego o swoim dziecku. Części nar-
kotyków nie wykryją testy, praktycznie ża-
den nie jest wykrywalny na kilkanaście dni 
po przyjęciu. Nie ma testów na obecność 
dopalaczy. Wiara w zbawienną rolę testów 
to szkodliwy mit.

Przeglądając zakładkę z historią przeglą-
danych stron nigdy nie masz pewności, że 
twoje dziecko nie korzystało z innego kom-
putera.

Nadmierna kontrola jest jedną z przy-
czyn ucieczkowych zachowań nastolat-
ków. To kolejny powód buntu. Nikt nie jest 
w stanie w pełni kontrolować drugiego 
człowieka, ponadto wychowujemy dziecko 
do bycia dorosłym, a więc odpowiedzial-
nym.

Przed wakacjami dobrze zawczasu przy-
gotować dziecko do większej niż zazwyczaj 
porcji wolności.

Kochani Rodzice,
nawet się nie domyślacie  
jak bawię się na wakacjach…
Wakacje to piękny czas. Czas wyjazdów, pierwszych miłości, pocałunków. Czas wędrówek 
po górach i ognisk palonych na samotnych plażach. Jednak to także czas po raz pierwszy 
uprawianego seksu, przygodnie zawieranych znajomości, kontaktów z narkotykami i alkoholem 
oraz związanych z tym wypadków. W czasie wakacji starsze i młodsze dzieci więcej czasu 
spędzają z dala od troskliwych spojrzeń rodziców. 



17

Buduj więzi, dobry kontakt ze swoim 
dzieckiem. Jeśli masz w miarę dobry kon-
takt z dzieckiem powiedz mu:

n  że się o niego martwisz. Dla dziecka 
taka świadomość w trudnych sytuacjach 
może być znacząca.

n  że będzie przez ciebie akceptowane 
w każdej sytuacji. Obawa przed brakiem 
akceptacji bywa wielkim obciążeniem.

n  że wierzysz w swoje dziecko – w to, że 
poradzi sobie, nawet w trudnych sytu-
acjach. Taka świadomość wzmocni je.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Pamię-
taj jednak, że rozmowa to przede wszyst-
kim słuchanie, a dopiero po drugie mówie-
nie. Staraj się je zrozumieć. To co proste 
i oczywiste dla dorosłych nie jest takie dla 
trzynasto- czy szesnastolatka.

Pamiętaj że jesteś dla swojego dziecka 
przykładem. To jaki jesteś, czy dotrzymu-
jesz słowa, daje większe efekty niż dziesiąt-
ki kazań.

Spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu. 
Staraj się rozwijać w nim jego pasje, inaczej 
będzie to czas stracony.

Bądź konsekwentny, dbaj o przestrzega-
nie umów. Pamiętaj, że umowy obowiązu-
ją także ciebie.

Wcześniej dowiedz się z kim wyjeżdża 
twoje dziecko. Jeśli wyjeżdża z tymi opie-
kunami po raz pierwszy, postaraj się po-
znać opinie dzieci i rodziców z poprzednich 
lat. Jeśli to możliwe, poznaj koleżanki i ko-
legów z którymi twoje dziecko wyjedzie.

Zadbaj o stały kontakt w czasie wyjaz-
du. Nawet z tonu głosu możesz wyczytać, 
że dzieje się coś niepokojącego. Ustal przed 
wyjazdem jak i kiedy możesz rozmawiać 
z dzieckiem.

Niezależnie od wieku, dziecko lepiej 
czuje się, jeśli wie, że jest otoczone opieką 
a nie kontrolowane. Wtedy samo przyjdzie 
i powie – mamo, tato, stało się – zapaliłam 
trawkę, piłam alkohol, uprawiałam seks. 
Takich rzeczy lepiej dowiedzieć się od 
dziecka. Wtedy łatwiej będzie mu pomóc.

Pamiętaj – nie ma instrukcji ob-
sługi dziecka – możemy pokazać 
ci tylko ogólny kierunek, ale to Ty 
sam musisz znaleźć drogę do swo-
jego dziecka.

Największe wakacyjne zagrożenia:
n  kontakty z alkoholem i narkotykami 

oraz związane z tym wypadki. Nastolatki 
pod ich wpływem częściej padają ofiarą 

przemocy, uprawiają przypadkowy seks. 
W ostatnich latach ta oferta została 
poszerzona o dopalacze.

n  bezrefleksyjne korzystanie z Internetu, 
zawieranie przygodnych znajomości, 
korzystanie z niebezpiecznych np. por-
nograficznych stron internetowych.

n  niebezpieczny seks, to ryzyko niechcia-
nej ciąży, ale także chorób takich jak 
HCV i HIV.

n  kłopoty z prawem – pozornie niegroźne 
wpadki z nieznaczną ilością narkotyków 
mogą spowodować kłopoty na całe życie.

n  wydarzenia związane z przemocą: nawet 
najspokojniejsi młodzi ludzie mogą stać 

się ofiarą przemocy, także przemocy 
seksualnej.
Wszystkie te zagrożenia są ze sobą po-

wiązane i wszystkie przytrafiają się także 
dzieciom z dobrych domów, mających ko-
chających rodziców. Mogą przydarzyć się 
także twojemu dziecku.

Nikt nie jest w stanie uchronić dziecka przed 
kontaktami z rówieśnikami mającymi dostęp 
do narkotyków czy otrzymywaniem listów in-
ternetowych od nieznajomych. Można je jed-
nak na coś takiego przygotować, tak żeby nie 
były dla twojego dziecka zagrożeniem.

Opracowali Katarzyna Panejko-Wanat  
i Wojciech Wanat

Nie musisz być bezradny możesz wiele zrobić, żeby dla 
ciebie i twoich dzieci były to radosne wakacje.
Możesz jeszcze sporo się nauczyć. Przeczytaj: www.narkomania.org.pl/
czytelnia/31,Jak-ochronic-swoje-dziecko-przed-narkotykami,  
to tekst zawierający sporo konkretnych informacji. Pamiętaj, że branie 
narkotyków, picie alkoholu czy przedwczesne rozpoczynanie życia  
seksualnego ma podobne przyczyny.

Jeśli masz wątpliwości zadzwoń:
Telefon Zaufania Narkomania 801 199 990
czynny codziennie 16 – 18
Telefon Uzależnienia Behawioralne 801 889 880

Czynny codziennie 17 – 22
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Milanówek 22 724 94 69

Poradnia internetowa www.qradosci.pl
e-mail: qradosci@qradosci.pl 

Pamiętaj – dzięki Tobie, najbliższe wakacje  
mogą być radosnym, szczęśliwym czasem, zakończone 
bezpiecznym powrotem. 

Zmienia się lokalizacja Punktu Konsul-
tacyjno-Informacyjnego, który udziela 
pomocy osobom doświadczającym prze-
mocy, a także osobom uzależnionym i ich 
rodzinom. Punkt będzie miał swoją sie-
dzibę  przy ulicy Kościuszki 58 (nad skle-
pem spożywczym PSS Społem). Powodem 

zmiany była potrzeba poprawy warunków 
w jakich udzielane jest wsparcie. 

Mieszkańcom Milanówka pomocą słu-
żyć będą ci sami co do tej pory specjaliści, 
oferta została  rozszerzona o pomoc dla 
osób uzależnionych od narkotyków i ich 
rodzin, oraz osób uzależnionych od czyn-

ności (Internetu, hazardu, zakupów). Obo-
wiązują wcześniejsze zapisy na spotkania 
tel. 22 724 94 69.

W zastępstwie Pełnomocnika Burmistrza  
ds. profilaktyki  i uzależnień

Wojciech Wanat

Punkt konsultacyjno-informacyjny w nowym miejscu
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OGŁOSZENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Milanówku 
uprzejmie informuje, iż Basen 
Miejski w sezonie letnim 2015 r. 
zostanie uruchomiony od dnia 
26 czerwca 2015 r.

Basen miejski czynny 
będzie codziennie,  
w godzinach: 

10.00 – 20.00  
w czerwcu i lipcu 

9.00 – 19.00   
w sierpniu

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Milanówku 
Ewa Tatarek

Basen Miejski – lato 2015
Całodzienny pobyt na Kąpielisku Miejskim  

w Milanówku Cena

Dorośli 10,00 zł

Dorosły z terenu Milanówka (za okazaniem dokumentu 
potwierdzającego zamieszkanie) będący opiekunem 
dziecka do lat 7 korzystającego wyłącznie z brodzika 

5,00 zł

Dzieci do lat 7 z innych miejscowości 4,00 zł

Młodzież z terenu Milanówka do ukończenia lat 19  
za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej 1,00 zł

Dzieci powyżej lat 7 i młodzież z innych miejscowości do 
ukończenia lat 19 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej 5,00 zł

Dzieci z terenu Milanówka (należy przedstawić dokument 
potwierdzający miejsce zamieszkania) 1,00 zł

Renciści i emeryci z terenu Milanówka (należy 
przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie  
i miejsce zamieszkania.)

4,00 zł

Renciści i emeryci z innych miejscowości  (należy 
przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie) 6,00 zł

Studenci z terenu Milanówku do ukończenia lat 25 
za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej 5,00 zł

Studenci z innych miejscowości do ukończenia lat 25  
za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej 7,00 zł

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mającej 
znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania 
się za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej

1,00 zł

Opiekun osoby niepełnosprawnej posiadającej legitymację 5,00 zł

Stawka za jednorazowe przechowanie roweru z 23 % VAT 3,50 zł
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z awody miały na celu popularyzację 
sportu szachowego na terenie Mazow-
sza a zwłaszcza Milanówka. Startowali 

w nich arcymistrzowie i mistrzowie między-
narodowi. W zawodach uczestniczyli gracze 
z klubów z wielu miast i gmin. 

Licznie reprezentowane były także mila-
nowskie szkoły. Turnieje zostały rozegrane 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund 
po 15 minut dla zawodnika.

Zawody uroczyście otworzyła Burmistrz 
Miasta Milanówka Wiesława Kwiatkowska. 
Zwycięzcą Mistrzostw w szachach szybkich 
okazał się jeden z faworytów mistrz Ra-
fał Przedmojski, który zgromadził 7,5 pkt 
i wyprzedził mistrza Polski Grzegorza Ga-
jewskiego. Najlepszą zawodniczką okazała 
się arcymistrzyni Joanna Dworakowska, 
a najlepszym juniorem był Łukasz Jarmuła 
z Hetmana Katowice. Świetnie w tym gro-
nie zaprezentował się wychowanek szkółki 
szachowej w Milanowskim Centrum Kultury 
Rafał Jankowski, który zgromadził 5,5 punk-
tu i wyprzedził mistrza międzynarodowego 
Jana Adamskiego.

Mistrzem Milanówka Juniorów został Ma-
ciej Kowalec, który wygrał wszystkie partie 
przed Jakubem Piotrowiczem.

Oto lista najlepszej dziesiątki w Mazo-
wieckich Mistrzostwach w szachach szyb-
kich:
1.  M Rafał Przedmojski  

KU AZS UW w Warszawie
2.  GM Grzegorz Gajewski 

Ksz Hetman Katowice
3. IM Krystian Kuźmicz 

UKS Rotmistrz Grudziądz
4.  GM Mirosław Grabarczyk 

ŻTMS Baszta Żnin
5.  GM Krzysztof Jakubowski 

KSz Silesia Racibórz
6. FM Łukasz Jarmuła, Ksz Hetman Katowice
7. M Adam Deszczyński, Warszawa
8. FM Zoran Jakovliev, Serbia
9. K Rafał Kowalczyk, KS Park Starzenice
10.  WGM Joanna Dworakowska 

Ksz Polonia Warszawa
Oto lista najlepszej dziesiątki w Mistrzo-

stwach Milanówka Juniorów w szachach 
szybkich:

1. Maciej Kowalec
2. Jakub Piotrowicz
3. Przemysław Laszczak
4. Szczepan Pariaszewski
5. Piotr Klukowski
6. Rafał Tutaj

7. Łukasz Wieczorek
8. Bogusław Pariaszewski
9. Jan Duda
10. Dominik Czarnomski

Serdecznie dziękuję za pomoc i mecenat 
nad tą imprezą: Burmistrz Milanówka Wie-
sławie Kwiatkowskiej, Staroście Powiatu 
Grodziskiego Markowi Wieżbickiemu, fir-
mom MPM Produkt, Cobra i Pikomp oraz 
pracownikom Milanowskiego Centrum Kul-
tury: Włodzimierzowi Filipiakowi i Arturowi 
Niedzińskiemu oraz Arkadiuszowi Ciborow-
skiemu nauczycielowi z ZSG nr 1 i wszystkim 
wolontariuszom pomagającym w przygoto-
waniu mistrzostw.

Szczególne podziękowanie kieruję do Dy-
rekcji ZSG nr 1 w Milanówku za życzliwość 
i udostępnienie potrzebnego sprzętu do gry 
czyli stołów i krzeseł. 

Dzięki tym wszystkim ludziom szachowa 
impreza tradycyjnie została przeprowadzo-
na w Milanówku na dobrym poziomie spor-
towym i organizacyjnym.

Instruktor Szkółki Szachowej
Jarosław Kowalewski

1. Maja szachiści tradycyjnie 
świętowali w Milanówku 
1 maja 2015 r. zgodnie z wieloletnią tradycją w Hali Sportowej w Milanówku przy ul. Królewskiej 69 spotkali 
się szachiści, aby uczestniczyć w dużej imprezie sportowej, która znalazła stałe miejsce w kalendarzu 
mazowieckich imprez szachowych. Frekwencja jak zwykle dopisała i około 150 uczestników stanęło na 
starcie  (w tym ok. 100 dzieci). Poziom sportowy był bardzo wysoki, o czym świadczy udział obecnego 
Mistrza Polski w szachach – Grzegorza Gajewskiego. Obsada była międzynarodowa, poza Polakami 
mieliśmy zawodników z Ukrainy i Serbii.

sPort
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sPort

Korty tenisowe będą  
dostępne od poniedziałku do 
piątku w godz. 12.00–14.00
ul. Kościelna 3

Zajęcia z instruktorem tenisa (na kortach 
MCK) w każdy wtorek i czwartek w godzi-
nach 12.00–13.00

Strzelnica pneumatyczna 
zaprasza w każdy wtorek 
i piątek w godz. 15.00–19.00 
ul. Piasta 14
Sekcja łucznicza – zajęcia 
odbywać się będą na boisku 
„Orlik 2012” w każdą środę 
o godz. 11.00–12.00

Sekcja piłki nożnej dziewcząt 
przy MCK - zapraszamy na 
pilotażowe zajęcia piłkarskie 
dla dziewcząt, które odby-
wać się będą raz w tygodniu 

na boisku „Orlik 2012”.

Boisko „Orlik 2012”, ul. Sportowa 

dział sportu MCK zachęca  
wszystkie dzieci i młodzież z Milanówka do korzystania 
w okresie wakacji z następującej BEZPŁATNEJ oferty:

W niedzielę 26 kwietnia na hali 
sportowej przy ZSG nr 1 rozegrany 
został coroczny wiosenny turniej 
siatkarskich czwórek. Milanowskie 
zawody cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem wśród środowiska 
siatkarskiego. W tym roku komplet 
drużyn mieliśmy już pierwszego dnia 
po ogłoszeniu zapisów, a na parkiecie 
mogliśmy oglądać Maćka Olenderka 
– obecnie zawodnika AZS Politechni-
ka Warszawska, nominowanego  do 
pierwszej dziesiątki libero w Polsce 
w Plus Lidze i w tym miesiącu powo-
łanego do Reprezentacji Polski B.

Poziom sportowy meczy był bardzo 
wysoki, co w czasie wręczania nagród 
podkreślił Kierownik ds. sportu Wło-
dzimierz Filipiak.

Klasyfikacja generalna turnieju.
I m-ce Wiadro Prądu (Warszawa)

Rafał Dej, Cezary Dębkowski, Mar-
cin Chmielewski, Bartosz Kujawski

II m-ce Skierniewicki Węgiel
Michał Kędzior, Tomasz Antoniak, 

Piotr Kroc, Wojciech Kosmatka

III m-ce Virtus Wiskitki
Łukasz Janicki, Konrad Nasalski,  

Damian Kacprzak i Maciej Olenderek 

IV m-ce MOS Wola
Już teraz zapraszamy wszystkich 

chętnych na milanowski turniej pla-
żówki, który odbędzie się pod koniec 
sierpnia.

Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

Cennik kortów tenisowych za 1 h
Dla młodzieży z Milanówka i uczącej się 

w Milanówku (szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i średnich) po okazaniu legitymacji:

n poniedziałek – piątek do godziny 17.00 – 14 zł.

Dla dorosłych:
n poniedziałek – piątek do godz. 15.00 – 26 zł.
n poniedziałek – piątek po godz. 15.00 – 30 zł.
n sobota, niedziela i dni świąteczne – 30 zł.

Przy włączonym świetle – 32 zł.
Grupy powyżej 4 osób – 40 zł.

Godziny otwarcia kortów:
poniedziałek – piątek 8.00 – 21.00
sobota, niedziela i dni świąteczne  
8.00 – 20.00

Rezerwacja kortów w godzinach popo-
łudniowych z 1-dniowym wyprzedzeniem,  
tel. 604 632 446 – Kierownik ds. sportu  
Włodzimierz Filipiak.  

Mini tenis dla dzieci  
w wieku 5-10 lat

Zajęcia prowadzone są w soboty na ha-
lach sportowych. Dzieci poznają podstawy 
gry w tenisa ziemnego od wykwalifikowanej 
kadry instruktorskiej. Odpłatność wynosi 
50 zł miesięcznie (4 zajęcia). Bliższe informa-

cje – Dział Sportu MCK tel. 790 204 254.
Hala Sportowa nr 2, ul. Królewska 69
Grupa I - Sobota: godz.9:00
Hala Sportowa nr 1, ul. Żabie Oczko 1
Grupa I - sobota godz. 10:30 
Grupa II - sobota  godz. 11.30

Koordynator wydarzeń sportowych
Artur Niedziński

dział Sportu MCK 
zaprasza na korty tenisowe

Wiosenny turniej siatkarski
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Kalendarz wydarzeń  
kulturalnych i sportowych
19-21 czerwca  
– X Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku. 
Szczegółowy program na www.mckmilanowek.pl, 
www.milanowek.pl
22-28 czerwca 
XXXII Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Szachach.  
Rozpoczęcie mistrzostw 22.06. godz. 17.00 
Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3
27 czerwca (sobota) 
Milanight Dirt Jumping Jam session
Start godz. 20.00, Stadion Miejski, ul. Turczynek 8 
4 lipca – 26 sierpnia  
Milanowskie kino plenerowe – start 4 lipca, każda sobota wakacji  
do 26.08.2015, godz. 21.00.  
Szczegóły na www.mckmilanowek.pl
19 lipca (niedziela), godz. 14.00  
Historia narodowa w rzeźbach Szczepkowskiego – wystawa 
Urząd Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4

1 sierpnia (sobota)  
Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  
Wystawa plenerowa „A jednak jest Warszawa.” 
Szczegółowy program części oficjalnej i artystycznej znajdzie się na 
www.mckmilanowek.pl, www.milanowek.pl
29 sierpnia (sobota), godz. 10.00 
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Siatkówce Plażowej 
Zapisy przyjmowane będą do momentu rozpoczęcia turnieju  
lub pod numerem tel. 790 204 254 – dział Sportu MCK. 
Basen Miejski, ul. Sportowa
30 sierpnia (niedziela), godz. 9.00 
Turniej piłki nożnej.  
W turnieju mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Milanówka  
niezrzeszeni w klubach piłkarskich. Zapisy do 27 sierpnia w Dziale 
Sportu MCK, Kościelna 3 – tel. 790 204 254. Boisko „Orlik 2012”,  
ul. Sportowa
30 sierpnia (niedziela) 
Mistrzostwa Polski MTBMX. Stadion Miejski, ul. Turczynek 8 
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Półkolonie będą przeprowadzone 
w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Literac-
ka 20) oraz w Zespole Szkół Gminnych nr 3 
(ul. Żabie Oczko 1).
Półkolonie
I turnus 20 – 31 lipca
Godz. 8.00-17.00
 Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2,  
ul. Literacka 20
II turnus 3–14 sierpnia
Godz. 8.00–17.00
 Miejsce: Zespół Szkół Gminny nr 3,  
ul. Żabie Oczko 1

W programie:
8.00–10.30  – zabawy animacyjne, 

warsztaty artystyczne
10.30–12.30 – wyjście na basen, korty 

tenisowe, strzelnice, gry miejskie terenowe, 
zabawy sportowe na boisku Orlik
13.00–13.30 – przerwa na posiłek 
13.30–17.00 – zabawy animacyjne, gry 

i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne

Do 17.00 – odbiór dzieci 
Będzie możliwość skorzystania z wyży-

wienia (obiad). Szczegółowe informacje 
przy zapisie.

W trakcie każdego turnusu przewiduje-
my dwie wycieczki jednodniowe (piątki). 

Koszt wycieczki – ok 30 zł. 

Zapisy dzieci na zajęcia w ramach akcji 
„Lato w Mieście” w terminie od 23 czerw-
ca od godz. 8.15 w Milanowskim Centrum 
Kultury przy ul. Kościelnej 3. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, 
przyjmowane są wyłącznie dzieci z Mila-
nówka tylko na jeden turnus. 

Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w programie zajęć. Program jest 
elastyczny a zmiany mogą wynikać z zaan-
gażowania i chęci grupy. Koszt wycieczki 
zależy od planowanych atrakcji.

Ponadto w okresie  letnich  wakacji,  
podobnie jak w  latach ubiegłych, Szkoła 
Podstawowa nr 2 oraz Zespół Szkół Gmin-
nych nr 3  udostępnią boiska szkolne oraz 

halę sportową, gdzie chętni będą mogli 
wziąć udział w zajęciach sportowo – re-
kreacyjnych prowadzonych pod nadzorem 
nauczycieli. 
Szkoła Podstawowa nr 2:  
przez całe wakacje od poniedziałku do 
piątku udostępnione boisko w godz. 
17.00-20.00. 
Zespół Szkół Gminnych nr 3:  
w terminie 1–30.07, 17–31.08 
godz. 10.00-13.00 (Hala Sportowa  
lub boisko w zależności od pogody)

lato w mieście
W ramach akcji „Lato w Mieście” Milanowskie Centrum Kultury wraz z Dyrektorami szkół 
przygotowało program wydarzeń, warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży oraz ofertę 
półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym od 6 do 12 lat. 
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W ubiegłym miesiącu na strzelnicy pneu-
matycznej MCK odbyły się zawody szkół 
średnich. W sumie 30 uczniów z czterech 
szkół wzięło udział w trzech konkurencjach 
strzeleckich: pojedynek strzelecki, karabin 
pneumatyczny oraz pistolet pneumatyczny 
w postaci specjalnie przygotowanego toru 
dynamicznego.         

Puchary medale i nagrody rzeczowe wrę-
czały wspólnie Burmistrz Miasta Milanówka 
Wiesława Kwiatkowska i Przewodnicząca Rady 
Miasta Milanówka Małgorzata Trębińska.

Wyniki:
Pojedynek Strzelecki:
Krzysztof Gałan 
Włodzimierz Wapniarz
Wiktor Wojciechowski
Ppn – tor dynamiczny:
Krzysztof Gałan
Wiktor Wojciechowski
Damian Pinfor
Kpn – indywidualnie:
Katarzyna Sokołowska
Karolina Łapińska

Wiktor Wojciechowski
Kpn – drużynowo:
Zespół Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku
 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Zana w Pruszkowie
 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
Zawody były bardzo udane i pozytywnie 

komentowane wśród młodzieży i ich na-
uczycieli. 

  Instruktor na Strzelnicy MCK
Zbigniew Kubek

Wyniki:
2008 i młodsi:

1 m-ce Antosia Owczarek
2 m-ce Zuzia Giska
3 m-ce Ania Sadecka

1 m-ce Michał Piórkowski
2 m-ce Krystian Kołodziejczyk
3 m-ce Jaś Łuczyński

2006-2007
1 m-ce Magdalena Jaworska
2 m-ce Emilia Błeszyński
3 m-ce Olga Ostaszewicz

1 m-ce Krzyś Jankowski
2 m-ce Piotr Sadecki 
3 m-ce Mateusz Królak

2004-2005 
1 m-ce Aleksandra Melon
2 m-ce Nikola Ronewicz
3 m-ce Karolina Ordyniec

1 m-ce Mateusz Śliwka
2 m-ce Tymoteusz Jaworski
3 m-ce Maksymilian Owczarek

2002-2003
1 m-ce Alicja Faderewska
2 m-ce Wiktoria Wolny
3 m-ce Natalia Mróz

1 m-ce Mateusz Jaworski
2 m-ce Patryk Jankowski
3 m-ce Adrian Kowalczyk

1999-2001
1 m-ce Urszula Chryciuk
2 m-ce Żaneta Traczyk
3 m-ce Weronika Jaworska

1 m-ce Kacper Stoiński
2 m-ce Jakub Kowalczyk
3 m-ce Maciej Kuczyński

1998 i starsi
1 m-ce Małgorzata Matusiak
2 m-ce Aleksandra Wolny
3 m-ce Monika Parol

1 m-ce Łukasz Kaczmarczyk
2 m-ce Filip Pytel
3 m-ce Marcin Szczepański 

Kierownik ds. sportu MCK
Włodzimierz Filipiak

Ze strzelnicy pneumatycznej MCK

wyścigi rowerowe
na turczynku

W sobotę 25 kwietnia dzieci, młodzież 
i dorośli rywalizowali o Puchar Burmistrza 
Miasta w wyścigach rowerowych. Cała im-
preza toczyła się na terenie stadionu pił-
karskiego przy ul. Turczynek. Zawodnikom 
kibicowało wielu mieszkańców Milanówka. 

Jako pierwsi na starcie stanęli najmłodsi 
rowerzyści, 5 dziewczynek i 11 chłopców,  
a następnie kolejne kategorie wiekowe. 
W sumie wystartowało 101 osób i każda 
z nich dostała drobny upominek ufundo-
wany przez Dział Sportu MCK.

sPort
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Godziny otwarcia Urzędu Miasta  
oraz jednostek Miasta w okresie wakacyjnym

1. Urząd Miasta
Budynek „A”
l poniedziałek 8–18, kasa 10–17
l  wtorek, środa, czwartek 8–16,  

kasa 9–15
l  piątek 8–15, kasa 9–14

Budynek „B”
l poniedziałek 10–19
l wtorek, środa, czwartek 8–16
l  piątek 8–15 

Budynek „C”
l poniedziałek 8–18
l wtorek, środa, czwartek 8–16
l  piątek 8–15 

2. Biblioteka Publiczna
l poniedziałek 12–19
l wtorek, piątek 12–18
l środa, czwartek 11–16

3. Milanowskie Centrum Kultury
l poniedziałek – piątek 8–16

4. Przedszkole Publiczne nr 1
(w lipcu przedszkole będzie zamknięte)
l poniedziałek 8–17
l  wtorek, środa, czwartek 8–16
l piątek 8–15

5. Zespół Szkół Gminnych nr 1
l poniedziałek – piątek    9–14

6. Szkoła Podstawowa nr 2
l poniedziałek – piątek 8–15

7. Zespół Szkół Gminnych nr 3
l poniedziałek – piątek 8–14

8. Ośrodek Pomocy Społecznej
l  poniedziałek, wtorek, czwartek,  

piątek 8–16

9.  Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej

l poniedziałek 10–18
l wtorek, środa, czwartek, piątek 7–15

10. Straż Miejska
l codziennie 24h /7 dni w tygodniu

I Ty mozesz pomóc 
potrzebujacym!

Caritas przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Milanówku prowa-
dzi zbiórkę rzeczy używanych: odzież obuwie, przybory szkolne, 
sprzęt AGD, komputerowy, meble itp.
Jeżeli chcesz i możesz wspomóc – zadzwoń: 501 705 502.
Wszystkim ludziom dobrej woli z góry serdecznie DZIĘKUJEMY

,

.




