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Jakub Bukowski � zwyciêzca III
Mistrzostw Mazowsza Przedszkolaków

Szanowni Pañstwo, je¿eli jeste�cie w³a�ci-
cielami ciekawie urz¹dzonego ogrodu przed
domem lub firm¹ albo uwa¿acie, ¿e  kto� zna-
jomy lub z rodziny ma taki ogród, zg³aszaj-
cie swoje propozycje do 30.06.2008 r. bez-
po�rednio do Ogrodnika Miejskiego w Urzê-
dzie Miejskim w Milanówku przy ul. Ko-
�ciuszki 45, budynek B (I piêtro).

Burmistrz Miasta Milanówka
zaprasza w³a�cicieli ogrodów w Mila-
nówku do udzia³u w VIII edycji
konkursu na �Najpiêkniejszy ogró-
dek przydomowy Milanówek 2008�.

ci¹g dalszy na str. 11

�Najpiêkniejszy
ogródek

przydomowy
Milanówek 2008�

III Festiwal
Otwarte Ogrody 2008

Ju¿ niebawem Festiwal Otwarte
Ogrody. W tym roku po raz
pierwszy w Milanówku Festiwal
odbêdzie siê w innym terminie,
w dniach 6 � 8 czerwca. Wiosenna
aura zdaje siê bardziej sprzyjaæ
wydarzeniom w plenerze.

Gdzie jest ten ogród, gdzie te �wiaty.
Do których wszystkie têskni¹ kwiaty

Boles³aw Le�mian
�Ogród zaklêty�

W III Mistrzostwach Mazowsza Przed-
szkolaków, które odby³y 19 kwietnia 2008 r.
w ramach Warszawskiej Olimpiady M³odzie-
¿y wziê³o udzia³ 40 dzieciaków z wojewó-
dzwa mazowieckiego. Kuba w sze�ciu par-
tiach uzyska³ 5.5 punktu, wygrywaj¹c 5 par-
tii (z czego 4 z graczami o rok od siebie star-
szymi) i jedn¹ remisuj¹c. Na uwagê zas³u-
guje fakt, ¿e Kuba by³ jednym z sze�ciorga
dzieci urodzonych w 2002 roku (by³ jeden
gracz czteroletni). Oznacza to, ¿e szanse na
udzia³ w Mistrzostwach Przedszkolaków bê-
dzie mia³ tak¿e w przysz³ym roku (mog¹
wystêpowaæ w nich dzieci co najwy¿ej
7 letnie).

Przedszkolak z Milanówka
Mistrzem Mazowsza w szachach
Jest nam niezmiernie mi³o
poinformowaæ (i � nie ukrywajmy
� pochwaliæ siê), ¿e mistrzem
Mazowsza Przedszkolaków w Sza-
chach zosta³ Jakub Bukowski z Mi-
lanówka.

Tworzenie czytelni internetowych w gmi-
nach ma zapewniæ jak najszerszej grupie
spo³eczeñstwa ³atwy, powszechny i bezp³atny
dostêpu do internetu. Czytelnia internetowa
w MBP w Milanówku jest bezp³atna, ogólnie
dostêpna i czynna w godzinach pracy biblioteki:
Poniedzia³ki: 12.00-19.00, Wtorki: 12.00-18.00,
Czwartki: 11.00-16.00, Pi¹tki:  12.00-18.00.

Dyrektor MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska

W kwietniu br. Miejska Biblioteka
Publiczna w Milanówku otrzyma³a
zestaw 3 komputerów z dostêpem
do internetu w ramach programu
�ikonka cd�. Program jest rea-
lizowany przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, i ma
na celu rozwój spo³eczeñstwa
informacyjnego.

Czytelnia
internetowa

Propozycji jest wiele: koncerty, wystawy,
kiermasze artystyczne w prywatnych ogro-
dach i na ulicach miasta. Ulice: Spacerowa,
Mickiewicza oraz Warszawska zamieni¹ siê
w wielobarwne pasa¿e nasycone klimatem
dzia³añ artystycznych. W�ród istotnych wy-
darzeñ szczególne miejsce zajmuje uroczy-
ste otwarcie Festiwalu, które bêdzie mia³o
miejsce w sobotê 7 czerwca, o godzinie 17:00
w Galerii Ars Longa. Czê�ci¹ wydarzenia bê-
dzie wernisa¿ prof. Stanis³awa Trzeszczkow-
skiego, artysty maluj¹cego na jedwabiu.

Otwarte Ogrody w Milanówku
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Je�li kto� z Pañstwa chcia³by podzieliæ siê
z nami wspomnieniami lub refleksjami ze
swojego spotkania z Papie¿em � serdecznie
zapraszamy do wspó³pracy; telefon kontak-
towy: 509 718 386.

Nie zapominajmy o �Papie¿u Polaku�,
przypomnijmy jego my�li, s³owa, anegdoty.
Spotkajmy siê w rocznicê urodzin Papie¿a.

Harcerze i Instruktorzy
Hufca im. J. Kusociñskiego

w Milanówku

Tam mnie znajdziesz...

Us³yszymy na niej utwory takie jak s³yn-
ne Besame mucho, Summertime Gershvina,
Czardasz Kalmana, Romeo z �Kabaretu Star-
szych Panów�, ariê Adeli z operetki �Zemsta
nietoperza� i wiele innych. P³ytê �Tam mnie
znajdziesz...� poleca Pierwsza Dama Polskiej
Operetki - Gra¿yna Brodziñska oraz wirtuoz
fortepianu - szef �Akademii U�miechu� Wal-
demar Malicki.

P³yta bêdzie do nabycia w dobrych skle-
pach muzycznych, sklepie internetowym
www.reczeniedi.pl. Od maja mo¿na j¹ kupiæ
równie¿ w naszym milanowskim �Jedwab-
nym Zak¹tku� przy ul. Warszawskiej 36.

Justyna Reczeniedi � nowa mieszkanka Milanówka , solistka Warszawskiej
Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego, dziêki pomocy firmy PL Nieru-
chomo�ci wyda³a w³a�nie swoj¹ pierwsz¹ p³ytê �Tam mnie znajdziesz...�.
Muzyka, któr¹ prezentuje na p³ycie z pewno�ci¹ przypadnie do gustu
nie tylko melomanom, mi³o�nikom bel canta, operetki i musicalu, ale
tak¿e osobom, które na co dzieñ s³uchaj¹ zgo³a innej �muzy�...

Sztuka ta porusza³a problemy trójki ludzi,
które dotyczy³y mi³o�ci, zazdro�ci, pokusy,
braku zaufania, wywo³uj¹c du¿o zamiesza-
nia. Kiedy losy bohaterów za bardzo siê
skomplikowa³y, publiczno�æ mog³a zadecy-
dowaæ co bêdzie dalej. W spektaklu udzia³
wziêli Agnieszka Zduñczyk, Marcel Wierci-
chowski oraz Jan Machulski, a tak¿e � ku za-

Jan Machulski
na deskach Teatru Letniego
19 kwietnia br., na zaproszenie Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, na deskach Teatru Letniego w Milanówku mo¿na by³o obejrzeæ
autorskie przedstawienie teatralne Jana Machulskiego pt. �Nie-
bezpieczne zabawy�.

Parafia Matki Boskiej Bolesnej na
Grudowie wraz z harcerzami
Hufca Milanówek, serdecznie
zaprasza na Mszê �w. w dniu
18 maja o godz. 18.00 oraz na
wystawê i program s³owno-
-muzyczny pn. �Moje spotkanie
z Janem Paw³em II�.

skoczeniu publiczno�ci � m³oda mieszkan-
ka Milanówka Ola Lotarska, uczennica kla-
sy 4 w ZSG nr 3. W pe³ni profesjonalna gra
aktorska oraz ciekawa fabu³a zaowocowa³a
zadowoleniem widzów. Sztuka godna pole-
cenia.

Centrum Kultury i Promocji
Emilia Bukowska

Autor przedstawienia �Niebezpieczne zabawy� � Jan Machulski, Ola Lotarska,
Agnieszka Zduñczyk i Marcel Wiercichowski na deskach Teatru Letniego

Recenzja Jacka Chodorowskiego
Otrzymujecie dzi� Pañstwo p³ytê pod nie-

co zagadkowym tytu³em, godn¹ polecenia
z wielu powodów. Najwa¿niejszy z nich: oto
m³oda polonistka, skrzypaczka, a nade
wszystko utalentowana �piewaczka, wycho-
wanka mistrzyñ wokalistyki: Bogny Sokor-
skiej i Zdzis³awy Donat � obdarzona piêk-
nym sopranem Justyna Reczeniedi � ma od-
wagê zmierzyæ siê z bogatym repertruarem
muzycznym, estradowym, filmowym, ope-
retkowym. Wybra³a kilkana�cie piosenek,
pie�ni i arii bêd¹cych kilkunastoma ró¿ny-
mi muzycznymi historiami i przygodami. Do-
bieraj¹c taki w³a�nie repertuar, daje meloma-
nom mo¿liwo�æ wys³uchania jak¿e popular-
nych i chêtnie przez publiczno�æ przyjmowa-
nych przebojów estrady i operetki. Wszyst-
kie nagrane melodie maj¹ w�ród mi³o�ników
muzyki swoich gor¹cych wielbicieli, wnosz¹
one bowiem w nasz¹ codzienno�æ, w prozê
naszego ¿ycia tyle rado�ci i u�miechu.

Moje
spotkanie
z Janem
Paw³em II

Nowo wydana p³yta milanowianki
Justyny Reczeniedi
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Na spotkanie przyby³a Renata Pi¿anow-
ska-Zarytkiewicz, autorka wiêkszo�ci zdjêæ
do ostatnich ksi¹¿ek M. Pinkwarta (�Cmen-
tarz na Pêksowym Brzyzku�, �Pary¿ � prze-
wodnik ilustrowany�) wraz  z mê¿em - Mi-
cha³em Zarytkiewiczem (autor kartografii do
przewodnika po cmentarzu). W�ród publicz-
no�ci znalaz³o siê te¿ kilkunastu uczestni-
ków wycieczki autokarowej Zw. Emerytów,
która w maju wyruszy do Pary¿a.

Wielu znajomych i przyjació³ M. Pinkwar-
ta, w�ród których nie brakowa³o kolegów
szkolnych  z milanowskiego liceum, przy-
by³o na spotkanie z autorem wraz z egzem-
plarzami jego przewodników, aby uzyskaæ
autograf i odpowiedni wpis pami¹tkowy.
Kilkadziesi¹t egzemplarzy ksi¹¿ek tego au-
tora dostarczono z ksiêgarñ. Niektórzy
z uczestników spotkania, aby uzyskaæ do-
datkowy autograf,  zakupili ksi¹¿kê �Mila-
nówek � miejsce magiczne�, w której znaj-
duj¹ siê wspomnienia M. Pinkwarta z Mila-
nówka i tekst piosenki o naszym mie�cie
jego autorstwa (piosenka ta w 2005 r. zajê³a
I miejsce na ogólnopolskim konkursie jed-
nego wiersza). W czê�ci inauguracyjnej gra-
tulacje z powodu podwójnego jubileuszu
(40-lecie pracy dziennikarskiej i 60-lecie
urodzin) przekaza³ autorowi burmistrz Jerzy
Wysocki, wrêczaj¹c dyplom z gratulacjami
i album fotograficzny �Letnisko Milanówek�.

Przedstawiaj¹c Macieja Pinkwarta, pre-
zes TMM przywo³a³ pewn¹ anegdotê, us³y-
szan¹ od przewodnika po Zakopanem, któ-
ry dowiedziawszy siê, i¿ oprowadza grupê
turystów przyby³¹ z Milanówka, podkre�li³,
¿e dopiero cz³owiek rodem z Milanówka �
czyli Maciej Pinkwart - u�wiadomi³ góralom
co powinni wiedzieæ o Zakopanem i Podha-
lu. Aby nie byæ go³os³ownym prezes TMM
zacytowa³ wiele tytu³ów ksi¹¿ek o Podhalu
autorstwa Pinkwarta, dodaj¹c i¿ samo cyto-
wanie tytu³ów jego przewodników oraz po-
wie�ci, z których jedna zwi¹zana jest z Mila-
nówkiem oraz innych jego dokonañ zajê³oby
godzinê i odes³a³ zainteresowanych do Wiki-
pedii, gdzie s¹ one rzetelnie przedstawione.

Wkrótce na du¿ym ekranie pojawi³y siê
piêkne zdjêcia na temat najstarszego zako-
piañskiego cmentarza, jego historii, a potem
zdjêcia Pary¿a � którym towarzyszy³y pio-
senki najs³ynniejszych francuskich piosen-
karzy i komentarz wspó³twórców tych
publikacji: R. Pijanowskiej-Zarytkiewicz
i M. Pinkwarta.

Spotkanie zakoñczy³a podwójna prezen-
tacja �Piosenki o Milanówku� � autorska

Spotkanie
z Maciejem Pinkwartem
26 kwietnia br. w Teatrze Letnim w Milanówku ponad 120 mieszkañców
Milanówka, Podkowy Le�nej i Grodziska Maz. spotka³o siê z  pisarzem,
dziennikarzem, kustoszem Muzeum Karola Szymanowskiego �Atma�
w Zakopanem, dr. Maciejem Pinkwartem.

M. Pinkwarta (odczyta³ tekst osobi�cie go
interpretuj¹c) i muzyczna w wersji �piewa-
nej, któr¹ zaprezentowa³ artysta muzyk Da-
riusz Biernacki z w³asn¹ kompozycj¹ mu-
zyczn¹. Tu warto dodaæ, ¿e wersja muzyczna
�Piosenki o Milanówku� ma wielu zwolen-
ników, którzy ¿a³uj¹, ¿e do tej pory nikt jej
jeszcze nie wyda³ na p³ycie CD.

Na zakoñczenie wspó³organizatorzy spo-
tkania: Dominika Inkielman (prezes Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku) i Andrzej Pettyn
(prezes TMM) wrêczyli go�ciom kwiaty wraz
z podziêkowaniem na piêkn¹ prezentacjê,
a prezes TMM og³osi³ decyzjê Zarz¹du TMM
o przyznaniu M. Pinkwartowi honorowego
cz³onkostwa Towarzystwa w uznaniu za
wk³ad w popularyzacjê wiedzy o Milanówku.
Jednocze�nie  nowy honorowy cz³onek TMM
otrzyma³ oprawiony w ramki dyplom.  Orga-
nizatorzy (Uniwersytet i TMM) podziêkowali
Dyrekcji i Pracownikom Centrum Kultury
i Promocji (dawniej MOK) za go�cinê w Te-
atrze Letnim i piêkne przygotowanie tech-
niczne prezentacji multimedialnej.

Prezes TMM
Andrzej Pettyn

Wywiad z M. Pinkwartem
O �Pêksowym Brzyzku�
i podwójnym jubileuszu Macieja Pinkwarta

Andrzej Pettyn: Na wstêpie gratulacje
z okazji Twojego podwójnego jubileuszu - 60.
rocznicy urodzin i 40-lecia pracy artystycz-
nej. To mi³e, ¿e przypada on w dniach Twojej
autorskiej wizyty w rodzinnym Milanówku�

Maciej Pinkwart: Cieszê siê, bo przecie¿
obie te rocznice wi¹¿¹ siê z Milanówkiem. Tu
siê urodzi³em, tu mieszka³em w czasie stu-
diów, i kiedy to w 1968 roku Teatr Uniwersy-
tetu Warszawskiego �Wagant� wystawi³ moj¹
adaptacjê ksi¹¿ki Jamesa D. Salingera �Bu-
szuj¹cy w zbo¿u�. T³umaczy³em j¹ z angiel-
skiego i zagra³em g³ówn¹ rolê. Ale tak na-
prawdê, to mój debiut literacki i zarazem ak-
torski mia³ miejsce piêæ lat wcze�niej, na sce-
nie kabaretu dzia³aj¹cego przy moim liceum
ogólnokszta³c¹cym, przy ulicy Piasta. Tam po
raz pierwszy publicznie prezentowane by³y
moje wiersze i piosenki. Kabaret prowadzi³
profesor Ryszard Szadkowski, a g³ówn¹
gwiazd¹ by³a uczennica klasy maturalnej (ja
by³em w pierwszej licealnej�) El¿bieta Ku-
nicka. Jak ona piêknie �piewa³a I�m Sorry
z repertuaru Brendy Lee! Ale siê w niej bez-
nadziejnie kocha³em�

- Mi³o powspominaæ, porozmawiajmy
wiêc o Twoim dorobku. Twoje 40-lecie bo-

gate jest w ró¿nego rodzaju dokonania,
wymieniê choæby ten fakt, ¿e jeste� au-
torem kilkunastu przewodników tury-
stycznych po okolicach Zakopanego, Pod-
hala, a tak¿e ostatnio po Pary¿u. Od lat
jeste� dziennikarzem, dokumentalist¹, je-
ste� pierwszym kustoszem Muzeum Szy-
manowskiego, wnios³e� wielki wk³ad
w organizacjê ¿ycia muzycznego w Za-
kopanem, ponadto jeste� wyk³adowc¹.
Czy co� pomin¹³em?

- Wiesz, nie wypada mi prostowaæ tego,
co tak mile o mnie mówisz. Do tej pory uka-
za³o siê ponad 40 moich tytu³ów, a licz¹c
osobne wydania i ksi¹¿ki, w których by³em
jednym z kilku autorów � ponad 70�

- Widzê wiêc, ¿e bêdê musia³ nadrobiæ
zaleg³o�ci i zainteresowaæ siê bli¿ej tymi
ksi¹¿kami� Przybli¿ wiêc trochê te pu-
blikacje i inne formy dzia³alno�ci�

- Pisa³em przewodniki po Zakopanem,
Podtatrzu, Tatrach, S³owacji, Pary¿u i jego
okolicach, Prowansji i niektórych wyspach
greckich. Ale bardzo chwalê siê tak¿e kilko-
ma tomikami wierszy, powie�ciami (jedna
z nich � Dziewczyna z Ipanemy -  jest bardzo
zwi¹zana z Milanówkiem) oraz sztukami
teatralnymi. Dzia³a³em tak¿e jako aktor i re-
¿yser w kilku zespo³ach, spo�ród których
najbardziej ceniê wspomniany ju¿ Teatr Ma-
³ych Eksperymentów �Wagant� w Warsza-
wie i Teatrzyk Piosenki �Scherzo� w Zako-
panem. Poza tym jestem belfrem � od kilku-
nastu lat uczê wiedzy o regionie, literatury
i filmoznawstwa w Pañstwowej Ogólno-
kszta³c¹cej Szkole Artystycznej w Zakopa-
nem. Przez kilka lat by³em szefem firmy
komputerowej �Tatrasoft� i zajmowa³em siê
w niej t³umaczeniem z angielskiego oraz pro-
gramowaniem dla komputerów 8-bitowych.
Ostatnio pisa³em nawet � dla wydawnictwa
national Geographic - co� o przepisach ku-
charskich, zreszt¹ wi¹zanych z Prowansj¹.
Tak ¿e w zasadzie powiedzia³e� prawie

Maciej Pinkwart wraz z autork¹ zdjêæ do
swoich ostatnich ksi¹¿ek � Renat¹
Pi¿anowsk¹-Zarytkiewicz
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wszystko. A prawie, jak wiadomo, robi spo-
r¹ ró¿nicê�

- Prawie� Chyba poza pominiêciem
przyznanych Ci licznych nagrodach? Któ-
r¹ z nich cenisz sobie najbardziej?

- He, he, sk¹d ta opinia o moich licznych
nagrodach? By³o ich trochê, literackich tak-
¿e w Milanówku, gdzie kiedy� wygra³em
konkurs poetycki wierszem pt. Piosenka
o Milanówku, która by³a ogromnie senty-
mentalna i bardzo j¹ nadal lubiê. Ale pewno
najbardziej presti¿owa by³a otrzymana
w ubieg³ym roku Nagroda Szymanowskie-
go, przyznana mi przez Fundacjê jego imie-
nia za pracê w �Atmie�.

- Tê akurat pamiêtam, bo przeprowa-
dzi³em z Tob¹ na ten temat wywiad. To
mo¿e teraz przejd�my do Twojego prze-
wodnika �Cmentarz na Pêksowym Brzyz-
ku�. To dla ceprów enigmatyczna nazwa,
wiêc przybli¿ jej znaczenie�

- Brzyzek to tyle co brze¿ek, stromy brzeg
nad potokiem. Tak w³a�nie po³o¿ony jest
najstarszy cmentarz Zakopanego. A Pêkso-
wy � od nazwiska Pêksa, bo tak nazywa³ siê
góral, któremu przypisuje siê to, ¿e podaro-
wa³ na rzecz parafii grunt pod cmentarz.

- Powiedz, proszê, co sprawia, ¿e bê-
d¹c w Zakopanem w programie pobytu
nie powinno siê pomin¹æ zwiedzenia tej
nekropolii?

- Jest po temu kilka powodów. Po pierw-
sze � to jeden z najwa¿niejszych i najstar-
szych cmentarzy polskich, gdzie chowani s¹
s³awni Polacy, wybitni twórcy, ludzie gór,
osoby powszechnie znane. Po drugie � na tak
ma³ej przestrzeni skoncentrowanych jest
wiele nagrobków osób, którzy nie ca³kiem
umarli¸ trawestuj¹c Horacego, bo wci¹¿ ¿yje
ich twórczo�æ. Tutaj bardziej pamiêtamy ni¿
wspominamy. To mo¿e najmniej smutny
z polskich cmentarzy. No i wreszcie zarów-
no po³o¿enie, jak i artystyczny wyraz na-
grobków na Pêksowym Brzyzku sprawiaj¹,
¿e jest to obiekt po prostu bardzo piêkny �
dlatego warto go odwiedziæ przy okazji ka¿-
dego pobytu w Zakopanem.

- Ze wstêpu do Twojego przewodnika
mo¿na dowiedzieæ siê, ¿e znasz wszyst-
kie do tej pory wydane publikacje na te-
mat tego cmentarza. Czym siê ró¿ni to
Twoje opracowanie od poprzednich? Mnie
na przyk³ad zainteresowa³y bardzo ob-
szerne noty biograficzne i urzekaj¹ce
zdjêcia�

- My�lê, ¿e po prostu jest bardziej  kom-
pleksowy, ma charakter monograficzny, pre-
zentuje najbardziej obszerne noty biograficz-
ne (oczywi�cie eksponuj¹c zwi¹zki pocho-
wanych tu osób z Zakopanem i Tatrami),
i wiele wiadomo�ci o historii tego terenu �
najpiêkniejszego fragmentu zakopiañskiej
starówki.

- Czy autorka zdjêæ Renata Pi¿anow-
ska równie¿ przybêdzie na spotkanie do
Milanówka?

- Mam nadziejê, choæ jest osob¹ bardzo
zajêt¹. Jej zdjêcia s¹ do�æ unikatowymi pra-
cami artystycznymi, a praca nad nimi to prze-
sz³o rok obserwacji tej nekropolii.

- W takiej publikacji jak Twój przewod-
nik, praca nad kompletowaniem  wiedzy
na temat zawartych w nim tre�ci nigdy
siê chyba nie koñczy? Czy po ukazaniu
siê ksi¹¿ki pojawi³y siê jakie� nowe cie-
kawe elementy?...

- Có¿, wci¹¿ kto� umiera� Stary Cmen-
tarz to miejsce stale zmieniane i przerabia-
ne, wiêc dokumentowaæ stale jest co. Nie-
zmienne s¹ tam tylko b³êdy, jakie zawarte s¹
w tablicach informacyjnych, napisach na-
grobnych, datach�

- Nad czym obecnie pracujesz?
- Dlaczego zawsze pyta siê mnie o pracê?

Dlaczego nikt nie zapyta mnie jak wypoczy-
wam?

- To rutyna�
- A tak powa¿nie, to poza bie¿¹cymi spra-

wami Atmy (organizacja kilkudziesiêciu
koncertów rocznie) i Szko³y, najwiêcej cza-
su zajmuje mi pisanie sta³ych felietonów
i komentarzy do �Dziennika Polskiego�,
�Gazety Krakowskiej�, �Tygodnika Podha-
lañskiego� i portalu www.z-ne.pl. No i innych
tekstów, tak¿e do mojej autorskiej strony
www.pinkwart.pl. Je�li chodzi o pozycje
ksi¹¿kowe, to w trakcie negocjacji s¹ nowe
przewodniki po Prowansji i po wyspie Rodos,
a tak¿e monograficzne dzie³o o polskim Pod-
tatrzu. Ca³y czas uzupe³niam nowy tom opo-
wiadañ pod tytu³em �Wizytówka� oraz ko-
lejny tom wierszy pt. �Za mostem�.

- Godna podziwu pracowito�æ� Korzy-
staj¹c z Twoich zwi¹zków z Milanówkiem,
gdzie przecie¿ siê urodzi³e�, nie mogê nie

zadaæ Ci pytania zwi¹zanego z naszym
najnowszym konkursem fotograficznym
�Pocztówka z Milanówka�. Mo¿e Twoja
odpowied� zainteresuje przysz³ych
uczestników konkursu, mo¿e zainspiru-
je... Które z miejsc w naszym mie�cie jest
dla Ciebie szczególnie urokliwe� i dla-
czego? I chêtnie widzia³by� uwiecznienie
tego tematu na pocztówce?

- Nie³atwa odpowied�, bo przecie¿ ja
g³ównie znam Milanówek sprzed 40 lat, nie
wiem jak bardzo moje ulubione miejsca siê
zmieni³y� Ostatnie moje wizyty starszego
pana w Milanówku zawsze by³y jakie� takie
po�pieszne, myk-myk samochodem z szosy
grodzisko-warszawskiej do O�rodka Kultu-
ry, i szybko z powrotem. Marzy mi siê d³u¿-
szy pobyt i od�wie¿enie wspomnieñ, a mo¿e
i szukanie nowych inspiracji, ale nie mam ani
kiedy, ani gdzie przyjechaæ� Z miejsc, które
by³y zawsze dla mnie najbardziej urokliwe
chcia³bym wymieniæ oczywi�cie moj¹ �ro-
dzinn¹� ulicê Dêbow¹ oraz � po drugiej stro-
nie torów � ulicê Starodêby�

- Kto wie, mo¿e to bêdzie temat dla jed-
nej z przysz³ych pocztówek o Milanów-
ku. Dziêkujê za rozmowê i prezentacjê
Twoich nowych przewodników w Mila-
nówku, a zainteresowanych nimi zapra-
szam do ksiêgarñ.

 Dodajmy, ¿e zdjêcie Macieja Pinkwarta
udostêpni³a nam Renata Pi¿anowska.

Rozmawia³ Andrzej Pettyn

P.S. Przypominamy, ¿e termin zg³aszania
prac na konkurs fotograficzny �Pocztówka
z Milanówka� up³ywa 15 maja. Regulamin
jest dostêpny na stronach internetowych:
http://tmm.net.pl/ lub w Miejskim Centrum
Informacji (ul. Warszawska 32).

Do koñca czerwca 2009 roku bêd¹ trwa³y
wszelkie dzia³ania zwi¹zane z projektowa-
niem, finansowaniem oraz wyborem wyko-
nawców.

W ci¹gu nastêpnego roku szkolnego,
tj. 2009/2010 bêdzie trwa³a budowa nowe-
go przedszkola, które powstanie w miejscu
obecnie istniej¹cego budynku przy ul. Fider-
kiewicza. Zbiegnie siê to z planowanym
ustawowo objêciem przez szko³y dzieci sze-
�cioletnich. W tym czasie dzieci przedszkol-
ne bêd¹ korzysta³y z budynku przy ul. War-
szawskiej oraz z sal udostêpnionych przez

Przysz³o�æ
Miejskiego Przedszkola
W chwili obecnej przedszkole mie�ci siê w dwóch budynkach przy
ul. Fiderkiewicza i przy ul. Warszawskiej. Corocznie do 10 grup uczêszcza
250 dzieci. Przy tak du¿ej ilo�ci wychowanków i obecnie obowi¹zuj¹cych
standardach baza lokalowa staje siê niewystarczaj¹ca. Wychodz¹c
naprzeciw potrzebom mieszkañców, rozpoczêto prace nad budow¹
nowego przedszkola.

szko³y (niektóre starsze grupy). Mamy na-
dziejê, ¿e wszystko u³o¿y siê pomy�lnie i we
wrze�niu 2010 roku otworzymy drzwi no-
wego przedszkola, do którego przyjmiemy
wszystkich zainteresowanych.

Nowoczesny budynek ma pomie�ciæ 10
grup dla ponad 230 dzieci, w tym trzy grupy
integracyjne. Zmiany dotyczyæ maj¹ równie¿
zagospodarowania terenu wokó³ przedszko-
la, powstan¹ estetyczne i bezpieczne place
zabaw.

Dyrektor Przedszkola nr 1
Dorota Malarska
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TV-TMM
czyli Telewizja Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka

W�ród tematów historycznych, które za-
interesowani znajd¹ na podkastach,  wymie-
niæ nale¿y obszerny reporta¿ z wrêczenia
Krzy¿a Virtuti Militari rodzinie bohatera
II wojny �wiatowej Aleksandra Brzuzka, któ-
ry walczy³ z okupantem w szeregach AK,
w pewnym momencie zosta³ zdekonspirowa-
ny, os¹dzony w Berlinie, skazany na �mieræ
i stracony przez �ciêcie toporem. Po wielu la-
tach od chwili przyznania mu Krzy¿a Virtuti
Militari dokonano wrêczenia tego odznacze-
nia w Teatrze Letnim w Milanówku rodzinie
in¿. Brzuzka. Dokona³ tego osobi�cie kanc-
lerz kapitu³y Krzy¿a Virtuti Militari gen. Sta-
nis³aw Na³êcz-Komornicki, który z tej okazji
wyg³osi³ wyk³ad o historii, przyznawaniu
i znaczeniu tego odznaczenia. Ten reporta¿
to piêkna lekcja historii. Dodajmy, ¿e Tow.
Mi³o�ników Milanówka dotar³o do wszyst-
kich niezbêdnych dokumentów i przyczyni-
³o siê do po�miertnego wrêczenie odznacze-
nia. Z inicjatywy TMM jednej z ulic w mie-
�cie Rada Miasta Milanówka nada³a imiê
Aleksandra Brzuzka.

Nie wszyscy wiedz¹, ¿e w okresie II woj-
ny �wiatowej na terenie Milanówka znajdo-
wa³a siê w jednej z willi konspiracyjna dru-
karnia. O jej dzia³alno�ci opowiada Marian
Hassa, autor ksi¹¿ki �Harcerstwo polskie
w Milanówku�.

Kolejny temat historyczny to opowie�æ
¿o³nierza AK Ryszarda Witkowskiego o li-
kwidacji przez Niemców magazynu broni
w tzw. Lasku Pondra, najwiêkszego maga-
zynu na Zachodnim Mazowszu. Wreszcie
godna uwagi jest relacja Mieczys³awa Trz¹-
skiego o powstaniu Szarych Szeregów w Mi-
lanówku przybli¿aj¹ca dzia³alno�æ i walkê
z okupantem m³odych mieszkañców nasze-
go miasta.

Dwa tematy po�wiêcono 70-leciu EKD/
WKD, jeden o zagro¿eniach �rodowiska rze-
ki Mrowna. Kolejny temat pokazuje III Mi-
strzostwa Polski w Dirt Jump � co lepiej ko-
jarzy siê z nazw¹ �akrobatyka rowerowa�
(chocia¿ jest to nazwa nieformalna).

Wielu mieszkañców Milanówka spaceru-
j¹c ulic¹ Ko�cieln¹ zatrzymuje siê przy tabli-
cy umieszczonej na murze otaczaj¹cym wil-

6 sierpnia 2006 r. zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alno�æ TV-TMM czyli
Telewizja Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka. Programy prezento-
wane s¹ na podkastach video umieszczonych na stronach TMM:
www.tmm.net.pl. Od chwili powstania podkastów pojawi³o siê na nich
11 reporta¿y filmowych po�wiêconych aktualnym wydarzeniom oraz
historii Milanówka, które dziêki Internetowi mog¹ ogl¹daæ nie tylko
mieszkañcy naszego miasta, ale i rozsiani po �wiecie byli milanowianie,
którzy � jak to czêsto wyznaj¹ w listach do TMM � têskni¹ za rodzinnym
miastem i te w³a�nie filmowe reporta¿e umo¿liwiaj¹ im powrót do lat
dzieciñstwa spêdzonych w Milanówku.

lê �Zacisze� (obok Galerii Ars Longa), która
upamiêtnia ¿ycie i dzia³alno�æ artystyczn¹
s³awnego �piewaka Stanis³awa Gruszczyñ-
skiego, przed laty mieszkañca tej willi. O uro-
czysto�ci ods³oniêcia tej tablicy opowiada je-
den z reporta¿y, w którym m.in. wystêpuje
znawca twórczo�ci operowej i operetkowej
Bogus³aw Kaczyñski.

Najnowszy temat, który autor tej serii re-
porta¿y filmowych Mariusz Koszuta propo-
nuje na podka�cie, to wizyta w Bibliotece
Parafialnej im. Biskupa Jerzego Modzelew-
skiego w Milanówku wraz z rozmow¹ z pa-
ni¹ Mari¹ P³óciennikow¹, bibliotekark¹
z ponad 20 letnim sta¿em. Biblioteka ta, to
fenomen, bowiem istnieje ju¿ ponad 60 lat,
liczy blisko 600 sta³ych czytelników, wzbo-
gaca swoje zbiory g³ównie dziêki stale na-
p³ywaj¹cym darom czytelników, przy dofi-
nansowaniu zakupów ze strony w³adz samo-
rz¹dowych. Zgromadzono w niej ju¿ 20 000
woluminów literatury piêknej, religijnej, pu-
blikacji naukowych (w tym autorów z Mila-
nówka). Z tej wa¿nej placówki parafia
�w. Jadwigi mo¿e byæ dumna, bowiem dobrze
s³u¿y lokalnej spo³eczno�ci. Na jej temat po-
wsta³a nawet praca magisterska.

Najnowsza relacja filmowa po�wiêcona
jest milanowskim dêbom, których uroki opie-
wa piêkny wiersz Zygmunta Hofmokla
Ostrowskiego, wnuka s³ynnego polskiego
adwokata, w piêknej interpretacji Dariusza
Biernackiego.

W przysz³o�ci chcieliby�my, je�li bêdzie
odpowiednie zainteresowanie, czê�ciej za-
mieszczaæ na stronach WWW relacje filmo-
we z udzia³em naocznych �wiadków wyda-
rzeñ, wspó³twórców najnowszej historii mia-
sta. W zwi¹zku z tym oczekujemy sugestii,
propozycji, itp. dotycz¹cych relacji filmo-
wych. Listy w tej sprawie prosimy kierowaæ
do TMM (Skrytka pocztowa 46, 05-822
Milanówek lub: tmm@tmm.net.pl). Zachêca-
my do zagl¹dania na strony WWW Towarzy-
stwa Mi³o�ników Milanówka (www.tmm.net.pl),
poniewa¿ ju¿ wkrótce znajd¹ siê tam kolej-
ne relacje filmowe.

Andrzej Pettyn

Zjawisko rezygnacji istnieje od niepa-
miêtnych czasów. Wiele osób rezygnuje
z czego� w ¿yciu wiele razy, z ¿alem i bez
¿alu, rezygnuj¹ z proponowanych im ró¿-
nych stanowisk, bo czuj¹, ¿e przestan¹ byæ
niezale¿ni. Ja np. zrezygnowa³em z mo¿li-
wo�ci kontynuowania pracy zawodowej, bo
wola³em wcze�niej przej�æ na emeryturê, by
po�wiêciæ czas pisaniu ksi¹¿ek o Milanów-
ku, a to wymaga wiele czasu. Jestem jednak
teraz w zaawansowanym wieku emerytal-
nym i moje rezygnacje nie powinny budziæ
zdziwienia.

Nie rozumiem jednak rezygnacji osoby,
która bêd¹c w sile wieku, w pe³ni rozwoju
talentu organizacyjnego, w pe³ni wiedzy
o tym, co robi i przy du¿ej znajomo�ci spraw
lokalnych � nagle rezygnuje z zajmowanego
stanowiska Sekretarza Miasta. Mowa oczy-
wi�cie o zaskakuj¹cej rezygnacji Pani Wie-
s³awy Kwiatkowskiej, og³oszonej na ostat-
niej sesji Rady Miasta. Nie chcê w tej chwili
wnikaæ w tê rezygnacjê i wnioskujê, ¿e
w odczuciu Pani Kwiatkowskiej zasz³a taka
konieczno�æ. I dlatego z³o¿y³a rezygnacjê.
Szanujê to.

Tak siê sk³ada, ¿e wspó³pracowa³em z ni¹
przez wiele lat jako radny gminy, powiatu,
prezes Tow. Mi³o�ników Milanówka i jako
szeregowy mieszkaniec. Nie mam specjalne-
go powodu, aby pisaæ peany na jej cze�æ, bo
przy realizacji ró¿nych i trudnych niekiedy
spraw bywa³y ró¿nice zdañ. To normalne! Ale
zawsze zwyciê¿a³ rozs¹dek i interes nad-
rzêdny miasta. Zawsze dochodzili�my do
porozumienia.

Przed Pani¹ Wies³aw¹ prze¿y³em kilku in-
nych sekretarzy, ale powiem otwarcie � ¿a-
den z nich nie dorównywa³ jej, nie wyró¿-
nia³ siê tak¹ wiedz¹, konsekwencj¹ i rozs¹d-
kiem w dzia³aniu i tak¹ trosk¹ o interes na-
szej gminy, co Pani Wies³awa.

Za to wszystko, Pani Wies³awo, dziêkujê
w imieniu zarz¹du TMM i w³asnym. Wierzê,
¿e znajdzie Pani godne Pani talentu zatrud-
nienie i ¿e nie zrezygnuje Pani z udzia³u
w ¿yciu naszego miasta, któremu przez lata
po�wieci³a Pani swoj¹ wiedzê i rozliczne ta-
lenty organizacyjne.

Koñcz¹c wyra¿am uznanie dla Pani
profesjonalizmu i zaanga¿owania w wype³-
nianiu codziennych obowi¹zków.

Prezes TMM
Andrzej Pettyn

Rezygnacja�

Towarzystwo Mi³osników Milanówka
poszukuje zdjêæ ukazuj¹cych historiê
Milanówka po II Wojnie �wiatowej do
II czê�ci albumu fotograficznego.
Kontakt: tmm@tmm.net.pl
tel. 22 755 84 88

Cz³onek zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta
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W 2007 roku  artysta malarz Józef Wil-
koñ zosta³ uhonorowany nagrod¹ dla ilustra-
tora m.in. za ilustracje do ksi¹¿ki �Wilczek�
G. Wagener i �Ba�ñ o rumaku zaklêtym�
B. Le�miana.

Honorowe wyró¿nienie za ca³okszta³t
twórczo�ci otrzyma³ poeta, autor �Ferdynan-
da Wspania³ego� Ludwik Jerzy Kern.

Ksi¹¿k¹ Roku w kategorii �literatura dla
m³odzie¿y� zosta³a wspomniana wy¿ej �Po-
z³acana rybka� Barbary Kosmowskiej (wy-
dawnictwo Stentor), za� w kategorii �litera-
tura dla dzieci� �Przygody kota Murmuran-
do� Agnieszki Kuciak (wydawnictwo Pró-
szyñski).

W kategorii  do lat 6 zosta³y nagrodzone
m.in.: �Na wszystko jest sposób� R. Pi¹tkow-
skiej, �Tulisia� B. Stêpniak-Wilk.

W kategorii 6-10 lat: �Ala Betka� I. Pie-
relotkin, �Dzieñ czekolady� A. Onichimow-
skiej, �Fotografia nieba� W. Witter.

W kategorii 10-14 lat: �Poz³acana rybka�
B. Kosmowskiej, �Dostali�my po dziecku� E. Grêt-
kiewicz, �Jab³ko Apolejki� B. Wróblewskiej.

�Fundacja ABCXXI opracowa³a z³ot¹ listê
polecanych lektur, ale marzy³y nam siê nowe,
dobre ksi¹¿ki dla dzieci - ciekawe, pe³ne cie-
p³a i dobrego humoru, a jednocze�nie poka-
zuj¹ce warto�ci moralne, ucz¹ce odró¿niaæ
dobro od z³a, buduj¹ce zaufanie do �wiata
i wskazuj¹ce wzorce zachowañ. Ksi¹¿ki
Astrid Lindgren spe³niaj¹ wszystkie te kry-
teria, dlatego uznali�my, ¿e warto pisarzom
zwróciæ uwagê na ten nieprzemijaj¹cy wzo-
rzec doskona³ej literatury dla dzieci i - po-
przez konkurs - zachêciæ do stosowania go
w polskiej literaturze dzieciêcej� - powiedzia-
³a Irena Ko�miñska, prezes Fundacji ABCXXI
- Ca³a Polska Czyta Dzieciom i cz³onek jury.

Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Z okazji setnej rocznicy urodzin
Astrid Lindgren Fundacja ABCXXI
-Ca³a Polska Czyta Dzieciom
og³osi³a konkurs literacki, którego
rozstrzygniêcie mia³o miejsce
w  2007 roku.

Pani Edyta Dziewicka w przy-
stêpny sposób przybli¿y³a ma³ym
go�ciom zasady funkcjonowania
biblioteki dzieciêcej. Na zakoñ-
czenie spotkania, by tradycji dnia
ksi¹¿ki sta³o siê zado�æ obdaro-
wano mi³ych go�ci ksi¹¿eczkami.

Dyrektor MBP
w Milanówku

Zofia Pawlak-Szymañska

Mali go�cie w bibliotece
Dnia 23 kwietnia br. w �wiatowym Dniu Ksi¹¿ki odwiedzi³o Oddzia³ dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku 26  przedszkolaków
z Nowej Prywatnej Szko³y w Milanówku.

Przedszkolaki w Miejskiej
Bibliotece Publicznej

w dniu �wiatowego Dnia Ksi¹¿ki

Ksi¹¿ki nagrodzone
przez Polsk¹ Sekcjê IBBY
Organizacja IBBY (International Board on Books for Young People)
zajmuje siê od ponad piêædziesiêciu lat promocj¹ ksi¹¿ek dla
najm³odszych i upowszechnianiem czytelnictwa w�ród dzieci
i m³odzie¿y. Polska sekcja IBBY od 1988 roku organizuje doroczny
konkurs Ksi¹¿ka Roku, a od 2000 roku przyznaje medale za ca³okszta³t
twórczo�ci autorom i ilustratorom ksi¹¿ek dla dzieci.

Wyró¿nienie specjalne za ksi¹¿kê roku
otrzyma³o dzie³o niezwyk³e pod wzglêdem
edytorskim �Tuwim. Wiersze dla dzieci� (wy-
dawnictwo Wytwórnia). Siedem m³odych
graficzek w sposób niekonwencjonalny zi-
lustrowa³o klasyczne wiersze dla dzieci
J. Tuwima. Ksi¹¿ka otrzyma³a równie¿ pre-
sti¿ow¹ nagrodê Bologna Ragazzi Award
w kategorii �poezja dla dzieci�.

Wszystkie wymienione ksi¹¿ki s¹ dostêp-
ne w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Milanówku.

Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

O ksi¹¿kach
dla dzieci

Uprzejmie informuje, ¿e od dnia
1 maja br. stanowisko Komendanta
Stra¿y Miejskiej w Milanówku obej-
muje Pan Andrzej Wac³awek. Spo�ród
czterech kandydatów, którzy odpo-
wiedzieli na og³oszenie, Pan Andrzej
Wac³awek zaprezentowa³ najciekaw-

sz¹ koncepcjê funkcjonowania Sta¿y Miejskiej i plany
dotycz¹ce wspó³pracy Stra¿y Miejskiej z innymi jed-
nostkami.

Ukoñczy³ studnia zawodowe w Wy¿szej Szkole Po-
licji w Szczytnie, na kierunku: administracja w zakre-
sie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.

Nowy Komendant Stra¿y Miejskiej w Milanówku
Od lat 80-tych jest zwi¹zany z Policj¹ (Komenda

Rejonowa Policji w Grodzisku Mazowieckim), w la-
tach 1996-2000 by³ Komendantem Policji w Mila-
nówku, nastêpnie specjalist¹ w Wydziale Dochodze-
niowo-�ledczym w Komendzie Sto³ecznej Policji (lata
2000-2004), a do po³owy 2005 roku by³ naczelni-
kiem Sekcji Prewencji w Komendzie Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

Tak d³ugoletnie do�wiadczenie zawodowe wska-
zuje na w³a�ciwe przygotowanie teoretyczne oraz
dowodzi praktyki w kierowaniu zespo³ami ludzkimi.

Centrum Kultury i Promocji
Magdalena Sitko
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ci¹g dalszy ze str. 1

III Festiwal
Otwarte Ogrody 2008

W otwarciu wezm¹ udzia³ honorowi patro-
ni: Marsza³ek Sejmu Rzeczpospolitej Broni-
s³aw Komorowski, Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewo-
da Mazowiecki Jacek Koz³owski.

Szczególne miejsce po�ród wydarzeñ tych
kilku niezwyk³ych dni, zajmuje konferencja
�Mieszkaæ w zabytku�, która rozpocznie siê
w pi¹tek o godzinie 11 na Turczynku. Hono-
rowy patronat nad konferencj¹ objê³o UNE-
SCO, INTBAU (Internetional Network for Tra-
ditional Building, Architecture and Urba-
nizm), �Murator� oraz �Spotkania z zabyt-
kami�. Serdecznie zapraszamy wszystkich
w³a�cicieli nieruchomo�ci o walorach zabyt-

kowych, architektonicznych i historycznych
oraz obiektów objêtych ochron¹ konser-
watorsk¹ do udzia³u w konferencji.

Formu³a Festiwalu Otwarte Ogrody
sprawdzi³a siê ju¿ podczas dwóch poprzed-
nich edycji milanowskich. Podkre�la ona uni-
kalny charakter miast-ogrodów, wydobywa
i prezentuje ich dziedzictwo kulturowe i na-
turalne. Otwarte Ogrody stanowi¹ doskona-
³¹ okazjê dla mieszkañców Milanówka do in-
tegracji, wspólnych dzia³añ twórczych oraz
prezentacji zamkniêtych w prywatnej prze-
strzeni skarbów. Festiwal to tak¿e okazja do
prezentacji miasta na zewn¹trz. Od pocz¹tku
w Otwartych Ogrodach bierze udzia³ wiele

osób przyjezdnych z okolicznych miejscowo-
�ci i z Warszawy. Licznie reprezentowane s¹
tak¿e media. W tym roku patronem medial-
nym przedsiêwziêcia jest m.in. �Radio dla
Ciebie�.

Organizatorem tegorocznego Festiwalu
jest Centrum Kultury i Promocji w Milanów-
ku, przy wsparciu miasta oraz organizacji
pozarz¹dowych.

UWAGA!
l Spotkanie organizatorów poszczególnych

ogrodów � 12 maja godzina 18:00 Cen-
trum Kultury i Promocji (dawny MOK),
ul. Ko�cielna 3.

l Rozpoczyna swoj¹ dzia³alno�æ Punkt In-
formacyjny Otwartych Ogrodów, który
mie�ci siê w Galerii �Jedwabny Zak¹tek�
przy ul. Warszawskiej 36.

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Miros³aw Rzoñca

6.06.2008 (pi¹tek)
11.00-16.00
Konferencja �Mieszkaæ w zabytku�,
miejsce: Turczynek
1. Charakter miasta Milanówka
� pocz¹tki Milanówka - W. Staro�ciak
� style w architekturze - próba stworzenia

polskiego stylu - p. Miklaszewski
2. Wymogi konserwatorskie - Wojewódz-

ki Konserwator Zabytków Barbara Je-
zierska

� polityka pañstwa dotycz¹ca ochrony za-
bytków zamieszka³ych

3. �Nie bójmy siê zabytku� - praktyczne
aspekty ochrony architektury zabyt-
kowej z punktu widzenia w³a�ciciela -
architekt Maria Wojtysiak

� z³o¿ono�æ materii, w aspekcie pozornego
konfliktu interesów

� warto�ci ponadczasowe architektury za-
bytkowej

� zakres problemów merytorycznych
w praktyce gospodarowania zabytkiem
�fachowcy i jako�æ przede wszystkim�

� przyk³ady praktycznych rozwi¹zañ po-
szczególnych zagadnieñ

4. Ogród jako integralna czê�æ zabytko-
wego domu - dr Jeremi T. Królikowski
profesor SGGW

� relacja miêdzy domem a ogrodem
� gospodarowanie drzewostanem
� kategorie estetyczne i przyrodnicze ogrodu
5. Wystawa dzie³ sztuki artystów plasty-

ków wspó³tworz¹cych Milanowsk¹
Galeriê Interentow¹ ARSMILANA.PL

18:30
Oficjalne przywitanie go�ci z zaprzyja�-
nionego miasta Welzheim
G³ówne uroczysto�ci 15-lecia wymiany
z udzia³em by³ych i obecnych w³adz powia-
tu i miasta, uczniów Limes Gymnasium
w Welzheim i Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Milanów-
ku, rodziców i nauczycieli obu szkó³.

7.06.2008 (sobota)
12:00
Przestrzeñ publiczna �ródmiejska -
ul. Warszawska,  jako strefa piesza
� prelekcja z pokazem multimedialnym -

pokaz zdjêæ historycznych i wspó³cze-
snych� Milanówka

� prezentacja sklepów i punktów us³ugo-
wych w ul. Warszawskiej (otwarta ulica)

� prezentacja zespo³u Czarne Motyle
� prezentacja Jedwabnego Zak¹tka -

wszystko o jedwabiu

15:00
Dzieñ otwarty Turczynka - prezentacja hi-
storii willi, parku i mo¿liwo�æ adaptacji
Organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami

� Historia i koncepcja architektoniczna
i urbanistyczna Turczynka

� Za³o¿enie parkowo-le�ne - warto�æ przy-
rodnicza i krajobrazowa, kierunki rewa-
loryzacji

� Uwarunkowania konserwatorskie w skali
urbanistycznej i architektonicznej dla
zespo³u willowo-parkowego Turczynka

15:00
Ogród Artystyczny w BorysArt
Organizator: Danuta Borys
� Maria Pomianowska � kompozytor, wo-

kalistka, instrumentalistka
� Pracownia ceramiki BARBARA - drzew-

ka bonzai, ceramika u¿ytkowa / kubki,
serwisy/

� BorysArt � prezentacja prac - du¿o o piecach
17:00
Uroczyste rozpoczêcie Festiwalu Otwar-
te Ogrody Milanówek 2008
Wernisa¿ prof. Stanis³awa Trzeszczkow-
skiego � artysty maluj¹cego na jedwabiu,
Organizator: Galeria Ars Longa

20:00
Koncert Mazowsza - Amfiteatr przy
ul. Fiderkiewicza

8.06.2008 (niedziela)
 Komunikacjê miejsk¹ stanowi¹ doro¿ki

oraz riksze dowo¿¹ce do poszczególnych
ogrodów

11:00
�niadanie filozoficzne w ogrodzie Barba-
ry Pusz
Organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami
Prelekcja prof. Tadeusza Gadacza

12:00
Jedwabny szlak lata 20., lata . - Ogród
Miejski Starodêby
Organizator: Centrum Kultury i Promocji,
malarki, arty�ci, osoby prywatne

Wstêpny program Otwartych Ogrodów 2008 w Milanówku
Program mo¿e ulec zmianom. Aktualny program znajduje siê na stronie internetowej www.milanowek.pl
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Od maja rozpoczyna swoj¹ dzia³alno�æ
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku.
Uchwa³¹ Rady Miasta dawny Miejski O�ro-
dek Kultury zmieni³ nie tylko nazwê, ale tak-
¿e statut. Nowa instytucja ma nadziejê w pe³-
niejszy sposób wype³niaæ misjê upowszech-
niania kultury i promocji twórczo�ci. Jedno-
cze�nie w sk³ad Centrum Kultury i Promocji
wejdzie Miejskie Centrum Informacji (do 30
kwietnia Referat Urzêdu Miejskiego) prze-
kszta³cone w Biuro Promocji Miasta. Jego

Nowe Centrum Kultury i Promocji...

� Warsztaty rêcznego malowania na jedwabiu,
� wystawy lokalnych artystów plastyków,
� kawiarenka w stylu lat 20.,
� wystêpy lokalnych artystów (zespo³y mu-

zyczne oraz szko³a tañca),
� nauka podstawowych kroków tañców
� punkt informacyjny
� wspólne malowanie kuponu jedwabnego

przez wszystkich go�ci odwiedzaj¹cych ogród
� fina³ Konkursu Pocztówka z Milanówka
Ogrody le�ne jako ogrody naturalne w Mi-
lanówku - prof. Marek Siewniak
Organizator: osoby prywatne
Prezentacja ogrodu le�nego w Milanówku
z komentarzem i z radami praktycznymi pro-
jektanta ogrodów le�nych
12:00
�wiêto truskawki
Organizator: Truskawkowe Przedszkole,
ogród Ma³gorzaty Trêbiñskiej
� uczestnictwo kataryniarza z katarynk¹

i papug¹
� �jazda na kucyku�
� konkursy plastyczne i sportowe
� �konkurs na truskawkowe wypieki�
� degustacja truskawek, truskawkowych

lodów i ciasteczek
� wystêpy artystyczne zespo³u aktorów
12:00
Rêkodzie³o artystyczne - warsztaty wi¹-
zania siatki, nak³adania wzorów, deko-
racje okoliczno�ciowe, warsztaty dla dzieci
Organizator: T-Milanówek, ogród Teresy
Kuleszy-Leszczyñskiej
12:00
Wernisa¿ malarstwa
Organizator: Ogród Anny Grzegorzewskiej,
Patryka Polkowskiego, Piotra �cis³owskiego
13:00
�wiêto ulicy Spacerowej
Organizator: Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzêtami, Stowarzyszenie na Rzecz Miast
Ogrodów, osoby prywatne
� Truskawki w Milanówku (wystawa, retro-

spekcja)
� Dukt konny (konie w naturze i fotografii,

wystawa rodeo),
� Pajêcza niæ (od mitologii do wspó³czesno-

�ci, unikatowa wystawa paj¹ków �wiata),
Konsultant do spraw zwierz¹t (monid³o,
stanowisko adopcyjne, miejsce dla schro-
niska milanowskiego i schroniska Emir),

� Mandala mojego ogrodu (warsztaty psy-
chologiczne dla kobiet),

� Warsztaty fotograficzne

13:00
Rêkodzie³o artystyczne � Warsztaty
Organizator: Fundacja Homo-Homini, ogród
Danuty Kijewskiej

13:00
Wystawa prac autorstwa Marty Orlikow-
skiej-Gmitruk
Mini koncert muzyki kameralnej
Organizator: Marta Orlikowska-Gmitruk

13:30
Uroczysty koncert z muzyk¹ wokalno-
-instrumentaln¹
Organizator: Justyna Reczeniedi
Udzia³ wezm¹ mieszkanka Milanówka - Ju-
styna Reczeniedi (sopran) - solistka War-
szawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wiel-
kiego - Opery Narodowej oraz Trio "Con Pas-
sione" w sk³adzie: skrzypce - Kamila Szaliñ-
ska - Ba³was, gitara - Micha³ Pindakiewicz,
kontrabas, aran¿acje - Jerzy Cembrzyñski.
W programie znajd¹ siê najpiêkniejsze utwo-
ry religijne (Alleluja Mozarta, Ave Maria Cac-
ciniego), arie operowe i operetkowe (Doni-
zetti, Kalman, Strauss), a tak¿e utwory z re-
pertuaru pie�niarskiego i musicalowego (Be-
same mucho, Dziewczêta z Kadyksu) i in.
Miejsce: Ko�ció³ �w. Jadwigi �l¹skiej

14:00
Przestrzeñ publiczna w strefie le�nej -
ul. Parkowa
Organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami, osoby prywatne
� prelekcja w plenerze n/t przyrody i eko-

logii miejskiej w Milanówku
� spacer ul Spacerow¹ przy �piewie ptaków
� ekspozycja fotogramów architektury

i przyrody Milanowskiej
16:00
Zaczarowana doro¿ka, zaczarowany do-
ro¿karz, zaczarowany koñ

Organizator: Milanowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku
Temat przewodni: Ga³czyñski i jego twór-
czo�æ, rozmowa Wies³awy Grocholi z An-
drzejem Pettynem, wystêp Ko³a teatralnego
przy Milanowskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku i Gimnazjum Spo³ecznego Milanow-
skiego Towarzystwa Edukacyjnego, go�cin-
nie wyst¹pi Dariusz Biernacki

15:00
Ogród strzelecko-muzyczny
Organizator: sekcja strzelecka przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym
Impreza strzelecka w stylu westernowym,
po³¹czona z wieczorkiem tanecznym country

15:00
Rozwój zrównowa¿ony w �rodowisku lo-
kalnym, zwyczaje parzenia i podawania
herbaty
Organizator: Fundacja Przesz³o�æ dla Przy-
sz³o�ci, ogród Klementyny i Marka O³ubek

15:00
Milanówek od kuchni - Studium Dobre-
go Smaku
Organizator: firma, ogród Piotra £ojko
� pokaz kulinarny po³¹czony z degustacj¹

i koncert barda

17:00
Uroczysta Sesja Rady Miasta � podpisa-
nie Umowy o Partnerstwie w Teatrze Let-
nim w Milanówku z udzia³em m³odzie¿y
uczestnicz¹cej w wymianie, rodziców
i mieszkañców Miasta.

18:30
Uroczyste zakoñczenie Otwartych Ogrodów
Organizator: Centrum Kultury i Promocji,
ogród Willa Borówka
15 lecie zespo³u Piêciok¹t

20:00
ME 2008 w pi³ce no¿nej: mecz Polska �
Niemcy � telebim w Willi �Borówka�
Wspólne kibicowanie

UWAGA!
Wszystkich chêtnych chc¹cych otworzyæ swoje ogrody informujemy, ¿e 12 maja to ostatecz-
ny termin zg³oszenia swojego udzia³u w imprezie.
Informacji udziela Punkt Informacji od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 9.00-17.00
ul. Warszawska 36
Tel. 22 758 38 47
Skype: infomilan31

zadaniem od 1 maja bêdzie promocja miasta
i wsparcie promocji wydarzeñ kulturalnych.
Od wrze�nia w Centrum Kultury i Promocji
rozpoczn¹ swoj¹ dzia³alno�æ nowe sekcje
i warsztaty dla mieszkañców w ró¿nym wie-
ku. Bêdzie pracownia Lalek Teatralnych, ta-
niec nowoczesny, zespó³ chearleaderek, tañ-
ce ludowe, zajêcia wokalne, teatralne i pla-
styczne. Znajdzie siê te¿ oferta dla mi³o�ni-
ków ksi¹¿ek. Dotychczasowe zajêcia bêd¹
kontynuowane.

Tymczasem ju¿ 11 maja o godzinie 10:00
zapraszamy dzieci na przedstawienie o ba-
zyliszku w wykonaniu teatru z Krakowa.
Centrum Kultury i Promocji ma przyjemno�æ
zaprosiæ równie¿ 11 maja na godzinê 17:00
na wystêp Kabaretu Snobów z Lidzbarka
Warmiñskiego. Wiêcej informacji pod nr. tel.
22 758 32 34. Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Centrum Kultury  i Promocji
Miros³aw Rzoñca
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11.05. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. �Bazyliszek� dla
dzieci w wieku od 3-11 lat. Wstêp p³atny � 5
PLN (Miejsce � CKiP)
godz. 17.00
Kabaret �Snobów�z Lidzbarka Warmiñ-
skiego. Wstêp p³atny � 10 PLN
(Miejsce � CKiP)

17.05. (sobota)
godz. 11.00
Wycieczka rowerowa dla m³odzie¿y
szkolnej i doros³ych ulicami Milanówka.
Zbiórka u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza.

18.05. (niedziela)
godz. 19.00
�Zgaga II� w wykonaniu Doroty Staliñskiej.
Wstêp p³atny � 40 PLN ( od I do VII rzêdu),
30 PLN (od VIII rzêdu) (Miejsce � CKiP).

25.05. (niedziela)
godz. 17.00
Koncert �Laurka dla Matki�
Chór Cantate z Grodziska Mazowieckiego
- Wystêp Cappeli Milanoviensis
- Wystêp grupy teatralnej MOK
- Wystêp Dominiki Tomaszewskiej
Re¿yseruje i prowadzi  Dariusz Biernacki
(Miejsce � CKiP)

30.05. (pi¹tek)
godz. 17.00 � 19.00
Zakoñczenie cyklu Grand Prix w Strzelectwie
(Miejsce � Strzelnica CKiP, ul. Piasta 14)

CZERWIEC

01.06. (niedziela)
godz. 15.00
Festyn Urszulañski. Przedstawienie �Cali-
neczka� w wykonaniu rodziców, konkursy,
loteria fantowa, mnóstwo niespodzianek. Or-
ganizator: Stowarzyszenie �S³oneczny Pro-
myk� , Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK,
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku.
(Miejsce � CKiP)

MAJ

Zapraszamy na rajd rowerowy!Zapraszamy na rajd rowerowy!

Kalendarz
imprez artystycznych i sportowych
maj/czerwiec 2008

Mo¿emy �mia³o powiedzieæ, i¿ prezentem
na dzieñ �wiêta Kobiet 8 marca, bie¿¹cego
roku by³a prezentacja nowoczesnej sztuki
teatralnej �Po nitce do pêpka�, zagrana przez
aktorów Teatru Bia³ego z Warszawy. Przy-
by³y na spotkanie z kobietami (ok. 300 osób)
Burmistrz Miasta Milanówka, Jerzy Wysoc-
ki przedstawi³ nowego Dyrektora Centrum
Kultury i Promocji, pana Miros³awa Rzoñcê,
z wykszta³cenia aktora i dziennikarza, ab-
solwenta wydzia³u Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Wydzia³u Aktor-
skiego PWST w Warszawie. Zosta³ wybrany
na to stanowisko w drodze konkursu z sied-
mioosobowej grupy kandydatów. Co powie-
my o samym spektaklu. Autoironia w tytule
sztuki znalaz³a doskona³y wyraz w spekta-
klu, który przez godzinê grali aktorzy. Za-
strzegam siê, ¿e bêdê pisa³a nie tylko we w³a-
snym imieniu, ale licznej grupy osób, któ-
rym ta nowoczesna sztuka siê podoba³a. Co

�wiate³ko w tunelu

prawda rzecz wygl¹da³a niecodziennie i sce-
na Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
do podobnych spektakli by³a �niezwyczaj-
na�. Mianowicie cztery urodziwe, doskonale
zbudowane m³ode dziewczyny, kobiety, bar-
dzo oszczêdnie ubrane, i jeden do�æ w¹t³y
mê¿czyzna jako ten jedyny, w sposób nie-
zwykle dramatyczny, a nawet liryczny w s³o-
wach, ge�cie, i mimice ukaza³y obraz prze-
mocy w rodzinie i nie tylko w rodzinie. Ak-
torki wyrazi�cie okre�li³y stan ducha kobiet,
które pada³y na twarz pokornie przed w¹t³ym,
obna¿onym do po³owy samcem. Podkre�la³
on swoj¹ przewagê jak¹ mia³ w�ród kolejnych
kobiet. A one urodziwe, pó³obna¿one by³y
w swojej nago�ci bezradne, zakochane i �le-
pe na jego razy. Dopiero na koñcu spektaklu
powiedzia³y... do�æ! I odesz³y.
Post scriptum

Byæ mo¿e nie wszystkim podoba³a siê ta
nowoczesna piêknie zaprezentowana my�l

Sporo czasu up³ynê³o od chwili znalezienia w drodze konkursu,
og³oszonego przez Burmistrza Miasta Milanówka, odpowiedniego
kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji.
Przypomnê, ¿e w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat �rz¹d dusz�, bo czym
jest kultura jak nie kszta³towaniem ducha, w zakresie rozwoju ¿ycia
kulturalnego w mie�cie sprawowa³y kolejno trzy kobiety. By³y to:
El¿bieta Kwiatkowska, Aleksandra Magierecka i Anna Biczyk. Nie bêdê
oceniaæ tamtego okresu, bo zrobili to ju¿ inni.

buntu wobec przewagi i fizycznej przemocy
mê¿czyzny. Fakt, ¿e ¿yjemy w brutalnym
�wiecie przemocy fizycznej i psychicznej, tak
szeroko reklamowanej i prezentowanej przez
media, tj. prasê, radio, telewizjê, zosta³ do-
sadnie potêpiony w spektaklu �Po nitce do
pêpka�. Reasumuj¹c, liczymy na nowe spoj-
rzenie i nowe mo¿liwo�ci rozwoju kultury
w naszym ma³ym, ale ciekawym mie�cie-
ogrodzie. Wcale nie jeste�my magicznym
miastem. Tu siê nie zgodzê z pewnym auto-
rem ksi¹¿ek o Milanówku. Raczej ma³ym
zlepkiem ró¿nych �rodowisk, i tych pocho-
dz¹cych z elity przedwojennej oraz ich spad-
kobierców tych, którzy przybyli z ró¿nych
stron Polski a przede wszystkim z du¿ych
miast. Wielu z nich wymaga, krytykuje moc-
no i agresywnie gospodarkê miasta, tych,
którzy w s³u¿bie dla miasta oddaj¹ dusze
i cia³o, aby Milanówek zachowa³ na zawsze
status �Ma³ego Londynu� i �Serca Chopina�.
A¿ siê chce powiedzieæ tym, którzy ju¿ co�
zrobili dla miasta, dbaj¹ o jego rozwój mimo
trudno�ci: �pok³oñ siê tym, którzy ju¿ co�
zrobili dla Ciebie, poka¿ co Ty zrobi³e� dla
Milanówka. Krytyka powinna byæ twórcza,
a nie niszcz¹ca�. Reasumuj¹c ponownie,
mam nadziejê, ¿e przyj�cie nowego ze �wie-
¿ym nowatorskim spojrzeniem dzia³acza
kultury na stanowisko Dyrektora Centrum
Kultury i Promocji bêdzie po prostu dobre
i korzystne.

El¿bieta Lis
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Pragniemy przedstawiæ osi¹gniêcia
uczestników konkursów matematycznych
oraz �Olimpusa� jêzyka angielskiego.

Nasi wybitni matematycy ze szko³y pod-
stawowej to:

l ZUZANNA TYSZKA � zakwalifikowa³a
siê do III etapu konkursu kuratoryjnego,
który odby³ siê 1.03.2008 r.; 14 miejsce
(dyplom wyró¿nienia) w MULTITE�CIE

l JAKUB SKURA � 10 miejsce (dyplom lau-
reata) w OLIMPUSIE; 11 miejsce (dyplom
wyró¿nienia) w MULTITE�CIE

l JULIA MAKULEC � 7 miejsce (dyplom lau-
reata) w MULTITE�CIE

l KAROLINA STAÑCZYK � 9 miejsce
(dyplom laureata) w MULTITE�CIE

l MARCIN DEREJCZYK � 10 miejsce
(dyplom laureata) w MULTITE�CIE

l MACIEJ DWURZYÑSKI � 10 miejsce
(dyplom laureata) w OLIMPUSIE

W konkursie OLIMPUS wziê³o udzia³ 22
uczniów naszej szko³y na 7764 uczestników.

W MULTITE�CIE � 26 uczniów na 7682
bior¹cych udzia³ w ca³ej Polsce.

Nasi wybitni matematycy z gimnazjum to:

l PIOTR BANASZCZYK � 5 miejsce (dyplom
laureata) w MULTITE�CIE; 6 miejsce
(dyplom laureata) w OLIMPUSIE

l EWA CHOJNOWSKA �  6 miejsce (dyplom
laureata) w OLIMPUSIE; 11 miejsce
(dyplom wyró¿nienia) w MULTITE�CIE

l JUSTYNA KO£ODZIEJCZYK � 8 miejsce
(dyplom laureata) w OLIMPUSIE; 11 miej-
sce (dyplom wyró¿nienia) w MULTITE-
�CIE

l TOMASZ JAKUBIAK � 9 miejsce (dyplom
laureata) w OLIMPUSIE; 12 miejsce
(dyplom wyró¿nienia) w MULTITE�CIE

l GRZEGORZ SKARBEK �  9 miejsce
(dyplom laureata) w OLIMPUSIE; 14 miejsce
(dyplom wyró¿nienia ) w MULTITE�CIE

l OLA WESO£OWSKA � 6 miejsce (dyplom
laureata) w OLIMPUSIE

l PRZEMYS£AW BORNSZTAJN � 8 miejsce
(dyplom laureata) w OLIMPUSIE.

Uczniowie �Trójki�
w zmaganiach konkursowych

W konkursie OLIMPUS wziê³o udzia³ 33
uczniów naszej szko³y na 5371 uczestników.

W MULTITE�CIE � 32 uczniów na 4436
bior¹cych udzia³ w ca³ej Polsce.

Oto najlepsi w OLIMPUSIE z jêzyka an-
gielskiego w szkole podstawowej:

l JULIA MAKULEC � 5 miejsce, dyplom lau-
reata

l JOANNA PARKOT � 5 miejsce, dyplom
laureata

l ZUZANNA TYSZKA � 5 miejsce, dyplom
laureata

l JAKUB SKURA � 10 miejsce, dyplom lau-
reata.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina
systematycznie bior¹ udzia³ w ponadprogramowych olimpiadach
przedmiotowych, które organizuj¹ ró¿ne firmy edukacyjne. S¹ to
konkursy ogólnopolskie, pozwalaj¹ce zmierzyæ siê naszej m³odzie¿y
z rówie�nikami z ró¿nych �rodowisk, z ca³ego kraju, którzy pracuj¹ na
podstawie odmiennych programów nauczania i zró¿nicowanych
podrêczników. Co roku bierzemy te¿ udzia³ w przedmiotowych
konkursach kuratoryjnych.

Spo�ród 33 osób ze szko³y podstawowej,
bior¹cych udzia³ w konkursie, 26 uzyska³o
wynik powy¿ej �redniej krajowej.

Najlepsi w OLIMPUSIE z jêzyka angiel-
skiego w gimnazjum:

l AGNIESZKA STECKO� 6 miejsce, dyplom
laureata

l AGATA WIATROWSKA � 10 miejsce,
dyplom laureata.

Spo�ród 25 gimnazjalistów, bior¹cych
udzia³ w olimpiadzie, 19 osi¹gnê³o wynik
powy¿ej �redniej krajowej.

Serdecznie gratulujemy olimpijczykom
wiedzy i umiejêtno�ci, rodzicom � pociech.

Sk³adamy tak¿e gratulacje oraz podziê-
kowania nauczycielom: matematyki - E.  Bu-
³ajewskiej, M. Krysowskiej, K Purze; jêzyka
angielskiego � K. Ciesielskiej, M. Jaworskiej,
E. Kowalskiej.

Rzecznik ZSG nr 3 w Milanówku
Katarzyna Drzewiecka

Rekrutacja w ZSG nr 3
na rok szkolny 2008/2009

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 w Milanówku ul. ̄ abie Oczko 1, zaprasza na
spotkanie informacyjne rodziców uczniów rozpoczynaj¹cych naukê od 1 wrze�nia 2008 roku:
l 05.06.2008 r. o godzinie 17.00 Szko³a Podstawowa
l 05.06.2008 r. o godzinie 18.00 Gimnazjum

Zapisy dzieci do klas pierwszych Szko³y Podstawowej Nr 3 na rok szkolny 2008/
2009 odbywaæ siê bêd¹ w kwietniu i czerwcu. Podania nale¿y sk³adaæ do dnia 15.06.2008 r.

Podania uczniów do Gimnazjum Nr 1 nale¿y sk³adaæ do dnia 15.06.2008 r.
�wiadectwa ukoñczenia Szko³y Podstawowej wraz z certyfikatem ukoñczenia szó-

stej klasy nale¿y sk³adaæ do dnia 30.06.2008 r.
Dokumenty przyjmowane s¹ w sekretariacie szko³y do dnia 15.06.2008 r. w godzi-

nach od 9.00 do 15.00.
Dyrektor ZSG nr 3
Krzysztof Filipiak

Proboszczom Parafii �w. Jadwigi �l¹skiej, Rodzinie, Przyjacio³om, przedstawi-
cielom milanowskich w³adz samorz¹dowych i placówek o�wiatowych,
a tak¿e wszystkim, którzy towarzyszyli mojemu zmar³emu Mê¿owi w Jego ostat-
niej drodze i byli ze mn¹ w tych trudnych chwilach, sk³adam serdeczne podziêko-
wania.

Teresa Soliwoda

Podziêkowania
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Tam mnie znajdziesz...
ci¹g dalszy ze str. 2

A o warto�ci tych utworów decyduj¹ na-
zwiska ich twórców, kompozytorów i autorów,
a tak¿e znamienny fakt, i¿ w swój repertuar
w³¹czaj¹ je najwiêksze gwiazdy wokalisty-
ki. Bogactwo owych melodii, zmienny kli-
mat nastrojów i nie pozbawiony uroku sen-
tymentalizm, prowokuj¹ i m³odych artystów.
W takim repertuarze ujawnia siê i mo¿na
oceniæ ich talent i mo¿liwo�ci. Justyna Re-
czeniedi jest artystk¹ �piewaczk¹ operow¹,
ale sta³ym elementem jej artystycznej dzia-
³alno�ci s¹ tak¿e wystêpy estradowe. I pre-
zentuj¹c, na swej pierwszej recitalowej p³y-
cie, taki w³a�nie program, daje piêkny pre-
zent wielbicielom melodii i g³osów. �piewa
z wdziêkiem i naturalno�ci¹, indywiduali-

W tym roku konkurs na najpiêkniejszy ogródek przydomowy w Milanówku, bêdzie roz-
szerzony o now¹ kategoriê - najpiêkniejszy balkon.

Regulamin konkursu oraz druki zg³oszeñ znajduj¹ siê w biurze obs³ugi interesanta w bu-
dynku A (parter) i u Ogrodnika Miejskiego w miejscu jw. oraz na stronie internetowej:
www.milanowek.pl.

Dla zwyciêzców konkursu przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe!!!

Ogrodnik Miejski
Marta Okoñ

�Najpiêkniejszy
ogródek przydomowy

Milanówek 2008�
ci¹g dalszy ze str. 1

zuj¹c interpretacyjnie niuanse uczuciowe
i znaczeniowe poszczególnych pozycji. Dla
tych swych interpretacji znajduje pe³ne zro-
zumienie w towarzysz¹cym jej w nagraniach
trio instrumentalnym �Con Passione�. Jestem
przekonany, i¿ nawet s³uchacz wyrobiony
i wymagaj¹cy wys³ucha tej p³yty z autentycz-
n¹ przyjemno�ci¹, dochodz¹c do wniosku, i¿
ta ró¿norodno�æ formy nagranych utworów
jest pozorna, ¿e wszystkie one pozostaj¹ jak-
by w tej samej atmosferze uczuciowej. Cie-
kawy i dobry koncert koñczy sie zwykle bi-
sami. Na oferowanym Pañstwu kr¹¿ku nie
ma ich jednak. Proponujê wiêc pos³uchaæ tej
p³yty jeszcze raz... i jeszcze raz...

Centrum Kultury i Promocji
Patrycja Jankowska

Walne zebranie
sprawozdawczo-
-wyborcze ZERiI

Oddzia³
Rejonowy

w Milanówku
Zw. Emerytów uprzejmie zawiada-

mia, ¿e w dniu 4 lipca 2008 r. o godz.
14.00 w pierwszym terminie, o godz.
14.30 w drugim terminie - odbêdzie siê
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zwi¹zku w sali Centrum Kultury i Pro-
mocji (dawna nazwa: Miejski O�rodek
Kultury) przy ul. Ko�cielnej 3. Program
zebrania sprawozdawczo-wyborczego
zostanie podany na tablicach og³osze-
niowych, w witrynie informacyjnej Zw.
Emerytów przy ul. Warszawskiej 37
oraz na stronach internetowych miasta
i Tow. Mi³o�ników Milanówka. Prosimy
o liczne przybycie.

Przewodnicz¹ca
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów
Irena Zieliñska

l SZKO£A PRZYJAZNA UCZNIOM
l RZETELNIE PRZYGOTOWUJE DO MATU-

RY, DALSZEJ NAUKI I PODJÊCIA PRACY
l POSIADA FACHOW¥ KADRÊ PEDAGO-

GICZN¥
l DYSPONUJE NOWOCZESN¥ BAZ¥ DY-

DAKTYCZN¥
W roku szkolnym 2008/2009 zaprasza-

my do nastêpuj¹cych typów szkó³:
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE (3 letnie)
kierunek: dziennikarski
Oferta dla uczniów, którzy interesuj¹ siê pro-
blemami wspó³czesnego ¿ycia i potrafi¹ cie-
kawie je przedstawiæ.
kierunek: geograficzno-spo³eczny
Oferta dla uczniów, którzy interesuj¹ siê zja-
wiskami geograficznymi i spo³ecznymi oraz
pragn¹ pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê w tych dzie-
dzinach.

LICEUM PROFILOWANE (3 letnie)
profil: socjalny

Oferta dla uczniów pragn¹cych pracowaæ
z lud�mi i dla ludzi oraz posiadaj¹cych umie-
jêtno�æ zachowania siê w kontaktach inter-
personalnych.

TECHNIKUM EKONOMICZNE (4 letnie)
specjalizacja: bankowo�æ finanse

Oferta dla uczniów maj¹cych zainteresowa-
nia ekonomiczne oraz zamierzaj¹cych pod-
j¹æ pracê w sektorze finansowym lub rozpo-
cz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹.

TECHNIKUM INFORMATYCZNE (4 letnie)

Oferta dla uczniów zainteresowanych tech-
nik¹ komputerow¹ oraz podjêciem pracy w
charakterze administratora sieci, projektan-
ta czy programisty.

Rekrutacja na �Bema�
na rok szkolny 2008/2009

Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen. Józefa Bema
ul. Wójtowska 3
05-822 Milanówek
Tel. (022) 758-33-16
E-mail: zsbem@pro.onet.pl
www.zsbem.aplus.pl

TECHNIKUM OBS£UGI TURYSTYCZNEJ
(4 letnie)
Oferta dla uczniów zainteresowanych pod-
jêciem pracy  w sektorze us³ug turystycznych
lub dalszym kszta³ceniem na uczelniach
wy¿szych.
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
(2 letnia) zawód: sprzedawca
Oferta dla uczniów pragn¹cych pracowaæ
w handlu wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych
w nowoczesnych jednostkach detalicznych
i hurtowych.

Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Milanówku
Agnieszka Zegar³owicz

Kontakt:
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XIV Sesja Rady Miasta Milanówka odby-
³a siê w dniach 06 i 17 marca 2008 r. W sesji
udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Ko-
rycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, za-
proszeni go�cie i mieszkañcy miasta Mila-
nówka.

Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹-
cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.

Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne inter-
pelacje i zapytania:
Radna Katarzyna S³owik:
1) w sprawie mediacji miêdzy p. Bogda-

nem Szyd³owskim a Burmistrzem Mia-
sta Milanówka dot. skomunikowania
ulicy Bocianiej z Nadarzyñsk¹.

Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie zatrudnienia radcy praw-

nego przy Radzie Miasta,
2) w sprawie zorganizowania spotkania

z mieszkañcami na temat IV Sesji,
3) w sprawie Uchwa³y Nr 139/XIV/08 Rady

Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2008 r.
4) w sprawie udzielenia informacji o rad-

nych pracuj¹cych na etatach samorz¹-
dowych,

5) w sprawie bezpieczeñstwa milanow-
skich rencistów i emerytów bior¹cych
udzia³ w wycieczkach krajowych i za-

granicznych organizowanych przez
ZERiI w Milanówku.

Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie zorganizowania wizyty rad-

nych miasta Milanówka na terenie
oczyszczalni �cieków w Grodzisku Maz.

2) w sprawie zabezpieczenia i ewentual-
nej rozbiórki budynku przy zbiegu ulic
Wojska Polskiego i Pó³nocnej,

3) w sprawie sporz¹dzenia szczegó³owej in-
formacji dot. funkcjonowania Miejskich
Hal Sportowych w roku 2006 i 2007,

4) w sprawie nazwiska konserwatora za-
bytków, który dokona³ oglêdzin gip-
sów prof. Jana Szczepkowskiego i sza-
cunkowo wyceni³ ich renowacjê.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedsta-

wi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:

Uchwa³a Nr 132/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym Miasta Mila-
nówka na lata 2005 - 2013, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu 12 � za, 1-wstrz.

Radni wyrazili zgodê na wprowadzenie
zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Miasta Milanówka na lata 2005 � 2013

w zwi¹zku ze zwiêkszeniem siê dochodów
bud¿etu miasta Milanówka powy¿ej zak³a-
danych w pierwotnej wersji WPI. Zwiêksze-
nie warto�ci �rodków pieniê¿nych przezna-
czonych na inwestycje komunalne spowodo-
wa³y, ¿e dane liczbowe zawarte w Czê�ci IV
WPI o nazwie �Alternatywne scenariusze fi-
nansowania inwestycji komunalnych miasta
Milanówka do roku 2015� straci³y swoj¹ ak-
tualno�æ. Wobec powy¿szego opracowana
zosta³a nowa prognoza oparta na aktual-
nych danych, odwzorowuj¹ca mo¿liwo�ci fi-
nansowania inwestycji.

Uchwa³a Nr 133/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowa-
dzanie �cieków, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu 13 � za, 1- wstrz.

Rada podjê³a uchwa³ê, w której zatwier-
dzi³a za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie �cieków:

U C H W A £ A   Nr 133/XIV/08
 Rady Miasta Milanówka
z dnia 06 marca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowa-
dzanie �cieków.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w 6 marca do 30 kwietnia 2008 r.

Informacja z XIV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 6 i 17 marca 2008 r.

Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2008 rok (4);
Uzasadnienie:
- zwiêksza siê planowane dochody i wydatki:
w dz. 852 o kwotê 9.800 z³, w zwi¹zku
z dotacj¹ MUW z dn. 17.03.2008 r. � przezna-
czeniem na wyp³atê dodatków w wys. 250 z³
miesiêcznie, dla pracowników socjalnych,
w dz. 801 o kwotê 8.081 z³, w zwi¹zku
z dotacj¹ MUW z dn. 12.03.2008 r., na dofi-
nansowanie kosztów kszta³cenia m³odocia-
nych pracowników,
- przenosi siê wydatki:
w dz. 750 o kwotê 3.000 z³, w zwi¹zku
z umow¹ autorsk¹ dot. opracowania zdjêæ
i filmu pt. �Willa Waleria�,
w dz. 754 o kwotê180 z³, w zwi¹zku z kosz-
tami szkolenia,
w dz. 801:
- o kwotê 14.112 z³, z przeznaczeniem na

odprawê  emerytaln¹ pracownika ZSG Nr 1,
- o kwotê 23.000 z³, w zwi¹zku z pracami re-

montowymi i modernizacyjnymi w ZSG Nr 3,

w dz. 750, o kwotê 10.000 z³ , w zwi¹zku
z zabezpieczeniem �rodków na op³atê rocz-
n¹ na u¿ytkowanie programów komputero-
wych,
w dz. 700, o kwotê 448 z³, w zwi¹zku z op³a-
tami za wieczyste u¿ytkowanie gruntów.
2. Przejêcia sk³adników maj¹tkowych � wy-

posa¿enia biurowego oraz sprzêtu
w obiekcie Urzêdu Miejskiego przy ul.
Spacerowej 4, od dotychczasowych w³a-
�cicieli � firmy �COBRA�, wg stanu na
dzieñ 30.04.08,

3. Powo³ania Komisji do uporz¹dkowania
dokumentacji z wyborów do Sejmu i Se-
natu RP przeprowadzonych w dniu
21 pa�dziernika 2007 r.,

4. Ustanowienia dnia wolnego od pracy
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku (pi¹-
tek, 23 maja br.).

II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³, które, podjête przez Radê Miasta,
drukujemy na stronach �..

III. Uruchomi³ zamówienia publiczne w try-
bie przetargu nieograniczonego na wyko-

nanie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych w ul. Warszawskiej, na
odcinku od ul. Brzozowej w kierunku gra-
nic miasta.

IV. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na budowê o�wietlenia w ³¹czniku rów-

noleg³ym do ulicy Krakowskiej pomiêdzy
ulic¹ Ko�ciuszki a ulic¹ Dworcow¹,

b) na dokumentacjê projektow¹ na adapta-
cjê budynku przy ul. Spacerowej 4,

c) modernizacjê kortów tenisowych w Mila-
nówku przy ulicy Ko�cielnej 3,

d) na �Wiosenny i jesienny wywóz li�ci
z prywatnych posesji i terenów u¿ytecz-
no�ci publicznej w granicach miasta Mi-
lanówka�,

e) na �Utrzymanie czysto�ci dróg i skwerów
na terenie miasta Milanówka�,

f) na wykonanie dokumentacji projektowej
sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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z 2001 r. z pó�n. zm.) oraz art.24 ust. 1-6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym od-
prowadzaniu �cieków (tekst jednolity: Dz.U.
Nr z 2006 r. Nr 123 poz. 858) - Rada Miasta
Milanówka uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Zatwierdza siê op³atê za 1 m3 wody po-

bieranej z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê stanowi¹cych w³asno�æ Gminy
Milanówek, zu¿ywan¹ dla celów gospo-
darstw domowych, instytucji u¿yteczno�ci
publicznej oraz przemys³owych wg nastêpu-
j¹cych taryf:
a) Taryfa 1: woda dostarczana dla gospo-

darstw domowych i instytucji u¿yteczno-
�ci publicznej 2,38 z³/m3 + 0,17 (7% VAT)
= 2,55 z³/m3

b) Taryfa 2: woda dostarczana dla zak³adów
przemys³owych i innych instytucji, w któ-
rych jest wykorzystywana na potrzeby
produkcji i wchodzi w sk³ad lub bezpo-
�redni kontakt z produktami ¿ywno�cio-
wymi lub farmaceutycznymi2,40 z³/m3 +
0,17 (7% VAT) = 2,57 z³/m3

c) Taryfa 3: woda dostarczana dla pozosta-
³ych instytucji i zak³adów przemys³o-
wych2,42 z³/m3 + 0,17 (7% VAT) = 2,59
z³/m3

§ 2
Zatwierdza siê op³atê za 1 m3 �cieków

wprowadzonych do zbiorczych urz¹dzeñ ka-
nalizacyjnych stanowi¹cych w³asno�æ Gmi-
ny Milanówek wg nastêpuj¹cych taryf:
a) Taryfa 1: dla �cieków komunalnych od-

prowadzanych z gospodarstw domowych
oraz instytucji u¿yteczno�ci publicznej
i zak³adów przemys³owych odprowadza-
j¹cych �cieki o sumie jednostek Równo-
wa¿nej Liczby Mieszkañców (RLM)
mniejszej lub równej 53,57 z³/m3 + 0,25
(7% VAT) = 3,82 z³/m3

b) Taryfa 2: dla �cieków komunalnych od-
prowadzanych z instytucji u¿yteczno�ci
publicznej i zak³adów przemys³owych od-
prowadzaj¹cych �cieki o sumie jednostek
Równowa¿nej Liczby Mieszkañców
(RLM) wiêkszej ni¿ 5 ale mniejszej lub
równowa¿nej 7,5 3,77 z³/m3 + 0,26
(7% VAT) = 4,03 z³/m3

c) Taryfa 3: dla �cieków komunalnych od-
prowadzanych z instytucji u¿yteczno�ci
publicznej i zak³adów przemys³owych od-
prowadzaj¹cych �cieki o sumie jednostek
Równowa¿nej Liczby Mieszkañców
(RLM) wiêkszej ni¿ 7,5 ale mniejszej lub
równowa¿nej 10 4,01 z³/m3 + 0,28
(7% VAT) = 4,29 z³/m3

Tabela ustalania wska�nika RLM, charak-
teryzuj¹cego jako�æ �cieków doprowadza-
nych przez poszczególne grupy taryfowe sta-
nowi za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

Zaliczenie odbiorcy us³ug kanalizacyj-
nych do drugiej lub trzeciej grupy taryfowej

bêdzie nastêpowa³o na podstawie laborato-
ryjnych badañ okresowych jako�ci �cieków,
prowadzonych przez Zak³ad Wodoci¹gów
i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.

§ 3
Wprowadza siê dop³aty do taryf dla od-

biorców us³ug kanalizacyjnych w wysoko�ci:
0,45 z³ brutto do 1 m3 �cieków odprowadza-
nych z gospodarstw domowych do oczysz-
czalni sieci¹ zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

§ 4
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmi-

strzowi Miasta Milanówka
§ 5

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
1 kwietnia 2008 r. i obowi¹zuje 1 rok.

2. Taryfy op³at za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cie-
ków podlegaj¹ opublikowaniu na zasa-
dach okre�lonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (Dz.U. Nr 72 poz.747 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Uchwa³a Nr 134/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: zmian bud¿etu Miasta Milanów-
ka na rok 2008, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu 13 � za, jednog³o�nie.

Zwiêksza siê planowane dochody w bu-
d¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:
l w dziale 758, rozdzia³ 75801 o kwotê 481
042 z³ z tytu³u planowanych wp³ywów czê-
�ci o�wiatowej subwencji ogólnej dla Miasta
Milanówek zgodnie z informacj¹ Ministra
Finansów z dnia 12 lutego 2008 roku.
Plan dochodów po zmianach wynosi
42 648 905 z³.

Zwiêksza siê planowane wydatki  w bud¿e-
cie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:
l w dziale 750, rozdzia³ 75023 o kwotê
4 300 z³ z przeznaczeniem na zwiêkszenie
�rodków na realizacjê zadania pn. �Zakup
budynku Spacerowa 4� w zwi¹zku z wy-
¿szym ni¿ zak³adano wska�nikiem wzrostu
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, o któ-
ry nale¿y powiêkszyæ kolejn¹ ratê za zakup
ww. nieruchomo�ci;
l w dziale 801, rozdzia³y 80101, 80103,
80104, 80110 o kwotê 266 458 z³ oraz
w dziale 854, rozdzia³ 85401 o kwotê 11 245 z³
z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeñ
i pochodnych od wynagrodzeñ dla nauczy-
cieli pracuj¹cych w przedszkolu i szko³ach
publicznych. W 2008 roku kwota bazowa,
w oparciu o któr¹ dokonuje siê proces wzro-
stu p³ac minimalnych, zosta³a ustalona w art.
2 ustawy z dnia 6 grudnia 2007 roku o zmia-
nie ustawy - Karta Nauczyciela   (Dz. U.
z 2007 r. Nr 247, poz. 1821) w wysoko�ci
2 074,15 z³ i jest wy¿sza o 10 % od kwoty

bazowej z roku ubieg³ego, natomiast w bu-
d¿etach szkó³ zaplanowano 5 % wzrost wy-
nagrodzeñ nauczycieli. Zwiêkszenie planu
dla poszczególnych szkó³ zosta³o opracowa-
ne na podstawie informacji przekazanej
przez poszczególne placówki i przedstawia
siê nastêpuj¹co:
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1 - rozdzia³y
80101, 80110, 85401 - 94 021 z³
Szko³a Podstawowa  Nr 2 - rozdzia³ 80101
- 51 768 z³
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 3 - rozdzia³y
80101, 80110, 85401 - 102 020 z³
Przedszkole Nr 1 - rozdzia³y 80103, 80104
- 29 894 z³;
l w dziale 801, rozdzia³ 80110 zwiêkszo-
no plan wynagrodzeñ i pochodnych od wy-
nagrodzeñ dla nauczycieli  ZSG Nr 1 o kwotê
9 304 z³ w zwi¹zku z nauczaniem indywi-
dualnym ucznia gimnazjum przyznanym od
14.01.08 r.;
l w dziale 801, rozdzia³y: 80101, 80110
zwiêkszono plan wynagrodzeñ i pochodnych
od wynagrodzeñ dla nauczycieli  ZSG Nr 3
o kwotê  69 360 z³ w zwi¹zku z nauczaniem
indywidualnym 5 uczniów placówki przy-
znanym od 01.02.08 r.;
l w dziale 801, rozdzia³ 80110 zwiêkszo-
no plan wynagrodzeñ i pochodnych od wy-
nagrodzeñ dla nauczycieli  ZSG Nr 3 o kwotê
29 541 z³ w zwi¹zku z niedoszacowaniem
bud¿etu na 2008 rok w tej placówce w roz-
dziale �Gimnazja�;
l w dziale 801, rozdzia³ 80113 zwiêkszo-
no plan o kwotê 1 634 z³ z przeznaczeniem
na dowo¿enie dzieci z ze szkó³ na basen;
l w dziale 801, rozdzia³ 80101 zwiêkszo-
no plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
80 000 z³ z przeznaczeniem na realizacjê za-
dania �Adaptacja terenu przyszkolnego na
plac zabaw przy ZSG Nr 1 wraz z czê�ciowym
wyposa¿eniem w sprzêt rekreacyjno-rucho-
wy� w zwi¹zku z przejêciem zerówek od
roku szkolnego 2008/2009;
l w dziale 921, rozdzia³ 92195 o kwotê
3 200 z³ z przeznaczeniem na stypendium
za szczególne osi¹gniêcia artystyczne - 1 200 z³
oraz na nagrody za wybitne osi¹gniêcia ar-
tystyczne - 2 000 z³;
l w dziale 921, rozdzia³ 92195 o kwotê
6 000 z³ z przeznaczeniem na zwiêkszenie
�rodków na realizacjê zadania pn. �Zakup
wilii Waleria 2006-2009� w zwi¹zku z wy-
¿szym ni¿ zak³adano wska�nikiem wzrostu
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych, o któ-
ry nale¿y powiêkszyæ kolejn¹ ratê za zakup
ww. nieruchomo�ci.
Plan wydatków po zmianach wynosi
47 430 161 z³.
Uchwa³a Nr 135/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: okre�lenia górnych stawek op³at
ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo-
�ci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów



14

komunalnych oraz opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczysto�ci
p³ynnych, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
14 � za, jednog³o�nie.

Rada podjê³a uchwa³ê, w której zatwier-
dzi³a górne stawki op³at ponoszonych przez
w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych oraz
us³ugi opró¿niania zbiorników bezodp³ywo-
wych i transportu nieczysto�ci ciek³ych:
1.88 z³ brutto za odbiór 1 m3 odpadów nie-

segregowanych,
2.35 z³ brutto za odbiór 1 m3 odpadów se-

gregowanych,
3.20 z³ (brutto) za wywóz 1 m3 nieczysto�ci

ciek³ych.
Górne stawki op³at stosuje siê wobec w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci, którzy nie zawarli umo-
wy korzystania z us³ug wykonywanych
przez przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwo-
lenie na prowadzenie dzia³alno�ci w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych lub
w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³y-
wowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych.
Uchwa³a Nr 136/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 337/XXIX/05
Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie zatwierdzenia �Wielolet-
niego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Milanówek na lata
2006-2010�, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu 14 � za, jednog³o�nie.

 W zwi¹zku z tym, ¿e Gmina Milanówek
zobowi¹zana jest do zapewnienia lokali so-
cjalnych dla rodzin posiadaj¹cych orzeczo-
ne przez S¹d eksmisje z dotychczas zajmo-
wanych mieszkañ na terenie miasta, a w bu-
dynku przy ul.Brwinowskiej 4/8 m.1 znaj-
duje siê lokal, który ze wzglêdu na wyposa-
¿enie i stan techniczny nie spe³nia wymogów
dla standardu lokalu mieszkalnego, nato-
miast kwalifikuje siê jako lokal socjalny.
W zwi¹zku z powy¿szym zasadne jest prze-
kwalifikowanie przedmiotowego lokalu na
lokal socjalny i dokonanie zmiany w Uchwale
zatwierdzaj¹cej �Wieloletni program gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Milanówek na lata 2006-2010�.

Radni wyrazili zgodê na dokonanie w po-
wy¿szej uchwale.
Uchwa³a Nr 137/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: zmiany tre�ci Uchwa³y Nr 350/
XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28
lutego 2006 r. w sprawie realizacji budow-
nictwa wielorodzinnego w ramach Towarzy-
stwa Budownictwa Spo³ecznego na nieru-
chomo�ciach gruntowych po³o¿onych w Mi-
lanówku przy ul. Na Skraju w obrêbie 06-01
o ³¹cznej powierzchni 11 544 m2, oznaczo-
nych w ewidencji gruntów jako dzia³ki nr:
120/24, 120/27, 120/29, 120/31, 124/2,
125/2, 125/4, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu 14 � za, jednog³o�nie.

Zgodnie z prowadzon¹ zmian¹ w tre�ci
Uchwa³y Nr 350/XXX/06 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 lutego 2006 r. z prefe-

rencyjnych zasad przydzia³u lokali w zaso-
bach TBS-owskich (z dop³at¹ gminy) mog¹
korzystaæ nie tylko mieszkañcy, którzy zda-
j¹ lokal komunalny ale równie¿ te osoby, któ-
re zdaj¹ lokal mieszkalny spoza zasobu ko-
munalnego (TBS-owski, prywatny).
Uchwa³a Nr 138/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy Sarnia, któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14 � za, jed-
nog³o�nie.

Radni przychylili siê do wniosku wspó³-
w³a�cicieli prywatnej drogi (dzia³ka ewiden-
cyjna Nr 29/4 w obrêbie 07-06) i ulicy bocz-
nej od ulicy �redniej nadali nazwê �Sarnia�.
Nadanie nazwy umo¿liwi projektowanie nu-
meracji porz¹dkowej posesji.
Uchwa³a Nr 139/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 06 marca 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkañca
na Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹ rad-
ni przyjêli w g³osowaniu 8 � za odrzuceniem
skargi, 1 � przeciw, 5 � wstrz.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Pana
Bohdana Szyd³owskiego na Burmistrza Miasta
Milanówka uznali skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 140/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Miast-Ogrodów,  któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 8 � za odrzuceniem skargi, 6 �
przeciw.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Na
Rzecz Miast-Ogrodów na Burmistrza Miasta
Milanówka uznali skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 141/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez Stowarzyszenie Nie
Oczyszczalniom Degraduj¹cym  �rodowisko,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 8 � za od-
rzuceniem skargi, 6 � przeciw.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Nie
Oczyszczalniom Degraduj¹cym  �rodowisko
na Burmistrza Miasta Milanówka uznali
skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 143/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez Kupców Milanow-
skich, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
8 � za odrzuceniem skargi, 6 � przeciw.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi kupców
Milanowskich na Burmistrza Miasta Mila-
nówka uznali skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 144/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza  Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez mieszkañców Mila-
nówka, po 4 mieszkañców Grodziska Maz,
B³onia, Owczarni, po 2 mieszkañców z Grój-
ca, ¯yrardowa, Otrêbus, Opyp, po 1 miesz-

kañcu ¯ukowa, Falêcina, Kazimierówki,
Ksi¹¿nic, ̄ ó³winka, Podkowy Le�nej, Komo-
rowa, Brwinowa, Adamowa, Kad, któr¹ rad-
ni przyjêli w g³osowaniu 8 � za odrzuceniem
skargi, 6 � przeciw.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi ñców
na Burmistrza Miasta Milanówka uznali
skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 145/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez Oddzia³ Miejski Ligi
Ochrony Przyrody w Milanówku, któr¹ rad-
ni przyjêli w g³osowaniu 8 � za odrzuceniem
skargi, 6 � przeciw.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi ³u Miej-
skiego Ligi Ochrony Przyrody w Milanówku
na Burmistrza Miasta Milanówka uznali
skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 146/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez Komitet Obywatel-
ski Droga Królewska, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 8 � za odrzuceniem skargi,
6 � przeciw.

 Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Rewi-
zyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Obywatel-
skiego Droga Królewska na Burmistrza Miasta
Milanówka uznali skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 147/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi  na  Burmistrza  Miasta  Mi-
lanówka  z³o¿onej  przez  mieszkañca Mila-
nówka Pana Wojciecha Klima, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 7 � za odrzuceniem
skargi, 3 � przeciw, 4 � wstrz.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi ñca Mi-
lanówka Pana Wojciecha Klima na Burmi-
strza Miasta Milanówka uznali skargê za
bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 148/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez Stowarzyszenie
Przyjazna Komunikacja, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 9 � za odrzuceniem skargi,
5 � przeciw.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Przy-
jazna Komunikacja na Burmistrza Miasta
Milanówka uznali skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 149/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka z³o¿onej przez Towarzystwo Opie-
ki nad Zabytkami w Milanówku, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 8 � za odrzuceniem
skargi, 6 � przeciw.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Opieki
nad Zabytkami w Milanówku na Burmistrza
Miasta Milanówka uznali skargê za bezza-
sadn¹.
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Uchwa³a Nr 150/XIV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie: zbycia posiadanego udzia³u
w budynku przy ul. Pi³sudskiego 31 w Mila-
nówku, bêd¹cego w³asno�ci¹ Gminy Milanó-
wek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
14�za, jednog³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na sprzeda¿ posia-
danego udzia³u w czê�ciach wspólnych bu-
dynku i urz¹dzeñ, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie
do u¿ytku w³a�cicieli poszczególnych lokali
oraz ustanowienie na rzecz nabywcy u¿yt-
kowania wieczystego w takim samym udzia-

le w dzia³ce gruntu po³o¿onej w Milanówku
przy ul. Pi³sudskiego 31, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako dzia³ka nr 8/6 w obr. 06-
02 o pow. 606 m2 .
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponad-
to zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y wraz
z za³¹cznikami i pisemne opracowania do-
tycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku �B� ul. Ko-
�ciuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
 Ma³gorzata Kurdek

Informacja z XV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

XV Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 24 kwietnia 2008 r. W sesji udzia³
wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysoc-
ki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki,
pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni
go�cie i mieszkañcy miasta Milanówka.

Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹-
cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.

Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne inter-
pelacje i zapytania:
Radna Katarzyna S³owik:
1) w sprawie zorganizowania spotkania

z mieszkañcami, stowarzyszeniami,
organizacjami pozarz¹dowymi w celu
przekazania bie¿¹cych informacji
zwi¹zanych z planowanym przebie-
giem drogi 719 oraz przebiegu drogi po
stronie pó³nocnej.

Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie utwardzenia ulic Mi³ej, Piêk-

nej, Makowej, Wi�niowej, Weso³ej,
2) w sprawie zabezpieczenia kapliczki

u zbiegu ulic Wiatracznej i Brwinowskiej,
3) w sprawie podania terminu budowy

kanalizacji w ulicy Wierzbowej,
4) w sprawie udzielenia informacji na

temat umów zleceñ, o dzie³o, opraco-
wañ, ekspertyz, zleconych w innym
trybie ni¿ tryb zamówieñ publicznych,

5) w sprawie budowy chodnika w ulicy
Nadarzyñskiej na odcinku Jod³owa-
Brwinowska,

6) modernizacji ulicy Bocianiej,
7) w sprawie planowanego zakresu po-

zyskiwania �rodków w³asnych i �rod-
ków z funduszy strukturalnych UE na
uruchomienie punktów darmowego
dostêpu do internetu na terenie mia-
sta Milanówka.

Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie utwardzenia 200 m ulicy

Partyzantów, rozwi¹zania problemu
worków ze �mieciami przy ul. Party-
zantów i pobliskim lasku u zbiegu ulic
Partyzantów i Wojska Polskiego,

2) w sprawie realizacji w bie¿¹cym roku bu-
dowy kanalizacji w ulicy Orzeszkowej,

3) w sprawie naprawy i modernizacji
chodnika przy ul Krakowskiej oraz
naprawy parkanu przy torach PKP od
ul Krakowskiej,
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedsta-

wi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a Nr 151/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Miasta Milanówka z tytu³u wykona-
nia bud¿etu Gminy Miasta Milanówka za rok
2006, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, 3-wstrz.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmi-
strza Miasta Milanówka z wykonania bu-
d¿etu za rok 2007 i zapoznaniu siê z wnio-
skiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mi-
lanówka oraz opini¹ Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie w sprawie wyko-
nania bud¿etu radni udzielili Burmistrzowi
Miasta Milanówka absolutorium z tytu³u wy-
konania bud¿etu Gminy Miasta Milanówka
za rok 2007.

Uchwa³a Nr 152/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Miejskiego O�rodka Kul-
tury w Milanówku za rok 2007, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 10 � za, 5-wstrz.

Rada Miasta zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, zatwierdzi³a roczne sprawoz-
danie finansowe Miejskiego O�rodka Kultu-
ry w Milanówku za rok 2007.

Uchwa³a Nr 153/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Milanówku za rok 2007, któr¹ rad-
ni przyjêli w g³osowaniu 14 � za, 1 - wstrz.

Rada Miasta zgodnie z wymaganiami
ustawowymi zatwierdzi³a roczne sprawoz-
danie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Milanówku za rok 2007.
Uchwa³a Nr 154/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: przyjêcia rocznego sprawozdania
z dzia³alno�ci O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Milanówku za rok 2007 i informacji o potrze-
bach miasta w zakresie pomocy spo³ecznej,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13 � za, 2 - wstrz.

Rada Miasta zgodnie z wymaganiami
ustawowymi zatwierdzi³a roczne sprawoz-
danie finansowe O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej za rok 2007 oraz informacjê o potrzebach
miasta w zakresie pomocy spo³ecznej.
Uchwa³a Nr 155/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmian bud¿etu Miasta Milanów-
ka na rok 2008, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu 9 � za, 6 - wstrz.

Zwiêksza siê planowane dochody w bud¿e-
cie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:
- w dziale 756, rozdzia³ 75615 o kwotê 63

542 z³ z tytu³u planowanych wp³ywów
kwoty rekompensuj¹cej utracone docho-
dy z tytu³u zwolnieñ okre�lonych w usta-
wie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych.
Plan dochodów po zmianach wynosi

42 489 891 z³.
Dokonuje siê zmian w planie  wydatków

w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹-
cy sposób:
l w dziale 400, rozdzia³ 40002 zwiêksza siê

³¹cznie o kwotê 300 000 z³: na roboty bu-
dowlane  sieci wodoci¹gowych w ul. ¯u-

Przypominam o konieczno�ci doko-
nywania wp³at za u¿ytkowanie wieczy-
ste. Termin up³yn¹³ z dniem 1 kwietnia
2008 r. Od ka¿dej wp³aty, po tym termi-
nie bêd¹  naliczane odsetki ustawowe.

Skarbnik Miasta
   Bo¿ena Sehn

Og³oszenie

Uprzejmie informujê Mieszkañców,
¿e w dniu  23 maja 2008 r. (pi¹tek)
Urz¹d Miejski bêdzie nieczynny.
(Zarz¹dzenie Nr 31/V/08)

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Og³oszenie
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kowskiej, Asnyka, (40 000 z³),  na budo-
wê wodoci¹gu w ulicy bocznej od £¹ko-
wej (40 000 z³),  na  dokumentacjê pro-
jektow¹ budowy Stacji Uzdatniania Wody
przy ul. Na Skraju przeznacza siê �rodki
w wysoko�ci 220 000 z³ - w wyniku do-
konania przeniesieñ z rozdzia³u 75023
i 80104;
Szacunkowy koszt realizacji wraz z pro-

jektem budowlanym budowy wodoci¹gu
w ulicy ¯ukowskiej wyniesie ok. 29 500 z³.
W planie wydatków przewidziano wykona-
nie dokumentacji projektowej, a istnieje rów-
nie¿ potrzeba wykonania robót budowla-
nych, st¹d nak³ady nale¿y zwiêkszyæ
o 23 000 z³. Szacunkowy koszt realizacji bu-
dowy wodoci¹gu w ulicy Asnyka wraz z pro-
jektem budowlanym wyniesie ok. 22 000 z³.
W planie wydatków przewidziano wykona-
nie dokumentacji projektowej, a istnieje  rów-
nie¿ potrzeba wykonania robót budowla-
nych, st¹d nak³ady nale¿y zwiêkszyæ
o 17 000 z³.

Zwiêkszenie planu na budowê wodoci¹-
gu w ulicy bocznej od £¹kowej jest podykto-
wane piln¹ potrzeb¹ budowy wodoci¹gu
w celu umo¿liwienia pod³¹czenia osiedla do-
mów jednorodzinnych, na które inwestor do-
sta³ pozwolenie na budowê, do sieci miejskiej.

Proponuje siê zwiêkszenie nak³adów na
inwestycjê: Rozbudowa sieci wodoci¹gowej
o kwotê 220 000 z³ z przeznaczeniem na
nowe zadanie: Budowa Stacji Uzdatniania
Wody przy ulicy Na Skraju. W bie¿¹cym roku
wykonana zostanie dokumentacja projekto-
wa, która wykorzystana zostanie do wnio-
sku do dofinansowania z Funduszu Spójno-
�ci. Ca³kowity koszt budowy SUW szacowa-
ny jest na 3 mln z³. Roboty budowlane bêd¹
realizowane w 2010 r. -  przewidywany
koszt to 2,78 mln z³. W zwi¹zku z tym doko-
nuje siê odpowiedniej zmiany w za³. nr 3
w zadaniu nr 1;
l w dziale 600, rozdzia³ 60016 zwiêksza siê

plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
500 000 z³  z przeznaczeniem na moder-
nizacjê  dróg gminnych (Ko�ciuszki bocz-
na za pawilonami, Cicha, Klonowa);
Szacunkowy koszt realizacji zadania: pa-

wilony � ci¹g pieszo-jezdny wyniesie ok.
280 000 z³, co w celu urealnienia  dotych-
czas planowanych kwot oznacza koniecz-
no�æ do³o¿enia 250 000 z³.

Wprowadza siê nowe zadanie pn. Cicha
polegaj¹ce na wykonaniu jezdni z kostki bru-
kowej w ulicy Cichej na odcinku ok. 120 m
od ulicy Marsza³kowskiej w kierunku Nowo-
wiejskiej. Szacunkowy koszt realizacji zada-
nia wyniesie ok. 130 000 z³.

Wprowadza siê nowe zadanie pn. Klono-
wa, polegaj¹ce na budowie ci¹gu pieszo-
jezdnego w ulicy Klonowej. Szacunkowy
koszt realizacji zadania wyniesie ok.
120 000 z³.

Ponadto zwiêksza siê wydatki na bie¿¹ce
utrzymanie dróg gminnych o 100 000 z³

w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb
na remonty ulic, g³ównie nieutwardzonych.
l w dziale 700, rozdzia³ 70004, 70005

zwiêksza siê planowane wydatki o 70 000 z³
na dotacjê przedmiotow¹ dla ZGKiM
z tytu³u dop³aty do us³ugi administrowa-
nia stadionu sportowego  oraz o kwotê
127 000 z³ na inwestycje w zasobach ad-
ministrowanych przez ZGKiM. Zwiêksza
siê �rodki o kwotê 119 972 z³ z przezna-
czeniem na zabezpieczenie wydatków
zwi¹zanych z ogrzewaniem i o�wietle-
niem oraz dozorem nieruchomo�ci przy
ul. Spacerowej 4. Ponadto przenosi siê
z klasyfikacji 75023 plan wydatków
w wysoko�ci 2 007 900 na zakup i moder-
nizacjê budynku przy ul. Spacerowej 4 oraz
w kwocie 250 000 z³ z zadania �Moderni-
zacja obiektów kolejowych - poczekalnie
2008-2009� do rozdzia³u 70005.

Ponadto zmniejsza siê �rodki o kwotê
35 500 z³ i przenosi siê  kwotê 1 500 z³ do
rozdzia³u 75023 oraz kwotê 34 000 z³ do
rozdzia³u 92120 (opis przy rozdzia³ach po
zmianach);

l w dziale 710, rozdziale 71004 zwiêksza
siê plan wydatków przenosz¹c �rodki
z rozdzia³u 92195 w wysoko�ci 15 814 z³
z przeznaczeniem na wynagrodzenie
i sk³adki ZUS dla zleceniobiorcy, prowa-
dz¹cego prace zwi¹zane z opracowywa-
niem �Renty Planistycznej�;

l w dziale 750, rozdziale 75023, 75075
zmniejsza siê plan wydatków o kwotê
166 127 z³ w zwi¹zku z  przekazaniem
czê�ci zadañ zwi¹zanych z promocj¹ do
MOK (�rodki na: wynagrodzenia pracow-
ników, utrzymanie pomieszczeñ zajmo-
wanych przez MCI, wydawanie biulety-
nu). Zwiêksza siê plan wydatków o kwo-
tê 57 100 z³ z przeznaczeniem na: zakup
programu komputerowego dla referatu
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej do
odczytu map ewidencyjnych w postaci
numerycznej (1 500 z³), wydatki zwi¹za-
ne z festiwalem �Otwarte Ogrody�
(10 000 z³), zakup flag i monta¿ uchwy-
tów do zawieszenia flag (3 000 z³), szko-
lenia pracowników Urzêdu Miejskiego
(6 600 z³), przyjazd i pobyt delegacji
z Welzheim w celu podpisania umowy
partnerskiej (36 000 z³, m.in. z tej okazji
na sfinansowanie wystêpu Zespo³u Pie�ni
i Tañca Mazowsze oraz zespo³u Piêciok¹t).
Ponadto przenosi siê kwotê 70 000 z³

przeznaczon¹ na modernizacjê kot³owni
w budynku przy ul. Warszawskiej 18 do roz-
dzia³u 40002 na budowê SUW przy ul. Na
Skraju. Decyzja o rezygnacji z modernizacji
podjêta zosta³a na podstawie do�wiadczeñ
z tegorocznej zimy, podczas której obecny ko-
cio³ wystarczy³ do ogrzania ca³ego budynku
oraz w zwi¹zku z ewentualn¹ przewidywa-
n¹ w niedalekiej przysz³o�ci budow¹ nowe-
go budynku na terenie OSP wraz z kot³ow-

ni¹, która zapewni ciep³o do nowego i stare-
go budynku;

Przenosi siê równie¿, w zwi¹zku ze zmia-
n¹ klasyfikacji bud¿etowej, �rodki do roz-
dzia³u 70005 w wysoko�ci 2 007 900 z³
zwi¹zane z zakupem i adaptacj¹ budynku
przy ul. Spacerowej 4 oraz w kwocie 250 000
z zadania �Modernizacja obiektów kolejo-
wych - poczekalnie 2008-2009�;
l w dziale 754, rozdziale 75416 zwiêksza

siê wydatki o kwotê 50 000 z³ z przezna-
czeniem na wzrost wynagrodzeñ dla pra-
cowników Stra¿y Miejskiej;

l w dziale 801, rozdziale 80104, 80195 do-
konuje siê nastêpuj¹cych zmian: zwiêk-
sza siê o kwotê 4 573 z³ plan wydatków
Szko³y Podstawowej nr 2 na zabezpiecze-
nie odpisu na ZFS� emerytów, ponadto
przenosi siê �rodki w wysoko�ci 150 000 z³
przeznaczone na budowê budynku
przedszkola do rozdzia³u 40002 na bu-
dowê SUW przy ul. Na Skraju. Zmniejsze-
nie planowanych nak³adów w zadaniu:
�Budowa budynku przedszkola przy
ul. Fiderkiewicza� z 400 000 z³ do kwoty
250 000 z³ nastêpuje z uwagi na przesu-
niêcie rozpoczêcia robót budowlanych na
przysz³y rok, niezaanga¿owana jeszcze
kwota 150 000 z³ nie bêdzie w bie¿¹cym
roku wykorzystana;

l w dziale 851, rozdziale 85195 zwiêksza
siê wydatki o kwotê 37 000 z³ i przezna-
cza na zwiêkszon¹ liczbê zabiegów reha-
bilitacyjnych dla mieszkañców, na zapew-
nienie nieodp³atnych szczepieñ przeciw-
grypowych, na szkolenie z pierwszej po-
mocy uczniów gimnazjów oraz na og³o-
szenie otwartego konkursu ofert na reali-
zacjê zadañ publicznych w 2008 roku po-
legaj¹cych na organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci i m³odzie¿y z Milanów-
ka z rodzin dysfunkcyjnych promuj¹ce-
go zdrowy styl ¿ycia, podejmowanie dzia-
³añ w zakresie profilaktyki i ochrony
zdrowia poprzez wspieranie akcji i imprez
integracyjnych w tym kolonii i obozów
wypoczynkowych i sportowych;

l w dziale 852, rozdziale 85202, 85219
zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
69 800 z³ na pobyt podopiecznych w do-
mach pomocy spo³ecznej oraz o kwotê
31 800 z³ przeznaczon¹ na wzrost wyna-
grodzeñ dla pracowników OPS;

l w dziale 900, rozdziale 90001,  90002,
90003,  90095 zwiêksza  siê ³¹cznie plan
wydatków o kwotê 787 800 z³ z przezna-
czeniem na realizacjê zadañ inwestycyj-
nych  z zakresu gospodarki �ciekowej
(593 400 z³ � osiedle Gospodarska,
ul. Modrzewiowa, ul. Wojska Polskiego
i Krasiñskiego oraz dokumentacja do
wniosku na dofinansowanie z Funduszu
Spójno�ci), na zagospodarowanie i wy-
wóz balastu z terenu kompostowni
(97 900 z³), na op³aty za energiê elek-
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tryczn¹ zu¿yt¹ przez przepompowniê
�cieków przy ul. Charci Skok (1 500 z³),
na dop³aty do taryf za odprowadzanie
�cieków z gospodarstw domowych
(95 000 z³); Ponadto przenosi siê �rodki
zwi¹zane z zakupem urz¹dzeñ zabawo-
wych do placów zabaw w wysoko�ci
25 000 z³ z rozdzia³u 90095 do rozdzia³u
92695;
Zwiêkszenie �rodków na rozbudowê syste-

mu kanalizacji sanitarnej o kwotê 593 400 z³
z planowanych 3 300 000 z³ do 3 893 400 z³
wynika z nastêpuj¹cych przyczyn:
l opracowanie wniosku i studium wykonal-

no�ci do Funduszu Spójno�ci na dofinan-
sowanie rozbudowy systemu kanalizacji
sanitarnej w Milanówku. Realizacja zada-
nia bêdzie kosztowaæ ok. 970 000 z³,
wstêpnie planowano 849 000 z³. Nale¿y
do³o¿yæ 121 000 z³,

l na budowê kanalizacji sanitarnej w os.
Gospodarska, na któr¹ trzeba przezna-
czyæ kwotê 2 377 700 z³, tj. do obecnie
planowanych �rodków w kwocie
2 106 300 z³ nale¿y do³o¿yæ 271 400 z³.
Spowodowane jest to konieczno�ci¹ wy-
konania wodoci¹gu do przepompowni
�cieków oraz poniesienia kosztów zwi¹-
zanych z zap³at¹ odsetek od kredytu,

l na dokoñczenie budowy kanalizacji sa-
nitarnej w ulicy Wojska Polskiego, na któ-
r¹ zaplanowano nak³ady w wys. 239 000 z³,
a które wynios¹ ok. 260 000 z³. Nale¿y
zwiêkszyæ plan o 21 000 z³ z uwagi na ko-
nieczno�æ wykonania dodatkowo 3 przy-
kanalików, czê�ciowo finansowanych
przez mieszkañców,

l na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicy
Modrzewiowej, poniewa¿ na bie¿¹cy rok
zapewniono �rodki na wykonanie doku-
mentacji projektowej, a istnieje potrzeba
wykonania robót, których koszt szacowa-
ny jest na poziomie 180 000 z³ czyli nale-
¿y zwiêkszyæ plan z 10 000z³ do
190 000z³.

l w dziale 921, rozdziale 92109, 92116,
92120, 92195  zwiêksza siê o kwotê
327 127 z³ dotacjê podmiotow¹ dla MOK
w zwi¹zku z przejêciem czê�ci zadañ re-
alizowanych przez Urz¹d Miejski, zwiêk-
sza siê o kwotê 8 000 z³ dotacjê podmio-
tow¹ dla MBP na utworzenie i obs³ugê
strony internetowej (3 500 z³) oraz na
zakup nowo�ci wydawniczych (4 500 z³),
zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
15 000 z³ na og³oszenia otwartego kon-
kursu ofert na realizacjê zadañ publicz-
nych w 2008 roku polegaj¹cych na orga-
nizacji konkursów, seminariów, wystaw
i imprez nawi¹zuj¹cych do tradycji naro-
dowej, upowszechniania kultury w�ród
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych mieszkañ-
ców Milanówka, zwiêksza siê plan wydat-
ków o kwotê 14 000 z³ na realizacjê
�Gminnej Ewidencji Zabytków� oraz

o 20 000 z³ na sporz¹dzenie gminnego
programu opieki nad zabytkami. Ponad-
to przenosi z rozdzia³u 92195 do rozdzia-
³u 92120 plan wydatków zwi¹zanych
z zakupem i adaptacj¹ Wilii Waleria przy
ul. Spacerowej 20 w kwocie 1 423 000 z³
oraz przenosi siê  �rodki w wysoko�ci
15 814 z³  z rozdzia³u 92195 do rozdzia-
³u 71004 na prace zwi¹zane z opracowy-
waniem �Renty Planistycznej�;

l w dziale 926, rozdziale 92695 zwiêksza
siê plan wydatków o kwotê 5 000 z³ na
zakup koszulek z logo Milanówka oraz
przenosi siê z rozdzia³u 90095 �rodki
zwi¹zane z zakupem urz¹dzeñ zabawo-
wych do placów zabaw w wysoko�ci
25 000 z³, ponadto zabezpiecza siê �rod-
ki na konserwacjê, bie¿¹ce naprawy,
ubezpieczenie placów zabaw w wysoko-
�ci 40 000 z³.
Plan wydatków po zmianach wynosi

49 470 150 z³.

Uchwa³a Nr 156/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawek dotacji przed-
miotowej dla zak³adu bud¿etowego, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15 � za, jedno-
g³o�nie.

Rada podjê³a uchwa³ê, w której zatwier-
dzi³a ê dotacji przedmiotowej na 2008 rok
dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Milanówku, w zwi¹zku z tym,
¿e zak³ad od 1 maja br. bêdzie �wiadczyæ
us³ugê na rzecz miasta polegaj¹c¹ na admi-
nistrowaniu stadionu sportowego. Wysoko�æ
dotacji wyniesie 1,22  z³ do 1 m2 powierzch-
ni ³¹cznej.
Uchwa³a Nr 157/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
po¿yczki dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu 15 � za, jednog³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na udzielenie po-
¿yczki w kwocie 50 000 z³ z bud¿etu miasta
Milanówka dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Milanówku z przeznaczeniem na czê�cio-
we sfinansowanie wydatków zwi¹zanych
z zakupem sprzêtu ratowniczego Holmatro.

Uchwa³a Nr 158/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Milanówek nieruchomo�ci
gruntowej po³o¿onej przy ul. Piasta, bêd¹cej
w³asno�ci¹ Powiatu Grodziskiego z przezna-
czeniem pod parking, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15 � za, jednog³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na nabycie na rzecz
Gminy Milanówek nieruchomo�ci gruntowej
po³o¿onej w Milanówku przy ulicy Piasta
o powierzchni 498 m2, bêd¹cej w³asno�ci¹
Powiatu Grodziskiego, z przeznaczeniem pod
parking, w zwi¹zku z rosn¹cym zapotrze-

bowaniem mieszkañców Milanówka na miej-
sca postojowe w centrum miasta w okolicy
o�rodka zdrowia.

Uchwa³a Nr 159/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie:wyra¿enia zgody na podpisanie
Aneksu nr 3 do umowy sprzeda¿y udzia³ów
spó³ki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o. z dnia 30 wrze�nia 2005 roku, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15 � za, jedno-
g³o�nie.

Radni wyrazili zgodê napodpisanie Anek-
su nr 3 do umowy sprzeda¿y udzia³ów przez
spó³kê PKP Warszawska Kolej Dojazdowa
Sp. z o.o. z dnia 30 wrze�nia 2005 r., za-
wartej pomiêdzy Samorz¹dem Województwa
Mazowieckiego, m.st. Warszaw¹, Gmin¹
Pruszków, Miastem Podkow¹ Le�n¹, Gmin¹
Milanówek, Gmin¹ Grodzisk Mazowiecki,
Miastem i Gmin¹ Brwinów, Gmin¹ Micha³o-
wie, a Polskimi Kolejami Pañstwowymi S.A.,
ze wzglêdu na pó�niejszy termin podpisania
przez Samorz¹d Województwa Mazowiec-
kiego umowy sprzeda¿y udzia³ów spó³ki PKP
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
(opó�nienie 2-letnie). Poniewa¿ uleg³ zmia-
nie przewidywany termin realizacji zobowi¹-
zañ inwestycyjnych wynikaj¹cych z w/w
umowy, a co za tym idzie, koniecznym jest
podpisanie aneksu przesuwaj¹cego w czasie
ich wykonanie z roku 2010 do roku 2012.

Uchwa³a Nr 160/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 352/
XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28
lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia najni¿-
szego wynagrodzenia i uzgodnienia warto-
�ci jednego punktu w z³otych do konstrukcji
tabel wynagradzania pracowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych, któr¹ rad-
ni przyjêli w g³osowaniu 15 � za, jednog³o-
�nie.

Kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Milanówek wyst¹pili z wnioskami
o ustalenie nowej kwoty warto�ci jednego
punktu do konstrukcji tabel wynagradzania
pracowników gminnych jednostek organiza-
cyjnych i zaproponowali nastêpuj¹ce zmia-
ny warto�ci jednego punktu:
a) dla pracowników Stra¿y Miejskiej �

z 6,00 z³ na 8,00 z³,
b) dla pracowników niebêd¹cych nauczycie-

lami Przedszkola Nr 1, Szko³y Podstawo-
wej Nr 2 oraz Zespo³ów  Szkó³ Gminnych
Nr 1 i Nr 3 � z 5,00 z³ na 7,00 z³,

c) dla pracowników O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej � z 3,00 z³ na 6,00 z³,

d) dla pracowników Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej � z 3,00 z³
na 6,00 z³.
Uchwa³a pozwoli na uporz¹dkowanie

wynagrodzeñ pracowników oraz na wdro-
¿enie podwy¿ki wynagrodzeñ, w zwi¹zku
z tym Radni wyrazili zgodê na podjêcie
przedmiotowej uchwa³y.
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Naszej drogiej Kole¿ance
Annie �wi¹tkowskiej

szczere wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci Ojca

sk³adaj¹
Kole¿anki i Koledzy

z Urzêdu Miejskiego w Milanówku
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Burmistrz miasta Milanówka og³asza Otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ
publicznych w 2008 roku (zadanie I i II ).

Konkurs obejmuje realizacjê zadañ publicznych 2008 r.  polegaj¹cych na:
Zadanie I � Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z Milanówka

z rodzin dysfunkcyjnych promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, podejmowanie dzia³añ
w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez wspieranie akcji i imprez integra-
cyjnych w tym kolonii i obozów wypoczynkowych i sportowych w okresie od 21.06.2008
do  31.08.2008 r. na kwotê 30 000,00 tys.(s³ownie trzydzie�ci tysiêcy z³otych)

Zadanie II � Organizacji konkursów, seminariów, wystaw i imprez nawi¹zuj¹cych do
tradycji narodowej, upowszechniania kultury w�ród dzieci , m³odzie¿y i doros³ych
mieszkañców Milanówka w okresie od 06.06.2008 r. do 31.12.2008 r. na kwotê
15 000,00 tys. (s³ownie: piêtna�cie tysiêcy z³otych)
Szczegó³owe informacje nt. konkursu mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej

www.milanowek.pl  oraz w Referacie O�wiaty Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. ̄ abie
Oczko 1.

Otwarty konkurs ofert
na realizacjê zadañ publicznych

w 2008 roku
(zadanie I i II )

Uchwa³a Nr 161/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie:wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy na czas nieoznaczony tj. na okres
przekraczaj¹cy rok bud¿etowy, na dzier¿a-
wê budynku poczekalni na terenie stacji PKP
w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu 15 � za, jednog³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na dzier¿awê bu-
dynku poczekalni na terenie stacji PKP w Mi-
lanówku od strony ul. Warszawskiej o po-
wierzchni zabudowy 162 m2 i powierzchni
u¿ytkowej 110,26 m2, wraz przyleg³ym
gruntem o powierzchni 250 m2 oraz budyn-
ku poczekalni na peronie stacji PKP w Mila-
nówku o powierzchni zabudowy 56 m2 i po-
wierzchni u¿ytkowej 39 m2  z przeznacze-
niem na cele miejskie.

Uchwa³a Nr 162/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie:realizacji projektu systemowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki 2007-2013, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 12 � za, jednog³o�nie.

Rada Miasta Milanówka wyrazi³a zgodê
na realizacjê w 2008 r. przez O�rodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Milanówku projektu syste-
mowego o nazwie Milanowska Inicjatywa
Lokalnej Aktywno�ci �MILA� w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013.

Uchwa³a Nr 163/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie:zmiany nazwy Miejskiego O�rod-
ka Kultury i nadania statutu Centrum Kultu-
ry i Promocji w Milanówku, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu 15 � za, jednog³o�nie.

Obowi¹zuj¹cy dotychczas statut Miej-
skiego O�rodka Kultury wymaga aktualiza-
cji w zwi¹zku z konieczno�ci¹ dostosowania
go do reorganizacji i zmiany obszarów dzia-
³ania. Nowy statut ureguluje podstawy funk-
cjonowania tej instytucji kultury poszerzo-
nej o dzia³ promocji miasta. Zmiany maj¹
równie¿ na celu rozszerzenie oferty kultural-
nej - w sposób odpowiadaj¹cy oczekiwaniom
spo³eczno�ci lokalnej, m.in. o przedsiêwziê-
cia z zakresu promocji miasta i wspó³pracy
poza jego granicami.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Rada Mia-
sta wyrazi³a zgodê na zmianê nazwy Miej-
skiego O�rodka Kultury w Milanówku na
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
oraz nada³a mu nowy statut.

Uchwa³a Nr 164/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: powo³ania Rady Programowej
przysz³ego Centrum Kultury i Muzeum im.
Prof. Jana Szczepkowskiego w willi �Wale-
ria� w Milanówku po³o¿onej przy ul. Space-
rowej 20 w Milanówku, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15 � za, jednog³o�nie.

Rada Miasta Milanówka zdecydowa³a
o powo³aniu Rady Programowej �Centrum
Kultury i Muzeum im. Prof. Jana Szczepkow-
skiego w willi �Waleria� w Milanówku po³o-
¿onej przy ul. Spacerowej 20 w Milanówku,
której podstawowym zadaniem � oprócz
okre�lenia zakresu i sposobu kultywowania
spu�cizny Rze�biarza, bêdzie stworzenie
programu merytorycznego w celu realizacji
i prezentacji projektów artystycznych, pra-
cy warsztatowej, a tak¿e badania i rozwija-
nia �rodków ekspresji artystycznej, tworze-
nia warunków i mo¿liwo�ci integracji twór-
ców i �rodowisk kulturalnych. W³adze Mia-
sta zwróci³y siê do najwiêkszych autoryte-
tów w kraju, uczonych, twórców z dziedziny
kultury i sztuki, którzy wyrazili zgodê na
wziêcie udzia³u w jej pracach.

Uchwa³a Nr 165/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
10 � za odrzuceniem skargi, 5 � przeciw.

 Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Mag-

daleny Wróblewskiej na Burmistrza Miasta
Milanówka uznali skargê za bezzasadn¹.

Uchwa³a Nr 166/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: skargi na Burmistrza Miasta Mi-
lanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
8 � za odrzuceniem skargi, 1 � przeciw,
3 � wstrz., 3 � osoby nie bra³y udzia³u w g³o-
sowaniu.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Adama
Matusiaka  na Burmistrza Miasta Milanów-
ka uznali skargê za bezzasadn¹.

Uchwa³a Nr 167/XV/08 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie: odwo³ania Sekretarza Miasta Mi-
lanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
9 � za, 1 � przeciw, 5 -wstrz.

W zwi¹zku ze z³o¿onym przez Pani¹ Wie-
s³awê Kwiatkowsk¹ wypowiedzeniem umo-
wy o pracê,  wp³yn¹³ do Rady Miasta wnio-
sek Burmistrza Miasta Milanówka o odwo-
³anie Pani Wies³awy Kwiatkowskiej z funk-
cji Sekretarza Miasta Milanówka z dniem
24 kwietnia 2008  r. Radni na wniosek Bur-
mistrza Miasta odwo³ali Sekretarza Miasta
Milanówka Wies³awê Kwiatkowsk¹.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponad-
to zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y wraz
z za³¹cznikami i pisemne opracowania do-
tycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku �B� ul. Ko-
�ciuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek
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Uprzejmie informujê, ¿e zgodnie
z Uchwa³¹ Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Zgro-
madzenia Wspólników Spó³ki TBS �Zieleñ
Miejska� sp. z o.o. z dnia 25.03.2008 r.
w sprawie: ustalenia wysoko�ci stawki czyn-
szu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu
w zasobach Towarzystwa Budownictwa Spo-
³ecznego sp. z o.o. na terenie miasta Milanów-
ka, stawka czynszu zosta³a ustalona na pozio-
mie 8,90 z³/m2 i obowi¹zuje od dnia 1.05 br.

Ponadto pragnê dodaæ, ¿e dotychczasowa
wysoko�æ czynszu, tj. 8,59 z³ za m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokalu funkcjonowa³a
od dnia 1.01.2007 r. Jej wzrost jest wynikiem
uwzglêdnienia wska�ników inflacji za lata
2006�2007, (3,5 % ogó³em), co stanowi
wzrost o kwotê 0,31 z³/m2.

Jednocze�nie informujê, i¿ od pocz¹tku
istnienia budownictwa w ramach TBS na
naszym terenie czynsz uleg³ zmianie trzy-
krotnie. Pierwsza stawka czynszu zosta³a
uchwalona przez Radê Miasta Milanówka na
poziomie 7,60 z³/m2 (Uchwa³a Nr 426/XLIX/02
RMM z dn. 27.08.2002 r. w sprawie: ustale-
nia stawek czynszu regulowanego za 1 m2

powierzchni u¿ytkowej lokali mieszkalnych
dla zasobów mieszkalnych Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego �Zieleñ Miejska�
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Pruszkowie).
Kolejna regulacja czynszu (do kwoty 8,59 z³/m2)
nast¹pi³a na podstawie Uchwa³y Nr 17/2006
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spó³ki TBS �Zieleñ Miejska� � sp. z o.o.

Konkluduj¹c, czynsz od 2002 r. uleg³
zwiêkszeniu o kwotê 1,30 z³ za m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego
w tych zasobach.

Dyrektor ZGKiM w Milanówku
Miros³awa Grochowska

Czynsz
w zasobach TBS

Rezygnuj¹c ze stanowiska Sekretarza Miasta, chcia³abym podziêkowaæ Pañstwu oraz po-
dzieliæ siê pewnymi refleksjami.

Informujê, ¿e po z³o¿onej przeze mnie rezygnacji  w dniu 24 kwietnia br. Rada Miasta, na
XV Sesji, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, odwo³a³a mnie. W zwi¹zku z powy¿szym,
trzy miesiêczny okresu wypowiedzenia, po uzgodnieniu z Burmistrzem Jerzym Wysockim,
wykorzystam na przekazanie prowadzonych przeze mnie spraw urzêdnikom oraz przygoto-
wanie stanowiska dla nowej osoby, tak, aby sprawy Gminy, nie ucierpia³y.

Bardzo dziêkujê wszystkim, z którymi mia³am zaszczyt i przyjemno�æ pracowaæ zarówno
w Urzêdzie, jak i jako redaktor naczelny Biuletynu Miasta Milanówka.

Szczególnie serdecznie dziêkujê Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, który tê trudn¹ funk-
cjê powierzy³ w³a�nie mnie, ufaj¹c ¿e nie zawiodê. Nie mog¹c spe³niæ pok³adanych we mnie
oczekiwañ, postanowi³am o z³o¿eniu dymisji.

Chcia³abym podziêkowaæ Wszystkim pracownikom Urzêdu, Kierownikom Jednostek Or-
ganizacyjnych Gminy i ich pracownikom. Mam nadziejê, ¿e nasza wspó³praca pozostanie
w pamiêci Pañstwa, jako pozytywne wspomnienie.

Dziêkujê równie¿ tym wszystkim Mieszkañcom Milanówka, Cz³onkom Organizacji Poza-
rz¹dowych aktywnie dzia³aj¹cych w naszym Mie�cie i Przedsiêbiorcom, z którymi mia³am
przyjemno�æ przy ró¿nych okazjach wspó³dzia³aæ.

Na koniec dziêkujê równie¿ Radnym wszystkich kadencji, z którymi wspó³pracowa³am.
Wiele osób zadaje mi pytanie dlaczego?
To wbrew pozorom bardzo trudne pytanie. D³ugo nosi³am siê z my�l¹ o rezygnacji. Decyzjê

ostateczn¹ podjê³am, jak to zwykle bywa, gdy czara goryczy siê przela³a. Moim zadaniem
by³o prowadzenie Urzêdu jak najlepiej i najkorzystniej dla interesanta, niezale¿nie od pogl¹-
dów politycznych, zapatrywañ, czy sympatii. Totalny brak elementarnej wiedzy samorz¹do-
wej niektórych radnych, mimo kilkuletniego piastowania tej funkcji, udowodni³, ¿e podjê³am
s³uszn¹ decyzjê. W takiej atmosferze walki podjazdowej, jak¹ uprawiaj¹ niektórzy radni, nie
umiem pracowaæ merytorycznie.

Wies³awa Kwiatkowska

Szanowni
Mieszkañcy Milanówka!

W mie�cie budowana jest zatem Miejska
Sieæ Informatyczna, umo¿liwiaj¹ca szybk¹
i bezpieczn¹ wymianê informacji miêdzy jed-
nostkami administracyjnymi gminy. W tym
celu poprowadzono sieæ �wiat³owodow¹ na
s³upach energetycznych ³¹cz¹c¹ wszystkie
jednostki samorz¹dowe. Po³¹czenie ich
w jedn¹ sieæ informatyczn¹ umo¿liwi m.in.:
bezpieczn¹ wymianê danych  �  stworze-
nie sieci dla miasta w du¿ej mierze zmini-
malizuje zagro¿enie kradzie¿y informacji
oraz zwiêkszy ochronê przed wirusami i in-
nymi szkodami zewnêtrznymi.

Miejska Sieæ Informatyczna w Milanówku
Obecnie jeste�my �wiadkami dynamicznego rozwoju i upowszechniania siê komputerów osobistych, internetu
i zaawansowanych technologii mobilnych. Efektem tych zmian jest tworzenie globalnego spo³eczeñstwa
informacyjnego (pisali�my o nim w poprzednim numerze Biuletynu).  Wykorzystywanie nowych technologii
w istotny sposób zmienia podej�cie do nauki, pracy, wypoczynku oraz innych dziedzin ¿ycia. Wa¿n¹ rol¹
wdra¿ania nowych technologii jest usprawnienie pracy urzêdów, jednostek bud¿etowych, jednostek s³u¿by
zdrowia, ratowniczych i o�wiatowych. Milanówek chce wykorzystaæ informatyzacjê nie tylko dla potrzeb
administracji, ale przede wszystkim w celu u³atwienia ¿ycia mieszkañcom i zwiêkszenia ich korzystania z internetu.

pracê na wspólnych aplikacjach � wszyst-
kie zestawienia przygotowywane przez jed-
nostki w postaci papierowej bêd¹ przygoto-
wywane w postaci elektronicznej i bezpo-
�rednio przesy³ane do Urzêdu Miasta.
scentralizowan¹ bazê danych � serwerow-
nia, która powstanie przy ul. Spacerowej, sta-
nie siê miejscem przechowywania i  archi-
wizowania wa¿nych danych.

Ulepszony zostanie tak¿e monitoring
miasta. Dziêki po³¹czeniu jednostek u¿ytecz-
no�ci publicznej z budynkiem Stra¿y Miej-
skiej, miasto uzyska nowe mo¿liwo�ci obser-
wacji i ochrony  po³¹czonych jednostek, co
zdecydowanie wp³ynie na ich bezpieczeñ-
stwo. Usprawni tak¿e wspó³pracê miêdzy
Stra¿¹ Miejsk¹ a Policj¹. Przewidziane jest
równie¿ stworzenie tzw. kiosków informa-
cyjnych i hotspotów. Kioski informacyjne to
wyznaczone miejsca w punktach miasta,
w których mieszkañcy bêd¹ mogli skorzystaæ
z internetu, bez konieczno�ci posiadania
w³asnego komputera. Znajd¹ siê one w bu-

dynkach u¿yteczno�ci publicznej takich jak
Poczta Polska, czy Urz¹d Miasta. Natomiast
hotspoty to wyznaczone miejsca, w których
mieszkañcy bêd¹ mogli za pomoc¹ swojego
w³asnego komputera (po wcze�niejszym za-
logowaniu do systemu) po³¹czyæ siê z inter-
netem.  Miasto pracuje tak¿e nad projektem
telefonii IP. Jest to wa¿ny element Miejskiej
Sieci Informatycznej. Telefonia ta pozwoli na
bezp³atne po³¹czenia telefoniczne, miêdzy
wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Stworzenie efektywnego modelu komu-
nikacji pomiêdzy poszczególnymi jednostka-
mi dzia³aj¹cymi w mie�cie jest bardzo wa¿-
nym, a zarazem bardzo z³o¿onym procesem.
Wprowadzenie  nowoczesnych technologii
wymaga czasu, jednak¿e Miejska Sieæ Infor-
matyczna usprawni wykonywanie zadañ
urzêdu ale przede wszystkim u³atwi miesz-
kañcom za³atwienie wiêkszo�ci spraw.

Centrum Kultury i Promocji
Patrycja Jankowska
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W dniu 30.05.2008 r. (pi¹tek), w godz.
8.00-15.00, na terenie Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy ul. Ko�ciuszki 45, odbê-
dzie siê dystrybucja sadzonek: drzew i krze-
wów ozdobnych, kwiatów balkonowych
i kwiatów rabatowych, po atrakcyjnych
cenach.

Zapraszamy!
Ogrodnik

MiejskiMarta Okoñ

Akcja
�sadzonki�

Z uwagi na wysokie koszty odbioru i uty-
lizacji tego niebezpiecznego odpadu infor-
mujemy, ¿e mieszkañcy partycypuj¹ w 40%,
a gmina w 60% poniesionych kosztów.

Akcja odbioru eternitu
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców Milanówka,
organizujemy po raz kolejny, za zgod¹ Burmistrza Miasta Milanówka,
akcjê odbioru eternitu pochodz¹cego z wymiany pokryæ dachowych
w Milanówku. Akcja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach,
pierwszy odbiór nast¹pi na prze³omie czerwca i lipca 2008 r., drugi na
pocz¹tku pa�dziernika 2008 r.

Na pocz¹tku maja przed Kub¹ powa¿niej-
szy sprawdzian - Mistrzostwa Polski Przed-
szkolaków. Tam z pewno�ci¹ jednak ³atwo
nie bêdzie....

Kuba uczêszcza na zajêcia szkó³ki sza-
chowej prowadzonej przez Jaros³awa Kowa-
lewskiego w Centrum Kultury i Promocji
(zajêcia w soboty o 10.00).

Szczegó³y turnieju mo¿na znale�æ na
stronie:
http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/ks_155/

26.04 Kuba doda³ do swoich sukcesów
Wicemistrzostwo w Mistrzostwach Ursusa
Przedszkolaków. W zawodach wziê³o udzia³
41 ch³opców i 10 dziewcz¹t (w osobnym tur-
nieju). Kuba na 6 partii wygra³ 5, przegry-
waj¹c 1 z Juliuszem Grzybowskim z UKS
Czternastka Ursus. W Mistrzostwach Ma-
zowsza w bezpo�redniej konfrontacji lepszy
by³ Kuba, tym razem wiêkszymi umiejêtno-
�ciami szachowymi popisa³ siê Juliusz.

Krzysztof Bukowski

Przedszkolak
Mistrzem
Mazowsza
w szachach
ci¹g dalszy ze str. 1

Zainteresowanych mieszkañców zapra-
szamy do Referatu Ochrony �rodowiska,
w celu podania szacunkowej ilo�ci eternitu
(w kg) oraz wype³nienia deklaracji partycy-

powania w kosztach (w 40%)
odbioru i utylizacji tego odpadu.

Kontakt:
Referat Ochrony �rodowiska
tel. 758 30 61 wew.221 lub 212
e-mail:
srodowisko@milanowek.pl

Kierownik
Referatu Ochrony �rodowiska

Beata Szumacher

Burmistrz Miasta Milanówka infor-
muje, ¿e w dniu 20 maja 2008 r. o godz.
18.00 w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Nr 1
przy ul. Królewskiej  odbêdzie siê spotka-
nie w³adz miasta z mieszkañcami zainte-
resowanymi przebiegiem obwodnicy dro-
gi wojewódzkiej nr 719.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Komunikat

Odbiór eternitu od mieszkañca Milanówka

Wyniki turniejów
Seniorzy:
1. Janusz Górzyñski
2. Piotr Warpechowski
3. Marek Raksimowicz
Klasa IV

Dziewczynki
1. Ola Sroczyñska ZSG nr 1
2. Paula Steckiewicz ZSG nr 1
3. Karolina £apiñska ZSG nr 1
3. Agnieszka £apiñska ZSG nr 1

Ch³opcy
1. Maciek Parzych Sz. P. nr 2
2. Przemek Posch ZSG nr 1
3. £ukasz B³aszczak ZSG nr 1
3. Konrad Górka ZSG nr 1
Klasa V-VI

Dziewczynki
1. Natalia Ochmañska ZSG nr 1
2.Agata Uszyñska ZSG nr 1

Rutyniarz zwyciê¿y³
05.04.08 r. w Zespole Szkó³ Gminnych odby³y siê Otwarte Mistrzostwa
Milanówka seniorów i Mistrzostwa Milanówka szkó³ podstawowych
i gimnastycznych w tenisie sto³owym.

3. Sylwia Szponder ZSG nr 1
3. Luiza Onaszkiewicz ZSG nr 1

Ch³opcy
1. Maciek Dwurzyñski ZSG nr 3
2. Przemek Tuszyñski Sz. P. 2
3. Karol Maciejowski ZSG nr 1
3. Piotr Wierzbicki  ZSG nr 1
Gimnazjum

Dziewczynki
1. Magda Dwurzyñska ZSG nr 3
2. Weronika Zawilska ZSG nr 1
3. Sylwia Grochowska ZSG nr 1
3. Olimpia Tomaszewska ZSG nr 1

Ch³opcy:
1. Micha³ Wo�nicki ZSG nr 3
2. Olek Ko³odziej ZSG nr 1
3. Grzegorz Skarbek ZSG nr 3
3. Jakub Wietecha ZSG nr 3

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Tenis sto³owy jest tak¹ dyscyplin¹, ¿e bêd¹c na emeryturze te¿ mo¿na zwyciê¿aæ. Pokaza³
to pan Janusz Górzyñski, zdobywaj¹c po raz drugi Mistrzostwo Milanówka. Pan Janusz
w finale pokona³ o 30 lat m³odszego pana Piotra Warpechowskiego �rewan¿uj¹c siê� za ubie-
g³oroczn¹ pora¿kê. Najlepiej w tenisie sto³owym w�ród m³odzie¿y graj¹ uczniowie z ZSG nr 1.
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Wyniki zawodów
Dru¿ynowo:

1. ZS nr 1 w Milanówku
2. ZSZ nr 2 w Milanówku
3. SLO nr 5 w Milanówku
4. ZSZ nr 2 w Grodzisku Maz.
5. ZSZ nr 1 w Grodzisku Maz.

Karabinek dziewczêta:
1. Olga Chmiel 97 pkt
2. Ewelina Szewczyk 96 pkt
3. Ma³gorzata Krajewska 94 pkt

Karabinek ch³opcy:
1. Pawe³ £uniewski 94 pkt
2. Mariusz B¹ba 93 pkt
3. Mateusz D¹browski 92 pkt

Pistolet:
1. Pawe³ £uniewski 85 pkt
2. Krzysztof Nowakowski 80 pkt
3. Ewelina Szewczyk 79 pkt

Centrum Kultury i Promocji
Anna £askawiec

I Powiatowe Zawody
Szkó³ �rednich w strzelectwie
3 kwietnia na strzelnicy pneumatycznej, w budynku Zespo³u Szkó³ nr 1
przy ul. Piasta 14, odby³y siê I Powiatowe Zawody Szkó³ �rednich
w strzelectwie, które zgromadzi³y niespodziewanie du¿¹ liczbê
uczestników. Sport ten cieszy siê ostatnio coraz wiêksz¹ popularno�ci¹,
jak widaæ nie tylko w naszym mie�cie.

Od 2005 roku odbywaj¹ siê cyklicznie
halowe turnieje pi³ki no¿nej dla gimnazjali-
stów, organizowane ka¿dego roku w innej
gminie.
I Turniej 2005 Gmina Nadarzyn (zwyciê¿y³a

dru¿yna gospodarzy)
II Turniej 2006 Gmina Milanówek (zwyciê-

¿y³a dru¿yna z Micha³owic)

Od pocz¹tku swojego istnienia
(lipiec 2004) Stowarzyszenie Gmin
Zachodniego Mazowsza �Mazovia�,
aktywnie promuje rozwój ¿ycia
sportowego na terenie siedmiu
stowarzyszonych Gmin (B³onie,
Brwinów, Leszno, Micha³owice,
Milanówek, Nadarzyn, Podkowa
Le�na).

Lp. Typ imprezy gmina termin

1 Pi³ka no¿na dla ch³opców. Milanówek V/VI
Szko³y podstawowe

2 Czwórbój. Brwinów V/VI
Szko³y gimnazjalne
(60m, skok w dal, pi³ka palantowa,
biegi na 1000m i 600m)

3 Czwórbój. Podkowa V/VI
Szko³y podstawowe Le�na

Jesienne:

Lp. Typ imprezy gmina termin

1 Turniej koszykówki. Micha³owice wrzesieñ
Gimnazjali�ci (ch³opcy)

2 Turniej pi³ki halowej. B³onie koniec
Gimnazjali�ci (ch³opcy) wrze�nia

3 Pi³ka siatkowa. Leszno pa�dziernik
Gimnazjali�ci (dziewczêta)

4 Pi³ka siatkowa. Nadarzyn listopad
Gimnazjalistów (ch³opcy)

Wiosenne:

Zawodników przygotowali nauczyciele:
Anna Wronka z ZSZ nr 2 w Milanówku,
Aleksander Kosacki z ZSZ nr 2 w Grodzisku
Maz., Iwona Vedial z ZSZ nr 1 w Grodzisku
Maz. Opiekunem m³odzie¿y z ZS nr 1 w Mi-
lanówku i g³ównym organizatorem zawodów
by³ kierownik sekcji strzeleckiej Zbigniew
Kubek. Dyplomy i puchary wrêczy³ zwyciêz-
com dyrektor ZS nr 1 w Milanówku Andrzej
¯arkiewicz.

Zwyciêzcy I Powiatowych Zawodów Szkó³ �rednich w strzelectwie

na sportowo

III Turniej 2007 Gmina Leszno (zwyciê¿y³a
dru¿yna z Brwinowa)
Jednocze�nie od 2006 roku organizowany

jest Turniej Koszykówki dla gimnazjalistów.
I Turniej zorganizowany zosta³ w Gminie Mi-

cha³owice (wygrali gospodarze)
II Turniej - w Gminie Nadarzyn (równie¿ wy-

grali gospodarze).

Turnieje ciesz¹ siê du¿ym zainteresowa-
niem. Dla uczestników � co jest tradycj¹ �
przygotowywane s¹ liczne, atrakcyjne na-
grody.

Kierownik Organizacyjny
Stowarzyszenia MAZOVIA

Wojciech Wlaz³o

Planowane imprezy sportowe w 2008 roku
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Wy�cigi kolarskie

Gr. 35� i m³odsi
Dziewczêta

1. Paulina Andrzejewska SzP nr 2
2. Paulina B³¹ka³a SzP nr 2
3. Ania Sierakowska SzP nr 1

Ch³opcy
1. Wojciech Kuczyñski SzP nr 1
2. Jakub Zawrzykraj SzP nr 2
3. Dominik Stêpieñ SzP nr 1

Gr. 92� � 94�
Gimnazjum

Dziewczêta
1. Marta Ostrogórska SzP nr 3
2. Magda Sadowska SzP nr 1
3. Agnieszka Kowalska SzP nr 3

Ch³opcy
1. Konrad Miko³ajczyk ZSG nr 3
2. Krzysztof Piotrowski ZSG nr 3
3. Micha³ Szepke ZSG nr 3

Dzieñ Sportu w Mie�cie
Pogoda tego dnia dopisa³a sportowcom
Przy piêknej pogodzie 26.04.08 r. na terenie stadionu Miejskiego przy ul. Turczynek
m³odzi sportowcy spotkali siê, by wzi¹æ udzia³ w corocznym biegu na 1 milê
milanowsk¹ i wy�cigach kolarskich. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³, jak od wielu
lat, niezawodny Jerzy Majewski. Zwyciêzcy zawodów otrzymali z r¹k Burmistrza
Jerzego Wysockiego puchary, medale i nagrody rzeczowe.

W�ród uczestników zawodów zosta³ wylosowany rower, szczê�ciarzem okaza³ siê Kamil
Sowa. Po wrêczeniu nagród uczestnicy i kibice zostali zaproszeni na grilla.

Uczestnicy biegu na 1 milê milanowsk¹

Uczestnicy corocznych wy�cigów kolarskich,
organizowanych w ramach Dnia Sportu w Milanówku,
sêdziowanych przez Jerzego Majewskiego

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Gr. 91� i starsi
1. Maciej Rek LO Warszawa
2. Rafa³ Kuran Technikum nr 1

Pruszków
3. Marcin Uziêb³o LO ul. Piasta
Bieg
95� i m³odsi

Dziewczynki
1. Magda Paj¹k ZS nr 3
2. Karolina Kocz ZS nr 3
3. Agata Wo�niak ZS nr 3

Ch³opcy
1. Tomasz Boczek ZS nr 3
2. Jacek Bieszke SzP nr 2
3. Piotr Zwoliñski ZS nr 1
Gimnazjum

Dziewczêta
1. Kasia Nowak ZSG nr 1
2. Inga Wójcicka ZSG nr 3
3. Kasia Perzyñska ZSG nr 3

Ch³opcy
1. Mateusz Kurek ZSG nr 1
2. Jan Waldon ZSG nr 1
3. Damian Jackowski ZSG nr 3
Kategoria Open

Dziewczêta
1. Magda Paj¹k
2. Karolina Kocz
3. Katarzyna Nowak
Ch³opcy
1. Przemek Zych
2. Maciej Rek
3. Mateusz Kurek
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