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ci¹g dalszy na str. 2

III Miêdzynarodowy
Festiwal Sztuki
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego

ci¹g dalszy na str. 22

Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a)zmian w bud¿ecie miasta na 2006 r. (5):
1. Zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿e-

towe w rozdz. 85415 � Pomoc materialna
dla uczniów o kwotê 26.490 z³ w zwi¹z-
ku ze zwiêkszon¹ dotacj¹ celow¹ prze-
znaczon¹ na dofinansowanie �wiadczeñ
realizowanych w ramach systemu pomo-
cy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym � zgodnie z art. 90d i art. 90e
ustawy o systemie o�wiaty.

2. Dokonuje siê przeniesieñ:
� miêdzy rozdzia³ami w dz. 801 � O�wiata

i wychowanie w planie wydatków
Przedszkola Miejskiego Nr 1 na kwotê
1.411 z³, w tym z przeznaczeniem na: 26 z³
na odpis na ZF�S w zwi¹zku z urealnie-
niem odpisu na podstawie przeciêtnego
wynagrodzenia podanego przez GUS oraz
1.385 z³ przeznacza siê na zakup �rod-
ków czysto�ci,

� miêdzy paragrafami:
l w rozdz. 85407 � Placówki wychowania

pozaszkolnego na kwotê 9.000 z³ z prze-
znaczeniem na pokrycie kosztów energii
elektrycznej w �wietlicy �rodowiskowej
przy ulicy Turczynek,

l w rozdz. 85295 � O�rodki pomocy spo-
³ecznej na kwotê 1.021 z³ z przeznacze-
niem na pokrycie zwiêkszonych op³at za
op³aty internetowe oraz na delegacje s³u¿-
bowe pracowników,

l w rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
dokonuje siê przeniesieñ w planie wydat-
ków bie¿¹cych w SP Nr 2 na kwotê 903 z³
z tego: 195 z³ przeznacza siê na odpis
ZF�S i 708 z³ na us³ugi internetowe oraz
w planie wydatków ZSG Nr 3 na 109 z³
w celu urealnienia odpisu na ZF�S na
podstawie przeciêtnego wynagrodzenia
podanego przez GUS,

l w rozdz. 80110 � Gimnazja � po dokona-
niu naliczenia ZF�S zmniejsza siê plan
wydatków o kwotê 1.398 z³ z tego 1.228 z³
przeznacza siê na zakup artyku³ów biu-
rowych oraz 170 z³ na ubezpieczenie pra-
cowni internetowej,

pt. �MILANOWSKIE RADY NA WSZYSTKIE ODPADY�

KONKURSY EKOLOGICZNE
Kontynuacja projektu �Kolorowe rady na wszystkie odpady�

III MISTRZOSTWA POLSKI DIRT JUMP MTBMX

STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ

ORAZ WIELE INNYCH KONKURSÓW
DLA WSZYSTKICH

NA PO¯EGNANIE � POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

KONCERTY ZESPO£ÓW:
 �MYSLOVITZ�

�CZARNO-CZARNI�

Zaprasza na
Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie 28.04.-13.06.2006

W dniach 07.06. � 11.06.2006 r. w Miej-
skim O�rodku Kultury w Milanówku odby³
siê III Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego pod patro-
natem Burmistrza Miasta Milanówka i patro-
natem honorowym Mazowieckiego Centrum
Kultury w Warszawie.

 My�l¹ przewodni¹ Festiwalu jest integra-
cja � poprzez sztukê � ró¿nych krajów, miast,
kultur i stylów. Prezentacja i promocja do-
robku artystycznego m³odych twórców, in-
spirowanie wykonawców do dalszych poszu-
kiwañ i udoskonaleñ warsztatu, aktywiza-
cja �rodowisk artystycznych, twórczych
i edukacyjnych.

Celem jest równie¿ zaprezentowanie piêk-
na sztuki, która ³¹czy nas wszystkich.

W tym roku organizacja Festiwalu odby-
³a siê przy wspó³pracy z Instytutem S³owac-
kim w Warszawie.

Uroczyste otwarcie Festiwalu odby³o siê
w �rodê 07.06.06 r. o godz. 19.00. Przybyli
go�cie mieli okazjê zaznajomiæ siê z kultur¹
s³owack¹. W ramach prezentacji odby³a siê
projekcja filmu �S³owacja � Ma³y i Wielki
Kraj� przedstawiaj¹cego piêkno tego miej-
sca. Komentarz do filmu prowadzi³a Pani
Cecilia Kandracova � radca Ambasady Rep.
S³owackiej, dyrektor Instytutu S³owackiego.
W trakcie Dnia Kultury S³owackiej odby³ siê
wernisa¿ wystawy laureatów Konkursu Ilu-
stracji Ksi¹¿ek Dzieciêcych �Biennale Ilu-
stracji Bratys³awa 2005�. Wystawa prezen-
tuje nagrodzonych autorów � ilustratorów
z ca³ego �wiata, którzy zostali wyró¿nieni
przez miêdzynarodowe jury nagrodami
Grand Prix, piêcioma Z³otymi Jab³kami BIB,
piêcioma Plakietami BIB i trzema wyró¿nie-
niami dla wydawnictwa. Ekspozycja jest od-
zwierciedleniem tego, co dzia³o siê przez
ostatni rok
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ci¹g dalszy ze str. 1

XXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka od-
by³a siê w dniu 13 czerwca 2006 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Ko-
rycki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz
miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni go�cie
i mieszkañcy miasta Milanówka.

Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹-
cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedsta-
wi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad XXXIII sesji.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione pro-
jekty uchwa³:
Uchwa³a nr 370/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowa-
dzenie �cieków, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
Rada podjê³a uchwa³ê, w której przed³u¿a do
dnia 31 marca 2007 r. okres stosowania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê i zbiorowe odprowadzenie �cieków:
� za wodê zu¿ywan¹ dla celów socjalno-

bytowych: 2,38 z³/m3 + 0,17 (7% VAT)
= 2,55 z³/m3

l w rozdz. 90002 � Gospodarka odpadami
na kwotê 10.000 z³ z przeznaczeniem na
zakup toreb ekologicznych, naklejek na
kosze uliczne, znaczków okoliczno�cio-
wych w celu krzewienia edukacji ekolo-
gicznej,

l w rozdz. 92601 � Obiekty sportowe na
kwotê 43 z³ na odpis na ZF�S w zwi¹zku
z urealnieniem odpisu na podstawie prze-
ciêtnego wynagrodzenia podanego przez
GUS,

l w rozdz. 75011 � Urzêdy wojewódzkie na
kwotê 300 z³ w celu dokonania wyp³aty
nale¿nych �wiadczeñ rekompensuj¹cych
¿o³nierzom, którzy odbyli æwiczenia woj-
skowe,

l w rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ
na kwotê 2.580 z³ z przeznaczeniem na
zakup nagród w konkursie �B¹d� bez-
pieczny�,

l w rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami
i nieruchomo�ciami:

� na kwotê 3.500 z³ z przeznaczeniem na
zakup tabliczek porz¹dkowych z powo-
du urzêdowej zmiany numeracji budyn-
ków oraz w zwi¹zku ze zmian¹ klasyfi-
kacji bud¿etowej wydatków w rozdz.
71004 � Plany zagospodarowania prze-
strzennego dokonuje siê przeniesieñ na
kwotê 4000 z³,

� na kwotê 1.200 z³ z przeznaczeniem na
op³aty s¹dowe zwi¹zane z regulowaniem
stanu prawnego dzia³ek stanowi¹cych
drogi gminne w ksiêgach wieczystych.

b) powo³ania Pe³nomocnika ds. Rewitaliza-
cji i Horyzontalnego Zespo³u ds. Rewita-
lizacji (MPR),

c) okre�lenia wysoko�ci stawek procento-
wych wk³adu partycypacyjnego Gminy
Milanówek w budowê lokali mieszkal-

nych w zasobach TBS na terenie Miasta
Milanówka dla niektórych osób fizycz-
nych,

d) zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzêdu Miejskiego w Milanówku,

e) zatwierdzenia arkusza organizacyjnego
pracy Przedszkola Nr 1 na rok szkolny
2006/2007,

f) zatwierdzenia arkusza organizacyjnego
pracy Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1 na
rok szkolny 2006/2007,

g) zatwierdzenia arkusza organizacyjnego
pracy Szko³y Podstawowej Nr 2 na rok
szkolny 2006/2007,

h) zatwierdzenia arkusza organizacyjnego
pracy Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 na
rok szkolny 2006/2007,

i) u¿ywania legalnego oprogramowania na
komputerach stanowi¹cych w³asno�æ
Urzêdu Miejskiego w Milanówku.

2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:

a) zmian bud¿etu miasta na 2006 r.,
b) zaci¹gniêcia w 2006 r. kredytu na wydat-

ki inwestycyjne nie znajduj¹ce pokrycia
w planowanych dochodach bud¿etu miasta,

c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodê i zbiorowe odprowadze-
nie �cieków,

d) wprowadzenia zmian w Wieloletnim Pla-
nie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na
lata 2005 � 2013,

e) procedury uchwalania bud¿etu i szczegó-
³owo�ci materia³ów informacyjnych towa-
rzysz¹cych projektowi bud¿etu oraz pro-
cedury rozpatrywania sprawozdania
z wykonania bud¿etu,

f) zbycia nieruchomo�ci gruntowej o pow. 6 m2,
oznaczonej jako dz. ew. nr 23/9 w obr.
05-15 przy ul. Krakowskiej, stanowi¹cej
w³asno�æ Gminy Miasto Milanówek,

g) ustalenia strefy p³atnego parkowania,
wysoko�ci stawek op³aty za parkowanie

pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie, wysoko�ci op³aty
dodatkowej oraz okre�lenia sposobu po-
bierania tych op³at,

h) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i szkó³ prowadzonych na te-
renie Gminy Milanówek przez podmioty
nie nale¿¹ce do sektora finansów publicz-
nych,

i) okre�lenia tygodniowego, obowi¹zkowe-
go wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli
przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin
oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów,
psychologów zatrudnionych w szko³ach
i placówkach, dla których organem pro-
wadz¹cym jest Gmina Milanówek,

j) granic okrêgów wyborczych,
k) granic sta³ych obwodów g³osowania,
l) uznania za pomnik przyrody.
3. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na budowê sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicach: Fiderkiewicza, Charci Skok,
Prosta i Graniczna,

b) na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Krucza, Rzeczna, Kasprowicza,

c) na wykonanie chodników oraz podbudo-
wy t³uczniowej na ulicach miasta Mila-
nówka,

d) na wykonanie elementów nawierzchni na
terenie miasta Milanówka,

e) na pielêgnacjê drzew � pomników przy-
rody na terenie Milanówka,

f) na obs³ugê terenu przeznaczonego na
sk³adowanie li�ci przy ul. Wiatracznej
w Milanówku,

w trybie zapytania o cenê
g) na wywóz li�ci kasztanowca z terenu Mi-

lanówka.
4. Zatwierdzi³ zamówienie publiczne w try-

bie zapytania o cenê na dostawê sprzêtu
i oprogramowania komputerowego dla
Urzêdu Miejskiego w Milanówku.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z XXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 13 czerwca 2006 r.

Z prac Burmistrza Miasta
Milanówka
w okresie 28.04. � 13.06.2006
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� za wodê zu¿ywan¹ dla celów przemys³o-
wych:
2,38 z³/m3 + 0,17 (7% VAT) = 2,55 z³/m3

� za �cieki socjalno-bytowych:
2,68 z³/m3 + 0,19 (7% VAT) = 2,87 z³/m3

� za �cieki przemys³owe:
2,68 z³/m3 + 0,19 (7% VAT) = 2,87 z³/m3

Uchwa³a nr 371/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2006
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za,
2-przeciw, 1-osoba nie g³osowa³a.
Zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 75801 � Czê�æ o�wiatowa sub-
wencji ogólnej dla gmin � w zwi¹zku z otrzy-
maniem z Ministerstwa Finansów informa-
cji o ostatecznej kwocie subwencji o�wiato-
wej dla miasta zmniejsza siê plan dochodów
o kwotê 681.906 z³.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody �
zwiêksza siê plan z tytu³u op³at za zezwole-
nie na w³¹czenie siê do miejskiej sieci wodo-
ci¹gowej o 10.000 z³
l Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami
i nieruchomo�ciami � w ramach tego rozdzia-
³u zwiêksza siê plan dochodów Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1o zrealizowane wp³ywy z ty-
tu³u czynszu za lokal mieszkalny o kwotê
300 z³ oraz plan dochodów Urzêdu Miejskie-
go ze sprzeda¿y dzia³ek przy ul. Szczepkow-
skiego o 41.200 z³
l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê plan dochodów Urzêdu Miejskiego z ty-
tu³u sprzeda¿y specyfikacji przetargowej
o 5.000 z³,
l Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w zwi¹zku z otrzymanymi darowiznami pie-
niê¿nymi od sponsorów na organizacjê kon-
kursu �b¹d� bezpieczny� zwiêksza siê plan
o kwotê 2.580z³
l Rozdz. 75615 � Wp³ywy z podatku rol-
nego, podatku le�nego, podatków i op³at lo-
kalnych od osób prawnych i innych jedno-
stek organizacyjnych � zwiêksza siê plan do-
chodów z tytu³u podatku od nieruchomo�ci
o 45.000 z³ (w wyniku przeprowadzonej
przez Starostê Powiatu Grodziskiego moder-
nizacji gruntów � podstawa opodatkowania
na rok 2006 jest wy¿sza w stosunku do roku
ub.) oraz o 65.460 z³ w zwi¹zku z otrzyma-
n¹ dotacj¹ z PFRON-u w zakresie kwoty re-
kompensuj¹cej utracone dochody z tytu³u
zwolnieñ okre�lonych w ustawie o rehabili-
tacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu niepe³nosprawnych.
l Rozdz. 75616 � Wp³ywy z podatku rol-
nego, podatku le�nego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynno�ci cywilno-
prawnych oraz podatków i op³at lokalnych

od osób fizycznych � zwiêksza siê plan do-
chodów ³¹cznie o 210.000 z³, w tym z tytu³u
podatku od nieruchomo�ci o 135.000 z³
(zmiany wynikaj¹ z przeprowadzonej mo-
dernizacji gruntów), podatku od �rodków
transportowych o 20.000 z³, podatku od
spadków i darowizn o 50.000 z³ i odsetek od
zaleg³o�ci podatkowych  o 5.000 z³.
l Rozdz. 75621 � Udzia³y gmin w podat-
kach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
� w zwi¹zku z zawiadomieniem Ministra Fi-
nansów o wysoko�ci planowanej kwoty z ty-
tu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób
fizycznych na 2006 rok zwiêksza siê plan
dochodów z tego �ród³a o kwotê 187.677 z³
oraz zwiêksza siê plan z tytu³u podatku do-
chodowego od osób prawnych (w zwi¹zku
z wy¿sz¹ realizacj¹ tego �ród³a dochodów)
o kwotê 60.000 z³.
l Rozdz. 75814 � Ró¿ne rozliczenia �
zwiêksza siê o 5.000 z³ planowan¹ kwotê
odsetek od �rodków na rachunkach banko-
wych.
l Rozdz. 80104 � Przedszkola � plan do-
chodów z tytu³u zwrotu dotacji udzielonej
przedszkolom niepublicznych na dzieci nie
bêd¹cych mieszkañcami Milanówka zwiêk-
sza siê o 20.000 z³.
l Rozdz. 80110 � Gimnazja � plan docho-
dów ZSG NR 3 z tytu³u wynagrodzenia dla
p³atnika zwiêksza siê o 200 z³.
l Rozdz. 85195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w zwi¹zku z przyznaniem dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa na sfinansowanie kosz-
tów wydawania przez gminy decyzji w spra-
wach �wiadczeniobiorców innych ni¿ ubez-
pieczeni spe³niaj¹cych kryterium dochodowe
z ustawy o pomocy spo³ecznej zwiêksza siê
plan o 230 z³.
l Rozdz. 85212 � �wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia spo³ecznego � ustala siê plan dochodów
z tytu³u zwrotu przez komornika s¹dowego
wyp³aconych zaliczek alimentacyjnych
w wys. 2.000 z³
l Rozdz. 85214 � Zasi³ki i pomoc w natu-
rze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe � zwiêksza siê plan o wp³ywy
z tytu³u zwrotu zasi³ków zwrotnych przy-
znanych w 2005 r. w wys.300 z³.
l Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � plan dochodów z tytu³u
wp³at mieszkañców na budowê kanalizacji
w mie�cie zwiêksza siê o 90.000 z³.
Zwiêksza siê  plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 60004 � Lokalny transport zbio-
rowy � na zakup 316 udzia³ów w spó³ce PKP
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.zo.o.
w Grodzisku Mazowieckim przeznacza siê
77.585 z³.

l Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o kwotê 86.000 z³ z przeznaczeniem na ko-
nieczne naprawy zniszczonych dróg wsku-
tek d³ugo utrzymuj¹cych siê niskich tempe-
ratur w czasie tegorocznej zimy. Ponadto
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych
przeznaczonych na budowê i modernizacjê
dróg gminnych o 1.000.000 z³. �rodki prze-
znacza siê na modernizacjê nastêpuj¹cych
ulic: Pó³nocna, Le�ny �lad, Okrzei, Warszaw-
ska (parkingi), Wojska Polskiego, Szkolna,
Staszica, G³owackiego, Grudowska (nak³ad-
ka asfaltowa), Krakowska i Wysockiego. Jed-
nocze�nie z planu inwestycyjnego w bran¿y
drogowej wykre�la siê trzy zadania, z powo-
du braku �rodków na ich wykonanie: Wiej-
ska (od granicy robót wykonanych w 2005 r.
od strony ulicy Czubiñskiej � 100 m) � na-
wierzchnia z trylinki, Wójtowska � zatoka
parkingowa przed szko³¹ 60 m), Sportowa
(Brzozowa w kierunku basenu � 130 m) �
chodnik z kostki.
l Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami
i nieruchomo�ciami � na wykupy gruntów
przejêtych pod poszerzenie ulic przeznacza
siê 26.210 z³.
l Rozdz. 71014 � Opracowania geodezyj-
ne i kartograficzne � na wydatki zwi¹zane
z regulacj¹ i podzia³ami dzia³ek przeznacza
siê 23.790 z³
l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê plan wydatków bie¿¹cych o 1.500 z³,
z przeznaczeniem na zakup artyku³ów biu-
rowych, natomiast plan wydatków inwesty-
cyjnych zwiêksza siê o 10.500 z³ z przezna-
czeniem na zakup programu do monitorowa-
nia pracy komputerów oraz autorskiego pro-
gramu do monitoringu w systemie ekampus.
l Rozdz. 75412 � Ochotnicze stra¿e po¿ar-
ne � zwiêksza siê wydatki zwi¹zane z bie¿¹-
cym utrzymaniem OSP o 10.000 z³, tj. m.in.
na zakup oleju opa³owego, paliwa, �rodków
ga�niczych, drobnego sprzêtu po¿arniczego,
butów i odzie¿y ochronnej, aparatów do
ochrony dróg oddechowych, radiowego
systemu powiadamiania.
l Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w zwi¹zku z otrzymanymi darowiznami pie-
niê¿nymi zwiêksza siê plan wydatków zwi¹-
zanych z organizacj¹ konkursu �b¹d� bez-
pieczny� o kwotê 2.580 z³. Ponadto  zwiêk-
sza siê plan na zadaniu �monitoring wizyj-
ny miasta� o 20.000 z³ na rozszerzenie za-
kresu prac o 2 kamery obrotowe.
l Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
zwiêksza siê plan dotacji na niepublicznych
szkó³ podstawowych o 33.370 z³ oraz prze-
znacza siê dla Szko³y Podstawowej Nr 2 kwo-
tê 1.500 z³ na zakup sadzonek.
l Rozdz. 80110 � Gimnazja � zwiêksza siê
plan dotacji dla niepublicznego Gimnazjum
Spo³ecznego w Milanówku o 23.630 z³.
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l Rozdz. 85195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa przeznacza siê kwotê
230 z³ na pokrycie poniesionych w 2006
roku kosztów wydawania decyzji w spra-
wach �wiadczeniobiorców innych ni¿ ubez-
pieczeni, spe³niaj¹cych kryteria z ustawy
o pomocy spo³ecznej.
l Rozdz. 90005 � Ochrona powietrza at-
mosferycznego i klimatu � przeznacza siê
kwotê 9.315 z³ na wykonanie badañ powie-
trza w rejonie kompostowni w Grodzisku
Mazowieckim od strony miasta Milanówka.
l Rozdz. 92109 � Domy i o�rodki kultury,
�wietlice i kluby � zwiêksza siê dotacjê dla
Miejskiego O�rodka Kultury o 60.000 z³
z przeznaczeniem na organizacjê I Ogólno-
polskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego,
koncertu skrzypcowego w wykonaniu Mariusza
Patyry, organizacjê Dnia Dziecka na terenie
miasta Milanówka (spektakl, wystêpy, za-
bawy, pokazy taneczne, nagrody) i projektu
�Otwarte Ogrody w Milanówku� realizowa-
nego w ramach oficjalnych obchodów Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa Narodowego oraz
na pokrycie kosztów utrzymania i energii
elektrycznej obiektu sportowego na Turczynku,
l Rozdz. 92116 � Biblioteki � zwiêksza siê
dotacjê dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Milanówku o 5.000 z³ z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe pracowników.
l Rozdz. 92601 � Obiekty sportowe �
w zwi¹zku ze zwiêkszeniem planowanego
zakresu prac zwiêksza siê plan wydatków in-
westycyjnych na zadaniu �stadion Turczy-
nek� o kwotê 23.000 z³. �rodki przeznacza
siê na budowê kolejnego sektora trybun dla
widzów przy g³ównym boisku.
l Rozdz. 92695 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
przeznacza siê kwotê 5.000 z³ na nagrody
w  konkursach i zawodach sportowych pod-
czas organizowanych imprez ogólnomiej-
skich.
Wprowadza siê zmiany w planie wydatków
bud¿etowych wynikaj¹ce z przeniesieñ planu
l Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o kwotê 14.000 z³ z przeznaczeniem na
bie¿¹ce naprawy jezdni i chodników. W ra-
mach zadañ inwestycyjnych zmniejsza siê
plan wydatków inwestycyjnych  o 400.0000 z³,
�rodki przenosi siê do rozdz. 90001.
l Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami
i nieruchomo�ciami � zwiêksza siê wydatki
na wykupy gruntów o 20.000 z³.
l Rozdz. 75011 � Urzêdy wojewódzkie �
niewykorzystane w planie �rodki na wyp³a-
ty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
w wys. 5.927 z³ przeznacza siê na wynagro-
dzenia osobowe pracowników oraz zmniej-
sza siê plan wydatków przeznaczonych na
wyp³aty �wiadczeñ  rekompensuj¹cych ¿o³-

nierzom, którzy odbyli æwiczenia wojskowe
o 300 z³, �rodki przenosi siê do rozdz. 75814.
l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � w ramach
tego rozdzia³u dokonuje siê zmian polegaj¹-
cych na przeniesieniu planu wydatków miê-
dzy paragrafami tj. niewykorzystane �rodki
na wyp³aty dodatkowego wynagrodzenia
rocznego przeznacza siê na zwiêkszenie
planu wynagrodzeñ osobowych, a tak¿e
w zwi¹zku z mniejszymi kosztami rozmów
telefonicznych planowane na ten cel �rodki
przeznacza siê na zakup artyku³ów biuro-
wych (papier, tonery)  oraz zmian polegaj¹-
cych na zwiêkszeniu wydatków z przezna-
czeniem na remont schodów i elewacji dolnej
wokó³ budynku �A� U.M. (5.000 z³)  i na
zakup artyku³ów biurowych (400 z³).
l Rozdz.75404 � Komendy wojewódzkie
policji � Zmniejsza siê planowane �rodki na
dofinansowanie zadañ bie¿¹cych policji
o 28.000 z³, czê�æ tej kwoty w wys. 20.000 z³
przeznacza siê na dofinansowanie zakupu
nie oznakowanego radiowozu dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku
Mazowieckim.
l Rozdz. 75412 � Ochotnicze stra¿e po¿ar-
ne � na zakup oleju opa³owego w sezonie zi-
mowym oraz na zakup naszywek do mun-
durów galowych i polowych przeznacza siê
³¹cznie 7.000 z³.
l Rozdz. 75416 � Stra¿ Miejska � na po-
krycie kosztów wykonania altanki na �miet-
nik przy budynku Stra¿y Miejskiej przezna-
cza siê 1.647 z³.
l Rozdz. 75814 � Ró¿ne rozliczenia finan-
sowe � na wyp³aty �wiadczeñ rekompensu-
j¹cych ¿o³nierzom odbywaj¹cym æwiczenia
wojskowe zabezpiecza siê kwotê 300 z³.
l Rozdz. 80195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
przeznacza siê kwotê 2.600 z³ na dowóz
uczniów szkó³ gminnych na zawody sportowe.
l  Rozdz. 85215 � Dodatki mieszkaniowe
� zwiêksza siê wydatki o kwotê 13.000 z³
w zwi¹zku ze zmian¹ z dniem 1.06.2006 r.
algorytmu obliczania wysoko�ci dodatku
mieszkaniowego.
l Rozdz. 85219 � O�rodki pomocy spo³ecz-
nej � zmniejsza siê plan wydatków osobo-
wych o 12.000 z³, tj. o pierwotnie planowa-
ne �rodki w³asne na wyp³aty dodatku spe-
cjalnego dla pracowników socjalnych,
w zwi¹zku z otrzymaniem na  ten cel dotacji
z bud¿etu pañstwa.
l Rozdz. 85295 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
na wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ �wiadczeñ
pieniê¿nych z tytu³u prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych wykonywanych przez osoby bezrobot-
ne nie posiadaj¹ce prawa do zasi³ku, w okre-
sie do koñca wrze�nia br. przeznacza siê
kwotê 30.000 z³.
l Rozdz. 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w ramach tego rozdzia³u dokonuje siê nastê-

puj¹cych zmian: plan wydatków ponoszo-
nych na �wiadczenia dla osób wykonuj¹cych
prace spo³ecznie u¿yteczne w wys.24.000 z³
przenosi siê do rozdz. 85295 w zwi¹zku
z ustalon¹ przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej klasyfikacj¹ bud¿etow¹ tych
wydatków oraz zmniejsza siê wydatki bie-
¿¹ce na przeznaczone na dzia³alno�æ MCI
o 6.000 z³ celem zabezpieczenia �rodków na
wyp³aty �wiadczeñ pieniê¿nych (do koñca III
kw. br.) dla osób bezrobotnych wykonuj¹-
cych prace spo³ecznie u¿yteczne. Ponadto
w planie OPS � u zmniejsza siê o 50.0000 z³
planowane wydatki realizacjê projektu fi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego pn. �Aktywizacja zawodowa
kobiet z Gminy Miasto Milanówek� z powo-
du zamkniêcia konkursu (wyczerpanie �rod-
ków) oraz zmniejsza siê o 1.647 z³ wydatki
bie¿¹ce Miejskiego Centrum Informacji. Po-
wy¿sz¹ kwotê przenosi siê do rozdz. 75416.
l  Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê wydatki na bu-
dowê kanalizacji sanitarnej o 400.000 z³,
w tym 370.000 z³ przeznacza siê na zada-
nie �budowa kanalizacji w ulicy Fiderkiewi-
cza� w zwi¹zku ze zwiêkszonym zakresem
prac tj. na odcinku od Pi³sudskiego do
ul.Charci Skok i w ul.Charci Skok oraz
30.000 z³ na wykonanie dodatkowej doku-
mentacji projektowej budowy kanalizacji na
osiedlu Gospodarska (zmiana lokalizacji
przepompowni �cieków).
l Rozdz. 92109 � Domy i o�rodki kultury,
�wietlice i kluby � zwiêksza siê dotacjê dla
MOK o kwotê 53.000 z³ z przeznaczeniem
na: pokrycie kosztów organizacji  koncertu
skrzypcowego w wykonaniu Mariusza Pa-
tyry z okazji 215 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, na zakup fotografii dla Sa-
loniku � Galeria Miasta Milanówka, organi-
zacjê cyklu imprez artystycznych, kultural-
nych i sportowych w prywatnych ogrodach
i publicznych parkach, nawi¹zuj¹cych do
pobytu mieszkañców Warszawy w trzech
miejscowo�ciach podczas okupacji w ramach
projektu �Otwarte Ogrody w Milanówku�
oraz na organizacjê przez MOK czê�ci arty-
stycznej �Dnia Milanówka�.
l Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zmniejsza siê plan wydatków ³¹cznie
o 45.000 z³, w tym zmniejsza siê o 5.000 z³
planowane �rodki na dotacje dla stowarzy-
szeñ na realizacjê zadañ zlecanych im w ra-
mach konkursów oraz o 40.000 z³ zmniej-
sza siê wydatki bie¿¹ce przeznaczone na or-
ganizacjê Dnia Milanówka. �rodki przezna-
cza siê na dotacje dla MOK.
Uchwa³a nr 372/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 328/XXIX/05
Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie: zaci¹gniêcia w 2006 roku
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kredytu na wydatki inwestycyjne nie znaj-
duj¹ce pokrycia w planowanych dochodach
bud¿etu miasta, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 12-za, 3-przeciw.
Rada Miasta wprowadzi³a nastêpuj¹ce
zmiany w Uchwale Nr 328/XXIX/05 Rady
Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.:
kwotê �1.650.000 z³� zaci¹gniêcia w 2006
roku kredytu na wydatki inwestycyjne nie
znajduj¹ce pokrycia w planowanych docho-
dach bud¿etu miasta zastêpuje siê kwot¹
�2.650.000 z³� a okres sp³aty 2007 � 2011
zastêpuje siê okresem sp³aty 2007 � 2013.
Potrzeba zaci¹gniêcia dodatkowego kredytu
inwestycyjnego, z przeznaczeniem na pokry-
cie wydatków w bran¿y drogowej,  wynika
z drastycznego zmniejszenia czê�ci o�wiato-
wej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Mi-
lanówka � z powodu ciêæ w bud¿ecie Pañ-
stwa dostaniemy w tym roku o 680 tys. z³o-
tych  mniej, ni¿ w planie podanym przez Mi-
nisterstwo Finansów w projekcie bud¿etu
Pañstwa na 2006 rok. Zad³u¿enie na ten rok,
po zwiêkszeniu kredytu szacowane jest na
8 354 tys. z³, co stanowi 24,4% planowa-
nych dochodów. Jednak¿e, warto podkre�liæ
to, co jest prawid³owo�ci¹ od kilku lat � rze-
czywiste zad³u¿enie na koniec roku jest
mniejsze od planowanego, poniewa¿
w pierwszej kolejno�ci na wydatki inwesty-
cyjne przeznaczane s¹ dochody w³asne, a do-
piero w ostatniej kolejno�ci �rodki pozyska-
ne z kredytów.
Uchwa³a nr 373/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 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, 3-wstrz.
Radni wprowadzili zmiany w za³¹czniku Nr 1
do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Milanówka na lata 2005 � 2013 w zwi¹zku
z podjêtymi korektami bud¿etu w br.:
� w zadaniu: rozbudowa systemu kanaliza-

cji sanitarnej zwiêksza siê nak³ady inwe-
stycyjne na realizacjê zadania w 2006 r.
z 2 000 tys. z³ na 2 620 tys. z³,

� w zadaniu: modernizacja dróg gminnych
oraz wspó³udzia³ w finansowaniu moder-
nizacji dróg powiatowych i wojewódzkich
nak³ady inwestycyjne na realizacjê zada-
nia w 2006 r. zwiêksza siê z 2 212 tys. z³
na 3 312 tys. z³, oraz zmienia siê zakres
rzeczowy inwestycji przewidzianych do
wykonania poprzez wykre�lenie zadania:
Wiejska do Wójtowskej od Czubiñskiej
(100 mb) trylinka, Wójtowska � zatoka
parkingowa, Sportowa � od Brzozowej
(130 m) chodnik oraz zwiêkszenie zakre-
su zadania Staszica za Wysok¹ podbu-
dowa, krawê¿nik ze 100 m do 300 m.

� w zadaniu: modernizacja terenu rekre-
acyjno-sportowego przy ul. Turczynek

nak³ady inwestycyjne na realizacjê zada-
nia w 2006 r. zwiêksza siê z 40 tys. z³ na
63 tys. z³.

Uchwa³a nr 374/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
zabezpieczenia w formie weksla �in blanco�,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.
Radni wyrazili zgodê na wystawienie weksla
�in blanco�, który jest niezbêdny do zawar-
cia przez Gminê Miasto Milanówek umowy
na dodatkowe dofinansowanie przedsiêwziê-
cia p.n. �budowa Centrum Sportu i Rekreacji
�Grudów� � przy Zespole Szkó³ Gminnych nr
1� w kwocie 450 tys. z³, ze �rodków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dotychczas
ze �rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej otrzymali�my na ten cel 550 tys. z³,
co razem z dofinansowaniem jw. zamknie siê
kwot¹ w wysoko�ci 1 mln z³.
Uchwa³a nr 375/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: procedury uchwalania bud¿etu
i szczegó³owo�ci materia³ów informacyjnych
towarzysz¹cych projektowi bud¿etu oraz
zakresu i formy informacji o przebiegu wy-
konania  bud¿etu, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o finansach
publicznych radni przyjêli uchwa³ê, w której
ustalili procedurê uchwalania bud¿etu, ro-
dzaj i szczegó³owo�æ materia³ów informacyj-
nych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu,
zakres i formê informacji o przebiegu wyko-
nania bud¿etu za I pó³rocze roku bud¿eto-
wego oraz procedurê rozpatrywania spra-
wozdania z wykonania bud¿etu za I pó³ro-
cze oraz procedury rozpatrywania rocznego
sprawozdania z wykonania bud¿etu.
Uchwa³a nr 376/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: zbycia nieruchomo�ci gruntowej
o pow. 6 m2, oznaczonej jako dz. ew. nr 23/9
w obrêbie 05-15 przy ul. Krakowskiej, sta-
nowi¹cej w³asno�æ Gminy Miasto Milanó-
wek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.
Radni wyrazili zgodê na wniosek Wspólno-
ty Mieszkaniowej budynku przy ul. Krakow-
skiej 11 na umo¿liwienie wykupu dzia³ki
ew. nr 23/9 obr. 05-15 o pow. 6 m2 w celu
uregulowania granic. Przy³¹czenie przed-
miotowego skrawka terenu umo¿liwi wyrów-
nanie linii przysz³ego ogrodzenia nierucho-
mo�ci Wspólnoty Mieszkaniowej od strony
gminnego ci¹gu pieszego, bez powodowania
pogorszenia warunków komunikacyjnych
drogi publicznej.
Uchwa³a nr 377/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: ustalenia strefy p³atnego parko-

wania, wysoko�ci stawek op³aty za parko-
wanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie, wysoko�ci op³aty do-
datkowej oraz okre�lenia sposobu pobiera-
nia tych op³at któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu: 15-za, jednog³o�nie.
Radni ustalili w mie�cie Milanówku strefê
p³atnego parkowania pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych, obejmuj¹c¹
obszary ograniczone ulicami:
� Obszar I: Ko�ciuszki, Literacka, Piasta,

Krakowska,
� Obszar II: Pi³sudskiego, Warszawska,

Grudowska, Prosta, wraz z tymi ulicami
granicznymi.

Za parkowanie pojazdów samochodowych
w wyznaczonych miejscach parkingowych
w strefach p³atnego parkowania pobieraæ siê
bêdzie op³aty za parkowanie w dni robocze
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
8.00 do 18.00.
Ustalono nastêpuj¹ce stawki op³aty za par-
kowanie pojazdów samochodowych w stre-
fach p³atnego parkowania:
� za pierwsze 15 minut � 0,50 z³,
� za pierwsze 30 minut � 1,00 z³,
� za pierwsz¹ i ka¿d¹ nastêpn¹ godzinê �

2,00 z³.
Ustalono op³atê dodatkow¹ za nieuiszczenie
op³aty za parkowanie pojazdu samochodo-
wego w strefie p³atnego parkowania, w tym
za uiszczenie op³aty w zani¿onej wysoko�ci
lub przekroczenie op³aconego czasu parko-
wania, w wysoko�ci 30 z³. Na pocz¹tek, je-
sieni¹ br. przewiduje siê wprowadzenie 9-ciu
p³atnych miejsc postojowych przy ul. War-
szawskiej (odcinek Przeskok � Krzywa)
i 10-ciu p³atnych miejsc postojowych przy
ul. Krakowskiej po obu stronach tunelu PKP.
Uchwa³a nr 378/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla przedszkoli i szkó³ prowadzonych
na terenie Gminy Milanówek przez podmioty
nie nale¿¹ce do sektora finansów publicz-
nych, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
14-za, 1-osoba nie g³osowa³a.
Niniejsza uchwa³a reguluje tryb udzielania
i rozliczania dotacji przekazywanych z bu-
d¿etu Gminy Milanówek dla prowadz¹cych
na terenie Gminy Milanówek przez podmio-
ty nie nale¿¹ce do sektora finansów publicz-
nych. Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹-
du terytorialnego ustala tryb udzielania i roz-
liczania dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli i niepublicznych szkó³ podstawo-
wych o uprawnieniach szkó³ publicznych,
uwzglêdniaj¹c w szczególno�ci podstawê ob-
liczenia dotacji i zakres danych, które powin-
ny byæ zawarte we wniosku o udzielenie do-
tacji.
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Zgodnie z ustaw¹ o systemie o�wiaty wyso-
ko�æ dotacji wynosi:
� dla szkó³ niepublicznych wynosi 100%

kwoty przewidzianej na jednego ucznia
danego typu szko³y w czê�ci o�wiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez
gminê.

� dla przedszkoli niepublicznych i oddzia-
³ów przedszkolnych przy niepublicznych
szko³ach podstawowych zosta³a ustalo-
na na 75% wydatków bie¿¹cych, pono-
szonych w danym roku bud¿etowym
w przeliczeniu na jednego ucznia w pu-
blicznym przedszkolu i oddziale przed-
szkolnym na terenie gminy Milanówek.

� dla placówek, których zak³adanie i pro-
wadzenie nale¿y do ustawowych zadañ
gminy, wysoko�æ dotacji zosta³a ustalo-
na na 50% kwoty ustalonej w bud¿ecie
gminy wydatków bie¿¹cych ponoszonych
w tego samego typu  szko³ach prowadzo-
nych przez gminê.

� w przypadku uczniów niepe³nospraw-
nych dotacja bêdzie równa 100% kwoty
przyznanej na ucznia niepe³nosprawne-
go w czê�ci o�wiatowej subwencji ogól-
nej, otrzymanej przez gminê na dany rok
bud¿etowy.

Uchwa³a nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: okre�lenia tygodniowego, obo-
wi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla na-
uczycieli przedmiotów o ró¿nym wymiarze
godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logope-
dów, psychologów zatrudnionych w szko³ach

W artykule pt: ,,Sprawozdanie ze spotkañ
radnych i w³adz wykonawczych miasta Mi-
lanówka z Mieszkañcami Milanówka � wio-
sna 2006'� opublikowanym w nr. 5(2006) na
stronie 19, na zadane Burmistrzowi pytanie
dot. aktualizowania strony internetowej
www.milanowek.pl udzielono odpowiedzi:
�postanowi³em o wypowiedzeniu umowy
obecnemu administratorowi miejskiej stro-
ny internetowej i bêdziemy sami administro-
waæ now¹ stron¹ internetow¹�. Wyja�niamy,
co nastêpuje: aktualno�ci umieszczone s¹ na
stronie w okre�lonym w umowie terminie
i provider wywi¹zuje siê z jej postanowieñ.

Serdecznie przepraszamy za niew³a�ciwe
sformu³owanie odpowiedzi, która sugeruje
brak aktualno�ci le¿¹cy po stronie admini-
stratora. Aktualno�æ informacji zamieszcza-
nych na stronie www.milanowek.pl zale¿y
wy³¹cznie od przekazywanych danych ope-
ratorowi.

Redakcja

Sprostowanie

i placówkach, dla których organem prowa-
dz¹cym jest Gmina Milanówek, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 14-za, 1-wstrz.
Radni podjêli uchwa³ê, w której zgodnie
z Kart¹ Nauczyciela ustalili zasady okre�la-
nia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ dla nauczycieli. Przedmiotowa
uchwa³a ma zastosowanie do nauczycieli re-
alizuj¹cych zajêcia dydaktyczne, opiekuñcze
i wychowawcze w ramach jednego etatu, dla
których przewidziana jest ró¿na liczba go-
dzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ,
szczególnie w przypadku braku mo¿liwo�ci
zatrudnienia nauczyciela w pe³nym wymia-
rze zajêæ.
Uchwa³a nr 380/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: granic okrêgów wyborczych któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jed-
nog³o�nie.
Radni doprecyzowali Uchwa³ê Rady Miasta
nr 416/XLVIII/02 z dnia 25 czerwca 2002 r.
zawieraj¹c¹ podzia³ miasta na 7 okrêgów
wyborczych z wykazem ulic. Uchwa³a zosta-
³a rozszerzona o za³¹cznik graficzny i opis
granic okrêgów w miejsce dotychczasowego
za³¹cznika. Podzia³ miasta na okrêgi nie
uleg³ zmianie.
Uchwa³a nr 381/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: granic sta³ych obwodów g³osowa-
ni któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.
Radni doprecyzowali Uchwa³ê Rady Miasta
nr 417/XLVIII/02 z dnia 25 czerwca 2002 r.

zawieraj¹ca podzia³ miasta na 7 obwodów
g³osowania z wykazem ulic. Uchwa³a zosta³a
rozszerzona o za³¹cznik graficzny i opis gra-
nic obwodów w miejsce dotychczasowego
za³¹cznika.  Podzia³ miasta na obwody nie
uleg³ zmianie.
Uchwa³a nr 382/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: uznania za pomnik przyrody, któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, 1-wstrz.
Radni podjêli uchwa³ê, w której uznali za
pomnik przyrody �Kr¹g Kamienny� � zegar
s³oneczny, stanowi¹cy kolekcjê z³o¿on¹ z 13
sztuk g³azów narzutowych, o szczególnej
warto�ci dydaktycznej i naukowej oraz
o warto�ci estetycznej i krajobrazowej. �Kr¹g
Kamienny� � zegar s³oneczny zlokalizowa-
ny jest na terenie amfiteatru przy zbiegu ulic
Fiderkiewicza i Krótkiej w Milanówku.
Uchwa³a nr 383/XXXIII/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Wies³a-
wa Drzewiñskiego na dzia³alno�æ Burmistrza
Miasta Milanówka.
Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Rewi-
zyjnej uznali skargê Pana Wies³awa Drze-
wiñskiego na dzia³alno�æ Burmistrza Miasta
Milanówka za bezzasadn¹ w g³osowaniu:
14-za, 1-wstrz.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce 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

W zwi¹zku ze skierowanym do mnie ape-
lem Mieszkañców z dnia 06 czerwca br., do-
tycz¹cym dostêpu do podstawowej  opieki
zdrowotnej w po³udniowej czê�ci Milanów-
ka, informujê, ¿e nie le¿y w kompetencjach
Gminy zapewnianie poszczególnym niepu-
blicznym zak³adom opieki zdrowotnej
(NZOZ) lokali wraz z ich adaptacj¹ dla pro-
wadzenia przychodni podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ).

Tym nie mniej, dla dobra Mieszkañców,
podj¹³em rozmowy z prezesem MIFAM S.A.
i dwukrotnie wynegocjowa³em przed³u¿enie
terminu funkcjonowania przychodni POZ
prowadzonej przez NZOZ MILA-MED (w grud-
niu ubr. uzyska³em przed³u¿enie do 30
czerwca br. a w kwietniu br. uzyska³em
przed³u¿enie do koñca br.).

Niestety w �lad za moimi uzgodnieniami
nie posz³y uzgodnienia miêdzy lekarzami
wewn¹trz NZOZ MILA-MED, w konsekwen-

List otwarty do Mieszkañców
po³udniowej czê�ci Milanówka

cji czego, lekarz prowadz¹cy NZOZ MILAN-
MED z³o¿y³ do Narodowego Funduszu Zdro-
wia (NFZ) wniosek i w dniu 31 maja br.
podpisa³ aneks o wycofaniu siê z dniem
30 czerwca br. z dzia³alno�ci w Milanówku.

W zaistnia³ej sytuacji podj¹³em jeszcze
jedn¹ próbê pomocy Mieszkañcom � doko-
na³em rozpoznania mo¿liwo�ci lokalowych
w zasobach prywatnych w po³udniowej czê-
�ci miasta, poniewa¿ w³asnych, czyli komu-
nalnych zasobów na cel jw. nie posiadamy.

W  wyniku rozpoznania lokal znalaz³em.
Konkluzja jest taka, ¿e je�li znajdzie siê

podmiot � NZOZ lub lekarz rodzinny, który
podejmie siê adaptacji lokalu i poprowadzi
poradniê w oparciu o kontrakt z NFZ, to
w ci¹gu kilku miesiêcy mo¿e zacz¹æ  z po-
wrotem funkcjonowaæ podstawowa opieka
zdrowotna w po³udniowej czê�ci miasta.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Koniec I pó³rocza 2006 roku, to dobra
okazja, by podsumowaæ dotychczas wy-
konane inwestycje i poinformowaæ Miesz-
kañców o zamierzeniach na najbli¿sze
miesi¹ce.

W bran¿y drogowej s¹ to: ulica Polna � na-
wierzchnia jezdni z kostki betonowej na od-
cinku Podwiejska � Grudowska, ulica Krót-
ka � parking przed amfiteatrem z kostki be-
tonowej, chodnik z kostki betonowej na od-
cinku od ul. Fiderkiewicza do ul. Granicznej
i w ul. Fiderkiewicza od ul. Krótkiej do wjaz-
du do ZGKiM, Plac Starzyñskiego � na-
wierzchnia z kostki betonowej i granitowej,
ulica Cicha � nawierzchnia jezdni i chodnik
jednostronny z kostki betonowej na odcin-
ku od ul. Szkolnej do ul. Marsza³kowskiej,
ulica Piasta � wymiana chodnika na odcinku
od. L.O. do ulicy Podgórnej z kostki, ulica
Ludna � chodnik z p³yt ECO na odcinku Wro-
nia � Asnyka, ulica G³owackiego � na-
wierzchnia z kostki betonowej, chodnik jed-
nostronny z kostki betonowej odcinek Szkol-
na � Marsza³kowska.

W ramach wspólnych inwestycji z powia-
towym zarz¹dem dróg zosta³y wykonane:
ulica �rednia � podbudowa t³uczniowa z kra-
wê¿nikiem 450 m od ulicy Bagnistej w kie-
runku po³udniowym, ulica Nowowiejska �
chodnik po stronie wschodniej na odcinku
Królewska � Sko�na, ulica Pi³sudskiego � wy-
miana chodnika i nawierzchni parkingów na
wysoko�ci targowiska, ulica Ko�cielna � wy-
miana chodnika na odcinku Ko�ciuszki �
wiadukt Smoleñskiego, ulica Ko�ciuszki �
wymiana chodnika po zachodniej stronie
jezdni na odcinku Krasiñskiego � Podgórna,
ulica Kwiatowa � nawierzchnia asfaltowa na
ca³ym odcinku.

Inwestycje w 2006 roku
(styczeñ � sierpieñ)

W bran¿y kanalizacyjnej wykonano ka-
nalizacjê sanitarn¹ w ulicach: G³owackiego
(przepompownia �cieków � Mi³a) � 60,5 m,
Mi³a (G³owackiego � Makowa) � 576,7 m,
Piêkna � 322,1 m, Makowa � 334,6 m, In¿y-
nierska (Grudowska � Sosnowa) � 352 m.
W bran¿y ogólnobudowlanej zakoñczono in-
stalacjê ogrzewania elektrycznego zaplecza
sportowego na terenie stadionu sportowego
przy ul. Turczynek, kontynuowano prace
budowlane przy budowie hali sportowej oraz
sto³ówce, bibliotece i 4 salach lekcyjnych
w ramach Budowy Centrum Sportu i Rekreacji
�GRUDÓW� przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 1.

W okresie letnim czerwiec � sierpieñ
realizowane bêd¹ inwestycje jak ni¿ej.

W bran¿y drogowej: ulica Warszawska �
chodnik z kostki betonowej na odcinku Brzo-
zowa � Bliska, ulica Wylot � nawierzchnia
z trylinki na odcinku Wiejska � Zielona,
chodnik z kostki betonowej na odcinku Zie-
lona � Falêcka, ulica Naddawki � ziemne ro-
boty niwelacyjne od strony ulicy Czubiñskiej
oraz I etap budowy nawierzchni t³uczniowej
w krawê¿niku, ulica Wysockiego � skolek-
torowanie rowu odwadniaj¹cego i budowa
chodnika z kostki betonowej na odcinku
£¹czna � osiedle mieszkaniowe, wykonanie
nak³adek asfaltowych w ulicy Brwinowskiej
na odcinku od d. szpitala na Turczynku do
ulicy Turczynek, ulicy Grudowskiej odcinek
Warszawska � Prosta i ulicy Ludnej na od-
cinku Wojska Polskiego � Wronia, a tak¿e
ulica Le�ny �lad � nawierzchnia z kostki be-
tonowej i chodnik po zachodniej stronie jezd-
ni, ulica Szkolna � nawierzchnia z kostki be-
tonowej na odcinku Rów Grudowski � Wierz-
bowa, ulica Staszica � nawierzchnia t³ucznio-

 Rozstrzygniêto konkursy na organizacjê
zadañ publicznych w 2006 roku (zadanie:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i m³odzie¿y z Milanówka w okresie
24.06.2006 � 31.08.2006 r.)

Z³o¿ono trzy oferty. Wszystkie trzy ofer-
ty zaopiniowano pozytywnie:
1. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew

Sto³eczna � Komenda Hufca w Milanów-
ku, wnioskowa³ o kwotê 30 000,00 z³,
otrzyma³ kwotê 14 700,00 z³.

2. Stowarzyszenie �Parafiada� im. �w. Józe-
fa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704
Warszawa, wnioskowa³o o kwotê
5000,00 z³, otrzyma³o kwotê 5000,00 z³.

3. Klub Sportowy �Milan�, ul. Ko�cielna 3
05-822 Milanówek wnioskowa³ o kwotê
13 000,00 z³, otrzyma³ kwotê 13 000,00 z³.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Konkursy
Lato 2006Miejski Program Rewitalizacji

Jednym z kryteriów prawid³owego prze-
prowadzenia Miejskiego Programu Rewita-
lizacji jest podniesienie aktywno�ci gospo-
darczej naszego miasta. Pañstwa uwagi
pozwol¹ na zbudowanie Programu Rewitali-
zacji z uwzglêdnieniem jak najwiêkszej licz-
by opinii, co pozwoli sprostaæ pok³adanej
w nim nadziei.

W Nr 5 (2006) Biuletynu Miejskiego opu-
blikowana zosta³a ankieta dla wszystkich
mieszkañców Milanówka, teraz zwracamy
siê do Przedsiêbiorców, z pro�b¹ o zaintere-
sowanie programem rewitalizacji i wype³nie-
nie ankiet, które dostêpne s¹ równie¿ w Miej-
skim Centrum Informacji, ul. Warszawska 32
(budynek Stra¿y Miejskiej � wej�cie od stro-
ny skweru), w Urzêdzie Miejskim, budynek
A, ul. Ko�ciuszki 45, Zak³adzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Fiderkie-
wicza 41, a tak¿e w wersji elektronicznej na

wa w krawê¿niku na odcinku Wysoka � za-
krêt, ulica Okrzei � nawierzchnia z kostki
betonowej i chodnik po zachodniej stronie
jezdnia oraz ulica Wojska Polskiego � na-
wierzchnia t³uczniowa z krawê¿nikiem na
odcinku Pó³nocna � Ciasna. Na drogach po-
wiatowych wykonane zostan¹: w ulicy �red-
niej � nawierzchnia asfaltowa na odcinku
450 m od ulicy Bagnistej w kierunku po³u-
dniowym, w ulicy Nowowiejskiej � po
wschodniej stronie jezdni � chodnik na od-
cinku Sko�na � Cicha, w ulicy Warszawskiej
� wymiana chodnika na odcinku Fiderkiewi-
cza � Podwiejska. W bran¿y kanalizacyjnej
planowane jest rozpoczêcie budowy kana³ów
sanitarnych w ulicach Fiderkiewicza na od-
cinku Pi³sudskiego � Charci Skok, Charci
Skok na odcinku Fiderkiewicza � Prosta oraz
na Osiedlu �Gospodarska�. W bran¿y ener-
getycznej planowana jest budowa o�wietle-
nia w ulicach: Kochanowskiego, Moniuszki,
Chopina i �³¹cznik� Chrzanów � o�wietlenie
liczyæ bêdzie 16 opraw �wietlnych na s³upach
betonowych zasilanych napowietrzn¹ lini¹
d³ugo�ci 1110 m. W bran¿y ogólnobudow-
lanej, w ramach budowy Centrum Sportu
i Rekreacji �GRUDÓW� przy ul. Królewskiej
nast¹pi zakoñczenie prac ogólnobudowla-
nych i wykoñczeniowych w budynkach,
w których znajd¹ siê: sto³ówka, biblioteka,
4 sale lekcyjne, po czym rozpocznie siê pro-
cedura przekazania do u¿ytkowania. Konty-
nuowane bêd¹ prace przy budowie hali spor-
towej. Ponadto wykonany zostanie system
nawodnienia boiska sportowego oraz utwar-
dzenie nawierzchni skateparku na terenie
stadionu sportowego przy ul. Turczynek.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

stronie internetowej Miasta Milanówka:
www.milanowek.pl.

Bardzo prosimy o ich wype³nienie, nastêp-
nie zwrot w ww. miejscach, gdzie znajduj¹
siê przeznaczone do tego urny.

W razie jakichkolwiek pytañ b¹d� w¹tpli-
wo�ci wszelkich informacji udzielam pod nr.:
0-22 758-30-61 wew. 224,
e-mail: uniaeuropejska@milanowek.pl.

Dziêkujê wszystkim uczestnikom spotka-
nia, po�wiêconego opracowaniu Miejskiego
Programu Rewitalizacji, które odby³o siê
21 czerwca br. o godz. 18.00 w sali posie-
dzeñ Rady Miasta w budynku B Urzêdu Miej-
skiego w Milanówku.

Ju¿ dzi� zapraszam na kolejne.

Podinspektor ds. Unii Europejskiej
Tomasz �wiebocki



8

 Czêsto po przej�ciu na emeryturê brak
kontaktów spo³ecznych i zajêæ daj¹cych za-
dowolenie sprawia, ¿e wiele osób starszych
traci zainteresowanie otoczeniem, izoluje siê
od niego, odczuwa przygnêbienie i miewa
stany depresyjne, a to prowadzi do chorób
i utraty sprawno�ci psychofizycznej. Dlate-
go tak wa¿n¹ spraw¹ jest, aby nie wycofy-
waæ siê z aktywnego ¿ycia, ale kontynuowaæ
lub rozwijaæ nowe formy dzia³alno�ci: edu-
kacyjnej, kulturalnej czy twórczej. Tym w³a-
�nie potrzebom cz³owieka w starszym wie-
ku wychodz¹ naprzeciw Uniwersytety Trze-
ciego Wieku.

Mija pierwszy eksperymentalny rok pra-
cy Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który jako pierwszy w powiecie gro-
dziskim podj¹³ tego typu dzia³alno�æ. Nale¿a-
³oby pokusiæ siê o podsumowanie tego roku.

Rozpoczynali�my skromnie � bez fanfar
i telewizji, pod opiekuñczymi skrzyd³ami To-
warzystwa Mi³o�ników Milanówka.

 Zajêcia Uniwersytetu w dniu 11 pa�-
dziernika 2005 roku rozpocz¹³ wyk³ad inau-
guracyjny p. Jerzego Buczkowskiego � wice-
prezesa UTW im. Haliny Szwarc w Warsza-
wie, najstarszej tego typu uczelni w Polsce,
który stwierdzi³: �Nie zawsze jesieñ ¿ycia jest
z³ota, ale UTW sprawia, ¿e mo¿e tak¹ byæ�.
Spotkanie odby³o siê w ma³ej salce MOKu
i przysz³o na nie ok. 40 osób (aktualnie licz-
ba s³uchaczy wynosi ponad 100 osób),
w spotkaniu uczestniczy³ burmistrz miasta
Jerzy Wysocki.

Od wyk³adu inauguracyjnego 11.10.2005 r.
do 21.06.2006 roku w ramach MUTW odby-
³y siê 22 spotkania (przeciêtnie 2 razy w mie-
si¹cu) i po�wiêcone by³y nastêpuj¹cym gru-
pom tematycznym;
� Zdrowie, ¿ywienie
� Kultura i sztuka, media
� Nauka, prawo, historia Milanówka
� Infrastruktura, ekologia

Wszystkie zajêcia prowadzone by³y przez
wyk³adowców i prezenterów bezp³atnie. I w tym
miejscu nale¿¹ siê im wszystkim serdeczne
podziêkowania (podajê w kolejno�ci spo-
tkañ):
� Panu Jerzemu Buczkowskiemu za wyk³ad

inauguracyjny,
� Paniom Magdzie Kubickiej, Agnieszce

Wysockiej i Karolinie Szubert, które pre-
zentowa³y zdrow¹ ¿ywno�æ,

� Pani dyr. Krystynie P³ukis oraz lekarzom
Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazo-
wieckim,

� Panu Jerzemu Wysockiemu � burmistrzo-
wi miasta Milanówka � oraz ca³emu ze-
spo³owi ref. Ochrony �rodowiska za pre-
zentacjê i omówienie filmu na temat
�Podnoszenie �wiadomo�ci ekologicznej�,

O dzia³alno�ci
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

� Panu Mariuszowi Koszucie � twórcy tego
filmu,

� Panu Andrzejowi Siezieniewskiemu �
prezesowi Polskiego Radia za wyk³ad na
temat perspektyw radia w przededniu cy-
fryzacji,

� Panom Leszkowi Ka³u¿y i Jackowi £oczo-
wi � �Trapistom� z Milanówka,

� Panu Rados³awowi Grzywaczowi za wy-
k³ad pt. Zapobieganie schorzeniom krê-
gos³upa,

� Pani dr Ma³gorzacie Filipiak � przewod-
nicz¹cej Komisji Zdrowia przy urzêdzie
miasta, wspó³organizatorowi tego spo-
tkania,

� Pani Lili Paciorek oraz chórowi �Cantabi-
le�, s. Genowefie Baka³arz i chórowi �La-
krimoza�, panu Stanis³awowi Wi�niew-
skiemu i jego chórowi z Grodziska Maz. �
za koncert kolêd i pastora³ek,

� Paniom Gra¿ynie Rymarczyk i Ewie Mag-
dziak z Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie,

� Panu dr Krzysztofowi Majewskiemu za
spotkania w jego Grocie solnej,

� Pani Annie Biczyk dyr. MOK-u za towa-
rzyskie spotkanie z okazji Dnia Kobiet,

� Panu Wojciechowi Broniarkowi � jêzyko-
znawcy, autorowi s³ownika synonimów
pt. �Gdy ci s³owa zabraknie�,

� Pani Agnieszce �niadewicz za wyk³ad
o sztuce wspó³czesnej XX wieku,

� Pani Gra¿ynie �niadewicz za udostêpnie-
nie w tym celu Galerii Ars Longa,

� Pani dr Teresie �liwiñskiej za wyk³ad o cu-
krzycy � chorobie spo³ecznej XXI wieku,

� Pani dr Miros³awie Cendrowskiej za po-
moc przy organizacji tego spotkania,

� Pani Agacie Karnickiej-Kawczyñskiej za
wyja�nianie problemów notarialnych,

� Pani Karolinie Tomys � w³a�cicielce �Me-
tropolitan Studio� za przyjêcie i oprowa-
dzenie dwóch grup s³uchaczek MU3W,

� Paniom Zofii Krawczyk i Gra¿ynie Ga-
szewskiej za spotkanie na temat �Wiosna
w domu i w ogrodzie�,

� Panom Aleksandrowi Taszkinowi i W³o-
dzimierzowi Staro�ciakowi � którzy ukazali
nam magiczny �wiat kolorów wokó³ nas,

� Pañstwu Ewie i Andrzejowi Zegarkom za
pomoc przy organizowaniu tego spotkania.
Wszystkie te spotkania mog³y byæ zreali-

zowane dziêki pomocy wielu innych osób.
Im tak¿e nale¿¹ siê podziêkowania:
� Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê  bur-

mistrzowi miasta Jerzemu Wysockiemu
i pani sekretarz miasta Wies³awie Kwiat-
kowskiej za praktyczn¹ pomoc i cenne

uwagi dotycz¹ce organizacji naszego Uni-
wersytetu,

� Panu Mariuszowi Koszucie za prowadze-
nie strony internetowej,

� Szczególne podziêkowanie sk³adam panu
Andrzejowi Pettynowi prezesowi TMM,
pod którego opiek¹ mia³ szansê zaistnieæ
MU3W i dziêki pomocy którego odby³o siê
nie jedno spotkanie,

� Serdecznie dziêkujê pani dyr. Annie Bi-
czyk i pracownikom MOKu, a szczegól-
nie panu Arturowi Niedziñskiemu za
wspó³pracê i pomoc w organizowaniu spo-
tkañ, zarówno na terenie MOKu jak i OSP,

� Panom Darkowi Matysiakowi i Darkowi
Zygarowskiemu � stra¿akom OSP w Mi-
lanówku za pomoc przy organizacji ostat-
niego spotkania i wszystkich innych na
terenie OSP.
Na koniec serdeczne dziêki sk³adam

moim kole¿ankom, bez których pomocy nie
mog³abym sama dokonaæ tego, czego doko-
na³y�my razem. Dziêkujê wiêc paniom Gra-
¿ynie Witwickiej-Kilar, Ró¿y Wi�niewskiej,
Teresie Kasztelanic, Jadwidze Nowakow-
skiej, Longinie Nadolnej.

Dziêkujê równie¿ wszystkim tym, którym
podziêkowaæ zapomnia³am.

Dzia³alno�æ Milanowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku siê nie koñczy. Od pa�-
dziernika 2006 roku, po przerwie wakacyj-
nej, bêdzie dzia³aæ jako samodzielne Stowa-
rzyszenie. Uniwersytet nasz bêdzie placów-
k¹ dydaktyczn¹, w której programy i zakres
dzia³ania bêd¹ opracowywane i realizowane
przy daleko id¹cej wspó³pracy ze s³uchacza-
mi. Bowiem �kszta³cenie sprzyja samoreali-
zacji osób starszych; ich integracji w spo³e-
czeñstwie�. Istotnymi elementami tego
kszta³cenia s¹:
� rozwój osobowo�ci,
� uzyskiwanie i umacnianie wiêzi spo³ecznej,
� rozwój osi¹gniêtej wiedzy i zainteresowañ,
� rozbudzanie postaw twórczych,
� przekazywanie spo³eczeñstwu osobistych

do�wiadczeñ,
� aktywny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym,
� rozumienie przemian zachodz¹cych

w spo³eczeñstwie.
Bêdziemy k³a�æ nacisk przede wszystkim

na edukacjê, tj. wyk³ady, seminaria, naukê
jêzyków obcych, pracê w zespo³ach twór-
czych oraz pracê w grupach samokszta³ce-
niowych np. kursy podstawowej wiedzy
o komputerach i internecie. Bêdziemy otwar-
ci na wspó³pracê z innymi organizacjami,
które zajmuj¹ siê osobami starszymi, szcze-
gólnie klubami seniora, o�rodkami kultury,
o�rodkami dla niepe³nosprawnych, itp.



9

31 Maja 2006 o godzinie 17.30 w budyn-
ku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej odby³o siê
spotkanie uczestników UTW po³¹czone
z wyk³adami. S³owo wstêpne powiedzia³a
pani Dominika Inkielman. Spotkanie zawie-
ra³o dwa wyk³ady, których tematem by³a rola
kolorów w naszym ¿yciu.

O tym, ¿e �wiat³o o okre�lonym kolorze
mo¿e leczyæ choroby dowiedzieli�my siê od
Aleksandra Taszkina z Zepter Polska. Sza-
nowny go�æ przedstawi³ interesuj¹ce szcze-
gó³y dotycz¹ce �wiat³oterapii, ludzkiego sa-
moleczenia, ingerencji lekarzy w nasze zdro-
wie. Dowiedzieli�my siê, ¿e specjalne lampy
produkowane w Szwajcarii generuj¹ �wiat³o
spolaryzowane pozbawione promieniowania
cieplnego. Jest to �wiat³o specjalnie wyselek-
cjonowane, aby przywracaæ równowagê
w komórkach cia³a ludzkiego. Je�li zastosu-
jemy filtr barwny to mo¿emy leczyæ wybra-
n¹ chorobê, �wiec¹c lamp¹ w specjalnie okre-

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Magii Kolorów

�lony w podrêczniku obszar naszego cia³a.
�wiat³oterapia uzupe³nia energiê naszego or-
ganizmu w chwili, kiedy �wiat³o s³oneczne
jest zbyt s³abe aby daæ nam
energiê. W Polsce przez
4 miesi¹ce mo¿na czerpaæ
energiê ze s³oñca. Wtedy
ludzie s¹ pogodni, pewni
siebie, zdrowi i aktywni.
W ciemne i pochmurne dni
i miesi¹ce ludzie s¹ bardziej
przygaszeni, niepewni sie-
bie, chorowici i bardziej po-
datni na depresje.

Drugi punkt widzenia na
kolory przedstawi³ wszyst-
kim zgromadzonym artysta
malarz, pan W³odzimierz
Staro�ciak.

Pragniemy zaprosiæ do uczestnictwa
i wspó³pracy osoby w ró¿nym wieku, które
chc¹ siê dowiedzieæ czego� nowego, aktuali-
zowaæ swoj¹ wiedzê, aktywnie uczestniczyæ
w ¿yciu swojego �rodowiska, zachowaæ
i zwiêkszyæ sprawno�æ intelektualn¹ i psy-
chiczn¹.

Jak przysta³o na aktywnie dzia³aj¹ce sto-
warzyszenie, Milanowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku bêdzie mia³ swój statut i swoj¹

siedzibê (w tym ostatnim zakresie pomoc
obieca³y w³adze miasta).

O postêpach prac organizacyjnych, szcze-
gó³ach programu przysz³orocznego oraz
o zapisach uczestników na nowy rok akade-
micki 2006/2007 bêdziemy informowaæ na
bie¿¹co w biuletynie informacyjnym Mila-
nówka oraz w internecie.

W imieniu komitetu organizacyjnego MU3W
Maria Dominika Inkielman

Zaprezentowa³ on klasyczn¹ paletê kolo-
rów i obja�ni³ nam rolê ka¿dego koloru
w kreowaniu obrazu na p³ótnie. Niby p³askie
p³ótno mo¿e byæ oknem na inny �wiat, je�li
dobry malarz zastosuje odpowiedni¹ paletê
kolorów, dobieraj¹c kontrasty, �wiat³o, cieñ
oraz perspektywê. Nastêpnie mówi³ jakie b³ê-
dy pope³niaj¹ niektórzy malarze i jak siê ich
ustrzec.

Jako ciekawostkê, pan W. Staro�ciak po-
kaza³ nam amerykañskie pismo techniczne
dla plastyków �ARTIST�, ubolewaj¹c, ¿e
w Polsce nie ma ¿adnego pisma z aktualno-
�ciami dla malarzy i plastyków.

Spotkanie odbywa³o siê od godziny 17.30
w budynku g³ównym Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej przy ulicy Warszawskiej 17.

Miejskie Centrum Informacji
Tomasz Leleñ
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Artysta malarz W³odzimierz Staro�ciak przedstawia
zgromadzonym  swój punkt widzenia na kolory

�Czêsto po przej�ciu na emeryturê brak
kontaktów spo³ecznych i zajêæ daj¹cych za-
dowolenie sprawia, ¿e wiele osób starszych
traci zainteresowanie otoczeniem ...  Dlate-
go tak wa¿n¹ spraw¹ jest, aby nie wycofy-
waæ siê z aktywnego ¿ycia ..., rozwijaæ nowe
formy dzia³alno�ci ...� Tymi s³owami pani
Dominika Inkielman rozpoczê³a sprawozda-
nie z pierwszego eksperymentalnego roku
dzia³alno�ci. Przypomnia³a tematy  spotkañ,
podziêkowa³a wyk³adowcom, wspó³organi-
zatorom, oraz tym, których ¿yczliwo�æ wspo-
maga³a nasze dzia³ania. Nastêpnie g³os za-
bra³ burmistrz pan Jerzy Wysocki, który
z uznaniem wyra¿a³ siê o Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, ale przede wszystkim
o wspania³ej aktywno�ci mieszkañców Mi-
lanówka. Prezes TMM pan Andrzej Pettyn
przypomnia³, ¿e to pod opiekuñczymi skrzy-
d³ami TMM up³yn¹³ pierwszy rok dzia³alno-
�ci MU3W.

Autorka niniejszej notatki poinformowa³a
o powo³aniu nowego Stowarzyszenia pod
nazw¹ Milanowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku, który od pa�dziernika 2006 roku roz-
pocznie samodzieln¹ dzia³alno�æ. Przedsta-
wi³a równie¿ nowo wybrany zarz¹d w sk³a-

Studenci MU3W rozpoczynaj¹ wakacje
dzie: Dominika Inkielman, Longina Nadol-
na, El¿bieta Januszewska, Ró¿a Wi�niewska,
Gra¿yna Witwicka-Kilar. Zapozna³a s³ucha-
czy z uchwa³ami podjêtymi przez grupê za-
³o¿ycielsk¹. Pani Ró¿¹ Wi�niewska informo-
wa³a o planach na nastêpne lata. Uniwersy-
tet bêdzie sprzyjaæ samorealizacji osób star-
szych oraz ich integracji ze spo³eczeñstwem.
Zadania realizowaæ bêdzie w formie wyk³a-
dów, seminariów, pracy w zespo³ach warsz-
tatowych, nauki jêzyka.

Mog³o by siê wydawaæ, ¿e sprawy orga-
nizacyjne i sprawozdawcze, podziêkowania
i snucie planów na przysz³o�æ, stanowi³y sed-
no tego spotkania. Nic bardziej b³êdnego.
Aby zachowaæ równowagê ducha i cia³a, po-
³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym, m³odo�æ
i wiek dojrza³y � jak przysta³o na uczestni-
ków �spotkania trzech pokoleñ� wys³ucha-
li�my koncertu zespo³u �Pokoju Znak�. By³y
to interpretacje dzieciêce poezji �piewanej,
ballady, blusa oraz Gospel. Zespó³ prowadzi
pan Jacek £ocz, przy wsparciu akustyka pana
Stefana Ga³ka. M³ode artystki to: Asia Dzie-
wiecka, Ma³gosia Dziewiecka, Ania  Oziê-
blewska, Natalka Brzozowska i Ewa Sochac-
ka. M³ode pokolenie �piewa³o dla MU3W.

Po koncercie rozpocz¹³ siê prawdziwy
piknik sponsorowany przez nowy zarz¹d.

Sprzêt grillowy udostêpnili nam stra¿acy,
a g³ównymi specjalistami od grillowania zostali
panowie: Micha³ Inkielman, Krzysztof Lachmi-
rowicz i Andrzej Zegarek. Panie dotrzymywa-
³y im kroku, roznosz¹c napoje i ciasteczka.

Jedn¹ z atrakcji stanowi³y przygotowane
przez nowy zarz¹d plansze ze zdjêciami s³u-
chaczy MU3W. By³y to zdjêcia wykonane
podczas wyk³adów i spotkañ przez pana
Mariusza Koszutê i zespó³ pani Magdy Sta-
nisz z Miejskiego Centrum Informacji. Bêdzie
to mi³a pami¹tka i przyczynek do kroniki.

Koñcz¹c tê relacjê powinnam podsumowaæ
ten rok dzia³alno�ci w dwóch s³owach. Rok
pracy, prób, poszukiwañ pani Dominiki Inkiel-
man i kilku osób, które zarazi³a swoim pomy-
s³em. Mogê powiedzieæ tylko jedno � uda³o siê.
Jest grono ludzi � ca³kiem spore � zaintereso-
wane tak¹ aktywno�ci¹ ¿yciow¹, a co wiêcej
�  czerpi¹ce z tej aktywno�ci rado�æ i u�miech.
Niech tak zostanie. ¯yczymy Pañstwu (i so-
bie) udanego startu do samodzielnego dzia-
³ania. A na razie � przyjemnych wakacji.

Gra¿yna Witwicka-Kilar
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ZDROWIE

SZPITAL ZACHODNI
im. Jana Paw³a II

w Grodzisku
Mazowieckim

Od 20 czerwca 2006 roku, Szpital Zachod-
ni im. Jana Paw³a II w Grodzisku Mazowiec-
kim rozpoczyna realizacjê zadañ w ramach
Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych dotycz¹cy wykrywania
raka jelita grubego.

G³ównym celem badañ jest zwiêkszenie
odsetka wykrywanych we wczesnym stadium
nowotworów jelita grubego, co ma doprowa-
dziæ do wyleczenia pacjenta i zahamowania
wzrostu liczby nowych przypadków raka.

Kto mo¿e uczestniczyæ?
Badaniem objête bêd¹ osoby nie maj¹ce

objawów wskazuj¹cych na chorobê jelita
grubego
l wszystkie osoby zdrowe w wieku 50 � 65

lat, niezale¿nie od wywiadu rodzinnego
l osoby zdrowe w wieku 40 � 65 lat, które

maj¹ krewnego pierwszego stopnia z roz-
poznanym rakiem jelita grubego

l pacjenci ze skierowaniem z Poradni Ge-
netycznej
Koszt badania?
Badanie jest bezp³atne. Po zg³oszeniu siê

do Pracowni Endoskopowej pacjent otrzymu-
je �rodek przygotowuj¹cy jelito grube do ba-
dania, informacje o przygotowaniu i przepro-
wadzeniu badania i ewentualnie wykonywa-
nych zabiegach w trakcie jego przebiegu.

Kolonoskopie bêd¹ wykonywane w Szpi-
talu Zachodnim, ul. Daleka 11, w Pracowni
Endoskopowej na I piêtrze, pok.1041.

Zapisy przyjmujemy pod nr. tel. (0-22)
755 91 22, 755 91 04.

W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê 31 grudnia
2006 r.  umow¹ na wynajem lokalu na us³u-
gi rehabilitacyjne dla mieszkañców Milanów-
ka w zak³adach MIFAM, gmina miasto Mila-
nówek poszukuje nowej siedziby na terenie
miasta w celu realizacji tych us³ug. Zainte-
resowane osoby proszê o sk³adanie ofert do
Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Ko-
�ciuszki 45.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Og³oszenie
w sprawie rehabilitacji

Uprzejmie informujemy mieszkañców
Milanówka, ¿e Jacek Stankiewicz, specjalista
rehabilitacji medycznej, konsultuje pacjen-
tów w nowej siedzibie w Mo�ciskach, gmina
Grodzisk Maz. ul. Krucza 14 tel. 499-45-78,
w ramach NFZ (konsultacje refundowane).
Specjalista Rehabilitacji Medycznej.

Jacek Stankiewicz

Jacek Stankiewicz
przyjmuje

Polska od wieków zakorzeniona jest
w kulturze i tradycji Europy. I od wieków jest
jednym z tych krajów, gdzie do standardów
nale¿¹ tolerancja i poszanowanie starszych.
Zmiany ustrojowe i przemiany gospodarcze
zachwia³y na moment tymi fundamentalny-
mi zasadami. Przez chwilê, ale tylko przez
chwilê, osoby starsze do�wiadczy³y uczucia
odrzucenia i pewnej marginalizacji spo³ecznej.

�rodowiskowe uwarunkowania wymaga-
j¹ w³a�nie budowy nowego systemu w za-
kresie wsparcia dla seniorów. Systemu, któ-
rego schemat mo¿na prze�ledziæ w opraco-
waniach i wytycznych Unii Europejskiej.
Rz¹d polski, przy znacz¹cym wsparciu orga-
nizacji pozarz¹dowych oraz partnerów lokal-
nych, opracowa³ �Strategiê polityki spo³ecz-
nej na lata 2007 � 2013�, okre�laj¹c priory-
tety tej polityki. Jednym z nich jest w³a�nie �
pkt 4 � budowa systemu wsparcia dla osób
w wieku poprodukcyjnym oraz wdro¿enie
aktywnej polityki spo³ecznej. Co to oznacza
w praktyce? Oznacza to m.in. rozwijanie sys-
temu opieki pielêgnacyjnej, celem zbudowa-
nia �rodowiskowego modelu integracji ludzi
starszych i wymagaj¹cych pomocy. Ale czy
tylko? Otó¿ zmiany zachodz¹ce w naszym
spo³eczeñstwie niewiele odbiegaj¹ od zmian
spo³ecznych, które obserwujemy w ca³ej Eu-
ropie. Spo³eczeñstwo Europy starzeje siê. Ale
konieczne jest w³a�ciwe odczytanie s³owa
�starzeje siê�. W ten sposób mo¿emy okre-
�liæ zarówno uczniów � bo ucz¹ siê d³u¿ej,
jak i studentów � studia trwaj¹ coraz d³u¿ej.
Czy wiêc osobê wykszta³con¹, a dziêki roz-
wojowi medycyny sprawn¹ fizycznie i psy-
chicznie mo¿emy nazwaæ seniorem? To okre-
�lenie nieodparcie kojarzy siê nam z osob¹
starsz¹ ale i star¹, niedo³ê¿n¹. Tymczasem
wspó³cze�ni seniorzy s¹ w wiêkszo�ci spraw-
ni intelektualnie¸ co najwa¿niejsze � gotowi
do wspó³pracy z m³odym pokoleniem. St¹d
te¿ w �Strategii polityki spo³ecznej� zwróco-
no uwagê � pkt. 4.3 � na �Aktywizacjê i inte-
gracjê lokaln¹ osób w wielu poprodukcyj-
nym, celem wykorzystania potencja³u osób
starszych w �rodowisku lokalnym�. Strate-
gii polskiej i europejskiej polityki spo³ecznej
przypisano cele, których realizacja s³u¿yæ ma
w³a�nie zaanga¿owaniu ludzi starszych
w rozwi¹zywanie problemów lokalnych
i przeciwdzia³aniu roztrwonieniu kapita³u
wiedzy i umiejêtno�ci, jaki stanowi¹ seniorzy.
Za³o¿enia realizacji tych celów s¹ nastêpuj¹ce:
l Promowanie i wspieranie rozwi¹zañ s³u-

¿¹cych pe³niejszej integracji spo³ecznej
osób w wieku poprodukcyjnym.

l Wspieranie ró¿nych form samoorganiza-
cji, samodzielno�ci i uczestnictwa w ¿y-
ciu spo³ecznym.

l Promowanie warto�ci uczestnictwa osób
starszych w ¿yciu spo³ecznym.

l Promowanie kampanii informacyjnych
zmierzaj¹cych do pojawienia siê rzeczni-
ków interesów osób starszych.

l Promocja i rozwój dzia³añ wspieraj¹cych
wiêzi miêdzypokoleniowe.

l Upowszechnienie dostêpu do edukacji dla
osób starszych (rozwój placówek i form
kszta³cenia i o�wiaty).

l Tworzenie systemu edukacji i o�wiaty dla
doros³ych uwzglêdniaj¹cego potrzebê ak-
tywizacji osób starszych.

l Zwiêkszenie udzia³u organizacji pozarz¹-
dowych w realizacji programów dla osób
starszych.

l Tworzenie warunków uczestnictwa osób
starszych w kulturze i wypoczynku.
Tê formê dzia³alno�ci w �rodowisku mia-

sta Milanówek podjê³o kilka osób zainspiro-
wanych przez pani¹ Dominikê Inkielman.
A w krótkim czasie znalaz³o odzew u prawie
100 osób gotowych uczestniczyæ i wspó³pra-
cowaæ przy organizowaniu takiej w³a�nie
dzia³alno�ci. O jakiej dzia³alno�ci mówimy
i czy mo¿e ona przynie�æ korzy�ci samym za-
interesowanym, czyli seniorom oraz spo³e-
czeñstwu? Czy uczestnictwo w zajêciach czy
wyk³adach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mo¿e przynie�æ korzy�ci na tyle wymierne,
¿e warto o nich mówiæ i warto zaanga¿owaæ
siê w realizacjê tego projektu? Wszystko
wskazuje, ¿e tak. Udzia³ w zajêciach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, przyjêcie na siebie
obowi¹zków s³uchacza, konieczno�æ wybo-
ru okre�lonej formy zajêæ, planowanie w³a-
snego czasu powoduje, ¿e cz³owiek czuje siê
bardziej potrzebny i odczuwa sens swojego
istnienia. Zainteresowanie nowo poznany-
mi zjawiskami i zdobytymi wiadomo�ciami
pozwala na mobilizacjê zarówno psychicz-
n¹, jak i fizyczn¹ oraz powoduje wzrost ak-
tywno�ci ¿yciowej. Nie mówi¹c o tym, ¿e
wreszcie robimy co� dla siebie. Udzia³ w wy-
k³adach i zajêciach pozwala na zrozumienie
i lepsze funkcjonowanie w ci¹gle zmieniaj¹-
cej siê rzeczywisto�ci.

Osoby starsze stanowi¹ prawie 13% pol-
skiego spo³eczeñstwa, Europa mówi nawet
o 17% ogó³u ludno�ci. Przemiany gospodar-
cze, postêp techniczny i ekonomiczny spra-
wi³y, ¿e ta w³a�nie grupa polskiego spo³e-
czeñstwa najmniej zyska³a na tych przeobra-
¿eniach jakie dokona³y siê na �wiecie i w Pol-
sce w ostatnich latach. Ta grupa spo³eczna
nie zaspokoi³a w pe³ni swoich potrzeb; sa-
mokszta³cenia, poznawania �rodowiska, po-
szerzania wiedzy i umiejêtno�ci, wykonywa-
nia spo³ecznie u¿ytecznych dzia³añ, realiza-
cji m³odzieñczych marzeñ, które by³y dotych-
czas nie do pogodzenia z ¿yciem zawodo-
wym i obowi¹zkami wobec rodziny.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e osoby star-
sze dysponuj¹ du¿¹ wiedz¹, do�wiadcze-
niem, ogromn¹ tolerancj¹, wyrozumia³o�ci¹
i gotowo�ci¹ s³u¿enia lokalnej spo³eczno�ci.

Ten rok zbierania do�wiadczeñ i przygo-
towywania siê do utworzenia U3W potwier-
dzi³ tylko, ¿e ta idea powinna zostaæ zreali-
zowana.

Gra¿yna Witwicka-Kilar

G³os cz³owieka dojrza³ego
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20 maja w kinie �Wolno�æ� w Grodzisku
Maz. odby³y siê uroczysto�ci 40-lecia tam-
tejszego ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych, do którego nale¿y równie¿ wielu nie-
widomych i s³abo widz¹cych osób z terenu
Milanówka. W czasie spotkania jubileuszo-
wego za po¿yteczn¹ dzia³alno�æ na rzecz nie-
widomych Z³ot¹ Odznak¹ PZN uhonorowa-
ni zostali m.in. � starosta grodziski Marek
Wie¿bicki, burmistrz Milanówka Jerzy Wy-
socki i wspó³pracuj¹cy od lat z Laskami
mieszkaniec Milanówka Andrzej Olizaro-
wicz. Po czê�ci oficjalnej uroczysto�ci jubi-
leuszowej z gor¹co oklaskiwanym recitalem
wyst¹pi³ znany polski �piewak operowy W³a-
dys³aw Kowalski.

Z ko³em PZN w Grodzisku, które prowa-
dzi bardzo prê¿n¹ dzia³alno�æ pod kierun-

Z³ote Odznaki za dzia³alno�æ
na rzecz niewidomych

kiem niezwykle operatywnego prezesa Jare-
go Or³a, Towarzystwo Mi³o�ników Milanów-
ka utrzymuje od kilku lat bliskie kontakty.
Cz³onek TMM znany satyryk Pawe³ D³u¿ew-
ski wyst¹pi³ z programem kabaretowym.
W ub. roku na zaproszenie TMM odwiedzi³a
Milanówek blisko 30-osobowa grupa niewi-
domych z powiatu grodziskiego, aby zapo-
znaæ siê z dzia³alno�ci¹ Galerii Historii Mia-
sta Milanówka i odbyæ spacer po najstarszej
czê�ci miasta pod opiek¹ przewodnika W³o-
dzimierza Staro�ciaka. Okazuje siê, ¿e nie-
widomi chêtnie uczestnicz¹ w wycieczkach
pod warunkiem, ¿e maj¹ przewodników, któ-
rzy potrafi¹ barwnie i niezwykle obrazowo
opowiadaæ o walorach turystycznych po-
szczególnych miejscowo�ci.

Andrzej Pettyn

W szczególnie mi³y dzieciom dzieñ
1 czerwca, do Miejskiego O�rodka Kultury
w Milanówku zawitali go�cie z O�rodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Laskach.

Po przywitaniu Burmistrza Miasta Mila-
nówka Jerzego Wysockiego, grupa aktorska
dzieci z Lasek wystawi³a w naszym O�rod-
ku przedstawienie na motywach ksi¹¿ki Ele-
anor H. Porter pt. �Pollianna�. Po utracie ro-
dziców jedenastoletnia dziewczynka za-
mieszkuje u surowej ciotki, ¿yj¹cej w kon-
serwatywnym wiktoriañskim miasteczku.
Przed przeciwno�ciami losu broni siê, stosu-
j¹c tajemnicz¹ rymowankê, której nauczy³ j¹
ojciec. Ta piosenka jest tytu³ow¹ �Gr¹ w za-
dowolenie�. Stosuj¹c tê piosenkê pomaga
okolicznym mieszkañcom znie�æ ich trudne
chwile. Pewnego dnia, podczas
powrotu do domu Polianna
wpada pod samochód. Po wy-
padku otrzymuje wiele wdziêcz-
no�ci od mieszkañców miasta.
Nawet surowa kuzynka staje
siê wyrozumia³a wobec swojej
podopiecznej, kiedy dowiaduje
siê o �grze w zadowolenie�.

Po przedstawieniu odby³ siê
pokaz tañca wspó³czesnego
wykonany przez nowo utwo-
rzony zespó³ z MOK, który jesz-
cze nie ma w³asnej nazwy.

Podczas wystêpów tanecz-
nych, publiczno�æ zebrana w sali
dosta³a tablice z pozdrowienia-
mi napisane jêzykiem Braille�a.
Dysponuj¹c tablicami t³uma-
cz¹cymi pismo Braile�a na alfa-

Gra w zadowolenie
bet ³aciñski, ka¿dy móg³ sobie przet³umaczyæ
tekst na jêzyk polski.

Tañce towarzyskie prezentowa³ Jaros³aw
Korycki � prezes szko³y tañca �JAROMI�. Po-
kaz tañca rozpoczê³a para walcem angiel-
skim, a nastêpnie zaprezentowa³a inne tañ-
ce: tango, walc wiedeñski, quickstep. Chwilê
pó�niej pojawi³a siê zaawansowana para tañ-
ca latynoamerykañskiego, która pokaza³a
nam cza-czê, rumbê, sambê, jive i paso-doble.

Po spektaklu i pokazie tañca, na dzieci
czeka³y dodatkowe atrakcje w postaci gier
i zabaw oraz malowania twarzy.

Kto poczu³ siê trochê g³odny móg³ otrzy-
maæ darmowy, ciep³y posi³ek z grilla.

Miejskie Centrum Informacji
Tomasz Leleñ

Do zorganizowanego przez Burmistrza
Miasta Milanówka konkursu na wykonanie
koncepcji pomnika symbolu Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II w Milanówku zg³oszono cztery
prace.

Zosta³y one zaprezentowane w dniach
20 � 29 czerwca 2006 r. w Miejskim O�rod-
ku Kultury w Milanówku, ul. Ko�cielna 3.
Zebrane w trakcie wystawy opinie  bêd¹ bra-
ne pod uwagê przez Komisjê konkursow¹
przy wyborze najlepszej pracy. Og³oszenie
wyników konkursu odbêdzie siê 10.07.2006
roku o godz.10.00 w sali posiedzeñ Rady
Miasta Milanówka przy ul. Ko�ciuszki 45,
budynek �B�.

Sekretarz
Komisji Konkursowej

Teresa Matuszewska-Gajewska

Konkurs na
Pomnik-Symbol
Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II

Kolejny Dzieñ Milanówka w Radiu Bogo-
ria (94.5 FM) odbêdzie siê 4 lipca br. Bêd¹ to
� jak zwykle � trzy pó³godzinne audycje
o godz. 9.30, 10.30 i 11.30.

Dzieñ Milanówka
w Radiu Bogoria

Zadbajmy razem o nasze prawa, ka¿dy
z nas osobno jest bezsilny, zostañ cz³onkiem
Polskiej Unii Lokatorów.

Terminy spotkañ w 2006 r.: 3 lipca,
7 sierpnia, 4 wrze�nia, 2 pa�dziernika, 6 li-
stopada, 4 grudnia  w godzinach 17.00 �
19.00 w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej przy ul. Warszawskiej 18 w Milanówku.

Deklarujemy nieodp³atnie:
l porady prawne,
l interwencje w sprawach mieszkanio-

wych,
l redagowanie pism i podañ.

Zarz¹d
Polskiej Unii Lokatorów

Lokatorzy
domów prywatnych,
komunalnych,
zak³adowych i TBS
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M³odzi aktorzy z O�rodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Laskach podczas
przedstawienia na motywach powie�ci Eleanor
H. Porter pt. �Pollianna�
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9 czerwca 2006 r. mieszkañcy Milanów-
ka, przyjaciele i cz³onkowie rodziny po¿e-
gnali obywatela Finnlandi Kauko Kervinena
(1914 � 2006), najpierw w czasie uroczystej
mszy �w. w ko�ciele pw. �w. Jadwigi �l¹skiej,
a nastêpnie na miejscowym cmentarzu..

Ten wielki przyjaciel Polski odszed³ od nas
w wieku 91 lat po bardzo pracowitym ¿yciu,
które w znacznym stopniu wype³ni³a dzia-
³alno�æ na polu polsko-fiñskiej wspó³pracy
gospodarczej i popularyzacji polskiej kultu-
ry na terenie Finlandii. Kauko Valdemar Ke-
rvinen � jak podkre�li³ w swoim po¿egnal-
nym kazaniu ks. Adam Ostrowski  � szcze-
gólnie zas³u¿y³ siê na polu rozwijania kon-
taktów handlowych z Polsk¹, przez wiele lat
zajmowa³ siê importem do Finlandii polskie-
go wêgla. Wielkie zas³ugi po³o¿y³ Zmar³y
w swojej dzia³alno�ci charytatywnej, m.in.
wspieraj¹c finansowo szpital w Katowicach.

Kauko Kervinen by³ cz³owiekiem skrom-
nym, przyjaznym ludziom i � co zawsze pod-
kre�la³ w s³owach i czynach � kocha³ Polskê
mi³o�ci¹ wielk¹, bowiem jeszcze za ¿ycia �
bêd¹c �wiadom tego, ¿e choroba przybli¿a
koniec jego pielgrzymowania ziemskiego �

Milanówek po¿egna³
Kauko Kervinena
� wielkiego przyjaciela Polski i Polaków

prosi³, aby pochowano go w Polsce, w Mila-
nówku, sk¹d pochodzi jego ukochana ¿ona
Iwona (z d. Ornowska).

W imieniu Towarzystwa Mi³o�ników Mi-
lanówka, którego cz³onkiem jest Iwona Ke-
rvinen, kondolencje wdowie przekazali i z³o-
¿yli kwiaty na grobie Zmar³ego przedstawi-
ciele TMM � Konstancja Do³ega-Do³egowska
i Andrzej Pettyn, równie¿ w imieniu Zarz¹-
du G³ównego Towarzystwa Suomi-Puola,
którego sekretarzem generalnym by³ przez
wiele lat.

Na p³ycie grobowca odnotowano, ¿e Kau-
ko Kervinen ju¿ w 1948 r. zosta³ odznaczo-
ny Krzy¿em Oficerskim Orderu Zas³ugi Rze-
czypospolitej Polskiej, a w 1994 r. � za ca³o-
kszta³t zas³ug dla Polski � Krzy¿em Koman-
dorskim RP. W czasie niedawnej wizyty
w Milanówku i spotkania z cz³onkami TMM
sekretarz generalny Suomi-Puola Yhdystys
Eila Czarnecki z Helsinek z wielkim uzna-
niem mówi³a o ¿yciu i pracy Kauko Kervine-
na, wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e jego wielolet-
nia dzia³alno�æ zaowocuje dalszym zbli¿e-
niem polsko-fiñskim.

Jan Czepu³kowski

Letni sezon wycieczkowy Oddzia³ nasz
rozpocz¹³ wielkim wydarzeniem, jakim by³a
dla naszych cz³onków pielgrzymka do Rzy-
mu i odwiedzenie grobu Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II. Z³o¿enie skromnych kwiatów i wie-
le ³ez wzruszenia przy grobie by³o dla na-
szych pielgrzymów chwilami, które na za-
wsze pozostan¹ w pamiêci nas wszystkich.

Do koñca wrze�nia czeka nas jeszcze kil-
ka pielgrzymek i wycieczek do piêknych za-
k¹tków naszego kraju. W maju wyje¿d¿a
pierwsza grupa naszych cz³onków do Hisz-
panii, druga grupa wyje¿d¿a z pocz¹tkiem
wrze�nia, w sierpniu nasi cz³onkowie bêd¹
zwiedzaæ przepiêkn¹ Pragê, kamienne Mia-
sto oraz ciekawe ZOO na terenie S³owacji.
Planujemy wycieczkê z koñcem wrze�nia do
Budapesztu, a sezon wycieczkowy podsu-
mujemy pielgrzymk¹ do Czêstochowy.

Wielkim wydarzeniem dla cz³onków na-
szego Zwi¹zku bêd¹ uroczysto�ci obchodów
60-lecia powstania Oddzia³u Zwi¹zku Eme-
rytów w Milanówku. Ksiêgi rejestrowe cz³on-

Ciekawe plany dzia³ania
Zwi¹zku Emerytów

ków, jakie zachowali�my w naszym archi-
wum, zawieraj¹ wpisy wielu ciekawych na-
zwisk, które przecie¿ tworz¹ te¿ historiê na-
szego miasta. Jeste�my z tego dumni, ¿e
mimo wielu zawirowañ przez lata powojen-
ne nasz Oddzia³ trwa³ i sw¹ dzia³alno�æ roz-
wija do chwili obecnej.

Jeste�my dumni, ¿e nasza dzia³alno�æ
znalaz³a uznanie w�ród w³adz Miasta
i mieszkañców, za co otrzymali�my najwspa-
nialsz¹ nagrodê w postaci �Milanowskiego
Li�cia Dêbu�. Nagroda ta zobowi¹zuje nasz
Oddzia³, wszystkich naszych cz³onków do
jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz nie
tylko naszych cz³onków, ale wszystkich eme-
rytów naszego miasta.

W naszych zamiarach jest organizowanie
spotkañ z ciekawymi lud�mi, nie tylko
mieszkañcami Milanówka. Bêdziemy zapra-
szaæ na spotkania przedstawicieli z dziedzi-
ny nauki, kultury i zdrowia. Takich spotkañ
brakuje osobom starszym, które maj¹ du¿o
wolnego czasu i chêtnie, mamy nadziejê,
bêd¹ korzysta³y z naszych propozycji.

Jeste�my w posiadaniu du¿ej �wietlicy,
bardzo sympatycznie urz¹dzonej dziêki sta-
raniom naszego Zwi¹zku i wielkiej przychyl-
no�ci Burmistrza i w³adz miasta. Planujemy
spotkania w ró¿nych dziedzinach, m.in. wy-
miana do�wiadczeñ kulinarnych miêdzy na-
szymi paniami, wieczorki poetyckie przy
kawie, ró¿nego rodzaju gry. Plany mamy
bardzo szerokie. Na ile nam siê to uda zale-
¿y od wsparcia cz³onków i nie tylko. Do
uczestnictwa w naszych spotkaniach zapra-
szamy wszystkich emerytów z Milanówka
i okolic. Mamy nadziejê, ¿e skorzystaj¹ z na-
szej propozycji wszyscy emeryci, którzy maj¹
du¿o wolnego czasu i zechc¹ uczestniczyæ we
wszystkich naszych poczynaniach, a mo¿e
kiedy� ci mieszkañcy, którzy siê jeszcze wa-
haj¹ zechc¹ zostaæ naszymi cz³onkami, a ro-
dzina emerycka w naszym mie�cie bêdzie
wielk¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ intensywnie
dla dobra emerytów i naszego miasta.

Spotkania i imprezy bêd¹ organizowane
w �wietlicy Zwi¹zku od 15 sierpnia. Dok³ad-
ne daty i godziny, jak i tematy spotkañ bêd¹
og³aszane na naszej tablicy, która jest
umieszczona na zewn¹trz biura przy ul. War-
szawskiej 37 (ko³o postoju taksówek).
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wni-
kliwe czytanie naszych og³oszeñ, które za-
wieraj¹ wiele ciekawych propozycji. Informa-
cje mo¿na równie¿ otrzymaæ telefonicznie
pod nr. 0 22 724-70-97, a Biuro czynne jest
we wtorki i pi¹tki w godz. 10.00 � 15.00.

Zapraszamy w nasze go�cinne progi,
obiecujemy mi³e spêdzenie czasu.

Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

O�rodek Pomocy Zdrowiu zaprasza na
wyk³ady psychologa mgr Kingi Józefowicz
nt. �Jak rozpoznaæ, czy twoja bliska osoba
(np. dziecko) bierze narkotyki lub jest uza-
le¿niona od alkoholu, co z tym robiæ i jak za-
pobiegaæ.�

Wyk³ady odbêd¹ siê w sali klubowej
Administracji GSM w Milanówku, ul. Brzo-
zowa 7.

Terminy wyk³adów: 04.07.,18.07.
w godz. 18.00 � 20.00.

Osoby uczestnicz¹ce w wyk³adach bêd¹
mog³y skorzystaæ z indywidualnych konsul-
tacji z terapeut¹, od 27.06., w poniedzia³ki
i pi¹tki. (Dok³adniejsze informacje zostan¹
podane na wyk³adach). Zarówno wyk³ady,
jak i konsultacje s¹ bezp³atne.

Kinga Józefowicz

Przeciw
Uzale¿nieniom
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Kalendarz imprez kulturalnych
i sportowych lipiec � wrzesieñ 2006
LIPIEC
14.07.(pi¹tek)

godz. 12.00
Wakacyjne Zawody P³ywackie.

SIERPIEÑ
19.08. (sobota)

godz. 10.00
Turniej Pi³ki No¿nej dru¿yn 6-osobowych.

26.08. (sobota)
godz. 10.00
Turniej Pi³ki siatkowej parami.

WRZESIEÑ
01.09. (pi¹tek)

Uroczyste Obchody Rocznicy wybuchu
II Wojny �wiatowej.

03.09. (niedziela)
DZIEÑ MILANÓWKA (szczegó³y na str. 1)

07. � 10.09.
Otwarcie Mistrzostw Milanówka w Tenisie
Ziemnym.

09. � 10.09.

Europejskie Dni Dziedzictwa pod has³em
�Ma³y Londyn�.  Porozumienie Gminy Mila-
nówek, Brwinów i Podkowa Le�na.

09.09. (sobota)
�Ma³y Londyn�.

10.09. (niedziela)
�Otwarte Ogrody�.

KONCERT Zespo³u LAO CHE (wstêpne usta-
lenia).

10.09. (niedziela)
godz. 10.00

Poranek Teatralny.  Bilety wstêpu po 5 PLN
od osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce � MOK)

Szko³a  Podstawowa. nr 2, Milanówek,
ul. Literacka 20; tel. 758-34-85

Akcja �Lato w mie�cie� odbywaæ siê bêdzie
codziennie prócz niedziel i �wi¹t od 26.06. do
31.08.2006 r. pomiêdzy godzin¹ 16.00 a 20.00
Dok³adny czas rozpoczynania i koñczenia
zajêæ okre�laj¹ nauczyciele prowadz¹cy za-
jêcia.
Na terenie boisk sportowych Szko³y odbywaæ
siê bêd¹ zajêcia sportowo-rekreacyjne dla
dzieci i m³odzie¿y, takie jak: koszykówka,
tenis sto³owy, siatkówka, pi³ka no¿na, uni-
hockey, gry sprawno�ciowe zgodnie z potrze-
bami i zainteresowaniem uczestników.

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3, Milanó-
wek, ul. ¯abie Oczko 1;  tel. 758-34-60

Akcja �Lato w mie�cie�  odbywaæ siê bêdzie
w sierpniu 2006 r. w godzinach 9.00 � 14.00
Proponowane zajêcia:
l pi³ka siatkowa
l pi³ka koszykowa
l pi³ka no¿na

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w Miejskiej Hali
Sportowej.

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, Milanó-
wek, Królewska 69; tel. 758-35-24

Akcja �Lato w mie�cie� odbywaæ siê bêdzie
od 3.07. do 31.07.2006 r. zajêcia odbywaæ

siê bêd¹ w godz. 10.00 � 14.00 od poniedzia³-
ku do pi¹tku.
Ze wzglêdu na rozbudowê szko³y zajêcia
prowadzone bêd¹ na �wie¿ym powietrzu
i w obiektach sportowych na terenie Mila-
nówka i Grodziska Maz.
Organizowane bêd¹:
l wycieczki rowerowe
l zajêcia na basenie w Milanówku
l zajêcia na hali sportowej w Grodzisku

Maz.
l zajêcia na basenie krytym w Grodzi-

sku Maz.
l  Wycieczki piesze

Miejski O�rodek Kultury, Milanówek,
ul. Ko�cielna 3; tel. 758-39-60

Zajêcia w ramach Akcji �Lato w mie�cie�
odbywaæ siê bêd¹ na basenie miejskim w lip-
cu i sierpniu od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 11.00 � 14.00 bêd¹ prowadzo-
ne zajêcia z dzieæmi przez instruktora spor-
towego. Przeprowadzone zostan¹ równie¿
zawody p³ywackie, turniej w pi³kê no¿n¹
dru¿yn sze�cioosobowych oraz turniej
w siatkówce pla¿owej.
W miesi¹cu sierpniu, w ka¿d¹ �rodê w godz.
14.00 � 15.30 zapraszamy dzieci w wieku
7 � 13 lat na warsztaty plastyczne. Zajêcia
odbêd¹ siê w Galerii Letnisko Miejskiego
O�rodka Kultury w Milanówku

Lato w mie�cie 2006

Hufiec ZHP im. J. Kusociñskiego zorganizowa³:
l Koloniê w Ciechocinku, w terminie

01 � 15 lipca 2006 r.
l Obóz harcerski w Przerwaniach, w ter-

minie 10 � 31 lipca 2006 r.
l Wêdrownicz¹ WATRÊ w Sudetach,

w terminie 21 � 27 sierpnia 2006 r.
Nie zabraknie tak¿e reprezentacji w Miêdzy-
narodowym Obozie Skautowym w Macedo-
nii  w terminie 05 � 14 sierpnia 2006 r.

ZHP Hufiec im. J. Kusociñskiego
Marzena Osiadacz

Nareszcie
wakacje

Stowarzyszenie �Parafiada�, jak co roku,
zaprasza dzieci i m³odzie¿ z terenu Milanów-
ka do skorzystania z oferty wakacyjnej.
W jej ramach organizowane s¹ kolonie i obozy
w lipcu i sierpniu: w góry, nad jeziora i nad
morze. Ceny s¹ bardzo atrakcyjne, a dla osób
maj¹cych trudn¹ sytuacjê rodzinn¹ lub ma-
terialn¹ mo¿liwe dodatkowe dofinansowania.

Szczegó³owych informacji udziela Karol
Wójcik; nr tel. 504-190-409; Serdecznie za-
praszamy!

Radny Miasta Milanówka
Karol Wójcik

Parafiada 2006
Kolonie i obozy
letnie

Maj¹c w pamiêci niedawne uroczyste ob-
chody 70-lecia Szko³y Podstawowej Nr 2
w Milanówku, grupa absolwentów zwraca siê
z gor¹c¹ pro�b¹ do ludzi dobrej woli o prze-
kazywanie � wypo¿yczenie wszelakich ma-
teria³ów, takich jak: wspomnienia, zdjêcia,
dyplomy, dokumenty, puchary i inne, celem
�ocalenia od zapomnienia�, a w przysz³o�ci
opracowania historii Szko³y.

Adresy kontaktowe:
1. Danuta Kijewska, pawilon �C� targo-

wisko miejskie; tel. 0-604 952 336,
tel./fax 022 758 36 69
maile: maluki1125@neostrada.pl
nawigator46@interia.pl

2. Dagmara Baraniewska; tel. 0-604 750 855
e-mail: dagmarabaraniewska@yahoo.com

3. El¿bieta Madej; tel. 022 724 80 98
e-mail: elzbieta.madej@gmail.com

Przes³anie
absolwentów
milanowskiej
�dwójki�
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Zwyciêzca konkursu Sebastian Ocimek
odbiera g³ówn¹ nagrodê z r¹k
Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego
Wysockiego

Jak wiadomo, Polska posiada najwiêk-
sz¹ liczbê ofiar �miertelnych w�ród ludzi
poszkodowanych w wypadkach drogo-
wych. Przyczyny tej smutnej statystyki
to m.in. ma³e umiejêtno�ci uczestników
ruchu drogowego i ma³a znajomo�æ za-
sad udzielania pierwszej pomocy. Aby to
zmieniæ potrzebna jest szeroka dzia³alno�æ
szkoleniowa od najm³odszych lat. 2 czerwca
2006 r. w Miejskim O�rodku Kultury w Mi-
lanówku przy ul. Ko�cielnej 3 odby³y siê im-
prezy maj¹ce na celu poprawienie �wiadomo-
�ci drogowej m³odych Polaków. Milanowska
Stra¿ Miejska zorganizowa³a VI Fina³ kon-
kursu wiedzy drogowej �B¹d� Bezpieczny�
oraz uroczysto�æ wrêczenia kart rowerowych.
Ca³o�æ prowadzi³a Pani Katarzyna Korczak-
-Alwast ze Stra¿y Miejskiej w Milanówku.

Nad przebiegiem VI Konkursu Wiedzy
Drogowej �B¹d� Bezpieczny� czuwa³a Komi-
sja w sk³adzie: Przewodnicz¹cy � radny Da-
riusz Kopeæ, sier¿ant sztabowy Bogdan Bry-
szewski z Komisariatu Policji w Milanówku,
Ireneusz Pietrzak � prezes Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej �MIFAM�, prezes Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej Milanówek � Krzysztof
Ciborowski, Zbigniew Sowa � mieszkaniec
Milanówka oraz szef Stra¿y Miejskiej w Mi-
lanówku � Komendant Karol £uczak.

Oto lista laureatów konkursu:
Klasy 4 szkó³ podstawowych:
1. Karolina Szatanik, klasa 4A, SP Nr 2
2. Bartosz Kawczyñski, klasa 4, Integracyj-

na Spo³eczna SP Nr 18
3. £ukasz �widerek, klasa 4B, ZSG Nr 1
4. Maciej £¹czyñski, klasa 4, Nowa Prywat-

na SP
Klasy 5 szkó³ podstawowych
1. Olek Ko³odziej, 5A, ZSG Nr 1
2. Filip Sobiecki, 5, Integracyjna Spo³eczna

SP Nr 18
3. Piotr Mietelski, 5, Nowa Prywatna SP
4. Piotr Banaszczyk, 5B, SP Nr 2

Klasy 6 szkó³ podstawowych
1. Micha³ Si³ka, 6A, SP Nr 2
2. Stanis³aw Chmurski, 6, Nowa Prywatna SP
3. Piotr Wi�niewski, 6A, ZSG Nr 1
Klasy 1 Gimnazjum
1. Bartosz Orzechowski, 1C, ZSG Nr 3
2. Monika Ma�lakiewicz, 1, ZSG Nr 1
Klasy 2 Gimnazjum
1. Mateusz Rataj, 2D, ZSG Nr 3
2. Grzegorz Lewandowski, 2C, ZSG Nr 1
Klasy 3 Gimnazjum
1. Krystian Maciejczyk, 3C, ZSG Nr 3
2. Mateusz Murek, 3, ZSG Nr 1

Laureaci pierwszego miejsca dostali ro-
wery górskie i torby niespodzianki, pozosta³e
osoby otrzyma³y torby niespodzianki.
W sk³ad ekologicznych toreb-niespodzianek
wchodzi³y: koszulka z logo Milanówka i zna-
czek z herbem Milanówka, skarpetki spor-
towe firmy �Andrea� oraz s³odycze.

W trakcie Fina³u odby³ siê konkurs ze
znajomo�ci przepisów ruchu drogowego dla
publiczno�ci. Zadanie konkursowe polega³o
na rozpoznaniu sytuacji na skrzy¿owaniach-
-schematach i wskazanie prawid³owego
pierwszeñstwa przejazdu. Nagrodê g³ówn¹
� rower górski i torbê niespodziankê � otrzy-
ma³ Sebastian Ocimek z klasy 4B Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 3 w Milanówku.

Pozosta³e nagrody rozlosowane przez
dzieci �sierotki� trafi³y do 7 dzieci:
1. Olek Ko³odziej, klasa 5A, ZSG Nr 1
2. Grzegorz Lewandowski, 2C Gimnazjum,

ZSG Nr 1
3. Przemek Tuszyñski, 4A, SP Nr 2
4. Rafa³ ¯ukowski, 6A, SP Nr 2
5. Mateusz Rataj, 2D Gimnazjum, ZSG Nr 3
6. Aleksandra Paæko, 4A, ZSG Nr 3
7. Rebeka Gogolewska, 4, Integracyjna Spo-

³eczna SP Nr 18.
Po losowaniu nagród stra¿acy ochotnicy

przeprowadzili pokaz ratownictwa medycz-
nego, procedur postêpowania podczas wy-
padku drogowego. W rolê poszkodowanego
kierowcy wcieli³ siê uczeñ � ochotnik z pu-
bliczno�ci.

Kolejn¹ atrakcj¹ dla ch³opców i dziewczyn
by³ wóz bojowy stra¿y po¿arnej marki Star.
Pojazd przyjecha³ na parking MOK podczas
Konkursu. Zainteresowane dzieci sta³y siê

now¹ obsad¹ pojazdu do momentu, kiedy
stra¿acy musieli pojechaæ na prawdziw¹ akcjê...

Pod koniec uroczysto�ci Burmistrz Mia-
sta Milanówka Jerzy Wysocki wrêczy³ karty
rowerowe i motorowerowe uczestnikom eg-
zaminu. Przed opuszczeniem sali przez m³o-
dych adeptów wiedzy drogowej, pani Kie-
rownik Referatu Stra¿y Miejskiej Bo¿ena
Paku³a-Nied�wiecka czêstowa³a wszystkich
s³odyczami. Na dworze czeka³y, grill i lody
przygotowane przez Stra¿ Miejsk¹.

Rowery górskie zosta³y ufundowane
przez licznych sponsorów. Burmistrz Miasta
Milanówka podarowa³ laureatom ekologicz-
ne torby z miejskimi koszulkami i gad¿eta-
mi reklamowymi naszego miasta.

Inicjatywa stworzona przez Stra¿ Miejsk¹
to bardzo dobry sposób szerzenia wiedzy
o bezpiecznym poruszaniu siê na drogach.

Miejskie Centrum Informacji
Tomasz Leleñ

Najm³odsze Prawo Jazdy

Rozdanie wszystkich nagród jest mo¿li-
we dziêki hojno�ci ludzi wielkiego serca, któ-
rzy corocznie wspieraj¹ nasze dzia³ania.

Dziêkujê sponsorom:
l Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockie-

mu, który w imieniu Urzêdu Miasta prze-
kaza³ milanowskie gad¿ety oraz wrêcza³
wszystkie dyplomy, karty rowerowe i mo-
torowerowe.

l Pani El¿biecie Lis � �DOMENA�
l Pani Barbarze Pakule � �MILWOS�
l Panu Stanis³awowi Rytel-Si³ka � �STACHPOL�

l Panu Januszowi Witaszczykowi � Piekarnia
l Panu Janowi Krzemiñskiemu
l Panu Markowi Tomaszewskiemu �

�TOMMARKO� Us³ugi Transportowo-Bu-
dowlane

l Panu Stanis³awowi Olkowskiemu � Wy-
wóz Nieczysto�ci Sta³ych

l Panu Andrzejowi Olizarowiczowi � �AN-
DREA�

l Panom Dariuszowi Uchorczakowi i Rafa-
³owi Grudniowi � �MERITUM� Nierucho-
mo�ci S.C.

l Firmie MASTERFOODS POLSKA
Dziêkujê równie¿ Pani Annie Biczyk, Dy-

rektorowi Miejskiego O�rodka Kultury
w Milanówku oraz pracownikom MOK-u za
pomoc w organizacji ca³ej uroczysto�ci,
cz³onkom jury i egzaminatorom za fachow¹
ocenê, a druhom stra¿akom za wspania³y
pokaz. Do zobaczenia za rok!

Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

Podziêkowanie
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Na terenie parafii �w. Jadwigi w Milanów-
ku odby³ siê w niedzielê 21 maja 2006 r. Fe-
styn Parafialny, który cieszy³ siê du¿ym za-
interesowaniem. Wokó³ ko�cio³a usytuowa-
no stoiska z losami wielkiej loterii fantowej,
w której ka¿dy los wygrywa³. By³y stoiska
ze wspania³ymi wypiekami parafianek, nie
brak by³o grilla, panie z Rady Parafialnej ser-
wowa³y kawê, herbatê i napoje. Wielkim za-
interesowaniem cieszy³ siê dzia³ sportowy,
gdzie pod kierunkiem Jerzego Majewskiego,
znanego dzia³acza sportowego, odbywa³y siê
zawody sportowe dla m³odzie¿y w kilku
atrakcyjnych konkurencjach. Znany popula-
ryzator strzelectwa Zbigniew Kubek prowa-
dzi³ strzelnicê, gdzie gromadzi³y siê ca³e ro-
dziny, próbuj¹c swoich si³ w strzelaniu z wia-
trówek i pistoletów wiatrówkowych. Dla
zwyciêzców przygotowano wiele atrakcyj-
nych nagród rzeczowych. Instruktorami
i sêdziami, tym razem byli m³odzi adepci
strzelectwa i zarazem ju¿ do�wiadczeni za-
wodnicy: Ola Chmiel, Magda Wa�nik i Kamil
Tarasiewicz.

�Festyn � powiedzia³ mi proboszcz
ks. pra³at Zbigniew Szysz � ma formê lekk¹,
radosn¹ i zawsze ma jaki� konkretny cel do
spe³nienia. Wa¿ne jest to, ¿e integruje spo-
³eczno�æ parafialn¹, a tak¿e mieszkañców
z terenu ca³ego miasta, bo nie brak i osób
z parafii Matki Bo¿ej Bolesnej. G³ównym ce-

Festyn Parafialny
lem tegorocznego festynu jest zebranie �rod-
ków na renowacjê przedpogrzebowej kapli-
cy, która znajduje siê przy ko�ciele. Nie za-
wsze wszystkie remonty mo¿na pokryæ z pie-
niêdzy pochodz¹cych z tzw. tacy, dlatego te¿
potrzebne s¹ dodatkowe kroki w celu zgro-
madzenia niezbêdnych dodatko-
wych �rodków. To wszystko odby-
wa siê dziêki wielkiemu zaanga¿o-
waniu Rady Parafialnej, która zmo-
bilizowa³a wiele osób i firm do po-
darowania atrakcyjnych fantów na
potrzeby loterii, ciesz¹cej siê � jak
zauwa¿y³em � du¿ym powodze-
niem. Bóg zap³aæ wszystkim � za
tê wielk¹ pracê.�

Festyn to nie tylko loteria i za-
wody sportowe, ale i praktyczne
us³ugi dla wszystkich chêtnych.
M.in. zainstalowano tu punkt po-
rad medycznych, gdzie m.in. mo¿-
na sobie zmierzyæ ci�nienie, zmie-
rzyæ poziom cukru. Rano jako
pierwsza dy¿urowa³a dr Barbara
Kaszycka, cz³onek Towarzystwa
Mi³o�ników Milanówka i ceniona w naszym
mie�cie dzia³aczka spo³eczna, po niej na po-
sterunku pojawi³a siê dr Anna Ruszkowska.

Lekarki nie tylko dokonywa³y pomiarów,
ale i doradza³y, jak prowadziæ kuracjê i do

W niedzielê 4 czerwca o godzinie 8.00
rozpocz¹³ siê II Festyn Urszulañski w Mila-
nówku, zorganizowany przez Siostry Urszu-
lanki SJK oraz Stowarzyszenie ,,S³oneczny
Promyk�. Imprezê zainaugurowa³a loteria
fantowa, która trwa³a do godziny 14.00.
O godz. 11.15 w ko�ciele �w. Jadwigi odby³a
siê Msza �w. Odpustowa. Uroczyste otwar-
cie Festynu nast¹pi³o o godzinie 15.00. W Te-

atrze Letnim Miejskiego O�rodka Kultury
zosta³a wystawiona bajka �Królewna �nie¿-
ka� w wykonaniu rodziców dzieci uczêszcza-
j¹cych do przedszkola prowadzonego przez
Siostry Urszulanki. Po przedstawieniu, dzieci
wziê³y udzia³ w konkursie, w którym mo¿na
by³o wygraæ przeja¿d¿kê po Milanówku.
Zwyciêzcy zostali odwiezieni do domów do-
ro¿k¹ zaprzê¿on¹ w piêknego i zadbanego
konia. O godzinie 18.30 wylosowano cztery

g³ówne nagrody, z których pierw-
sz¹ by³ telewizor. Odby³ siê tak¿e
wystêp Orkiestry Dêtej GFZ �Po-
lfa�-Grodzisk. Festyn Urszulañski
to �wietna impreza, która z pew-
no�ci¹ integruje mieszkañców na-
szego piêknego miasta.

Stowarzyszenie �S³oneczny
Promyk� powsta³o miêdzy innymi
w celu zgromadzenia �rodków na
budowê nowego przedszkola na
terenie nale¿¹cym do Zgromadze-
nia przy ul. Mickiewicza 10. Za³o-
¿yli je rodzice dzieci uczêszczaj¹-
cych do tego przedszkola, którzy
chc¹ poprawiæ warunki, w jakich
przebywaj¹ i wychowuj¹ siê dzie-

Festyn Urszulañski

kogo siê zg³osiæ w przypadku zauwa¿onych
chorób lub stwierdzenia podejrzenia o cho-
roby. W oczekiwaniu na pomiar cukru, z cze-
go sam postanowi³em skorzystaæ, zauwa¿y-
³em, ¿e dr Ruszkowska zwróci³a uwagê ja-
kiej� kobiecie na wyra�ne objawy tarczycy
i dwie inne choroby. Na festynie m.in. spo-
tka³em delegacjê z Zak³adu dla Niewidomych
w Laskach, przygotowuj¹c¹ siê do wystêpów

ci. Zreszt¹, co roku jest wiele zg³oszeñ do
przedszkola i nie jest mo¿liwe przyjêcie
wszystkich dzieci. Tak wiêc istnieje pilna po-
trzeba pozyskania �rodków na wybudowa-
nie nowej siedziby. Sprawa nie jest prosta,
�rodki finansowe SS. Urszulanki gromadz¹
powoli, ale spotykaj¹ siê z du¿¹ ¿yczliwo�ci¹
mieszkañców, którzy wspomagaj¹ ich dzia-
³ania. Zreszt¹, wielu mieszkañców to �absol-
wenci� tego przedszkola.

Przypomnê, ¿e z inicjatywy TMM w 2002 r.
zorganizowano obchody 60-lecia dzia³alno-
�ci Zgromadzenia SS. Urszulanek na terenie
Milanówka. Z tej okazji w murach ko�cio³a
pw. �w. Jadwigi zorganizowano wielk¹ wy-
stawê fotograficzn¹, obrazuj¹ca dzia³alno�æ
sióstr, której twórc¹ by³ cz³onek TMM, arty-
sta plastyk Mariusz Koszuta. Odby³o siê te¿
wiele imprez towarzysz¹cych, m.in. spotka-
nie �absolwentów� przedszkola, seminarium
na temat wychowawczych koncepcji urszu-
lañskich, a w ostatniej ksi¹¿ce wydanej przez
TMM (�Milanówek � miejsce magiczne�)
znalaz³ siê obszerny rozdzia³ po�wiêcony
Siostrom Urszulankom.

Miejskie Centrum Informacji
Jerzy �wiêcicki

z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w Miejskim
O�rodku Kultury w Milanówku. O tym przed-
stawieniu i wystêpach dzieci z Lasek pisze-
my w osobnej informacji.

Andrzej Pettyn
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�Królewna �nie¿ka� w wykonaniu rodziców
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola SS.
Urszulanek

Wokó³ ko�cio³a usytuowano stoiska z losami wielkiej
loterii fantowej, w której ka¿dy los wygrywa³
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3 czerwca 2006 roku Szko³a Podstawo-
wa nr 2 w Milanówku obchodzi³a 70 lat swo-
jego istnienia.

By³ lekko pochmurny, ale dosyæ ciep³y
i jasny dzieñ.

Przybywaj¹cych na teren szko³y go�ci
wita³y d�wiêki weso³ych marszów w wyko-
naniu M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej z Kask. Wszy-
scy otrzymywali okoliczno�ciowe foldery
i znaczki.

W�ród zgromadzonych honorowe miejsce
zajêli pierwsi uczniowie Szko³y z lat 1935/36,
nauczyciele oraz weterani ¿o³nierze Armii
Krajowej.

Po wprowadzeniu sztandaru Szko³y, po-
wita³a wszystkich zgromadzonych Dyrektor
Szko³y Nr 2 Marianna Frej. W swoim wyst¹-
pieniu krótko nawi¹za³a do bogatej historii
szko³y, przypomnia³a miejsca jej funkcjono-
wania na terenie miasta. Wspomnia³a rów-
nie¿, ¿e podczas okupacji hitlerowskiej od-
bywa³y siê tam tajne lekcje historii, geogra-
fii oraz jêzyka polskiego, ¿e Szko³a Nr 2 przy-
czyni³a siê do ukszta³towania wielu harce-
rzy Szarych Szeregów i ¿o³nierzy Armii Kra-
jowej. Podkre�li³a, ¿e wspó³czesny budynek
SP Nr 2 powsta³ w 1951 roku, a jego otwar-
cie by³o wydarzeniem medialnym � nakrê-
cono z otwarcia nowej szko³y film, a liczne
wycieczki odwiedza³y nowocze�nie urz¹dzo-
n¹ szko³ê. Fragmenty kronik szkolnych od-
czyta³ uczeñ klasy pi¹tej Kamil Kielak.

Chwilê pó�niej przemawia³ Burmistrz
Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, który wrê-
czy³ Pani Dyrektor wysokiej klasy aparat fo-
tograficzny, aby mo¿na by³o uwieczniaæ
wznios³e chwile w dziejach szkolnej placówki.

Donios³y moment stanowi³o ods³oniêcie
tablicy pami¹tkowej z okazji 70-tej rocznicy
istnienia SP Nr 2. Dokona³y tego nastêpuj¹-
ce osoby:
1) W³adze Miasta � Burmistrz Jerzy Wysoc-

ki i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Woj-
ciech Wlaz³o,

2) uczeñ klasy pierwszej z r. szk.1935/36 �
Pan Jerzy Mi¹sek i uczennica obecnej kla-
sy pierwszej Ola Szymczak,

3) matka � absolwentka Pani Bo¿ena Szczap
i nauczycielka � absolwentka Pani Mag-
dalena D¹browska,

4) by³a wicedyrektor � Pani Leokadia Wrze-
siñska, obecna wicedyrektor Szko³y Nr 2
� Krystyna Lissowska,

5) dyrektor szko³y Pani Marianna Frej.
Nastêpnie ksi¹dz Dziekan Zbigniew

Szysz po�wiêci³ tablicê i modli³ siê ze wszyst-
kimi przyby³ymi w intencji Szko³y.

Po bardzo wa¿nych osobisto�ciach g³os
zabrali pierwsi absolwenci SP Nr 2, w�ród
nich Pan Jan Kubek.

Andrzej Szolc �przewodnicz¹cy O�rodka
AK �Mielizna� wspomina³ o okresie wielkiej
próby, jak¹ szko³a i jej wychowankowie prze-
szli podczas wojny. Niestety koniec II wojny
�wiatowej nie by³ koñcem cierpieñ i strachu
¿o³nierzy Armii Krajowej. Terror i gro�by re-

presji ze strony w³adzy Polski Ludowej za-
myka³y usta patriotom. Niektórym bohate-
rom zamkniêto usta na zawsze � w dos³ow-
nym sensie. Dopiero przemiany demokra-
tyczne pozwoli³y wydobyæ historiê bohate-
rów i nazwaæ Szko³ê Podstawow¹ Nr 2 imie-
niem Armii Krajowej.

Po wyprowadzeniu sztandaru SP Nr 2
wszyscy uczestnicy uroczysto�ci udali siê do
sali gimnastycznej. Tam uczniowie zapre-
zentowali program artystyczny. Nastêpnie
dyrektor szko³y i pani Alicja Ko³odziejczyk,
nauczycielka historii, przedstawi³y wyniki
konkursu �Armia Krajowa � patronem na-
szej Szko³y� zorganizowanego w ramach ob-
chodów �wiêta Szko³y i jej jubileuszu.

Konkurs przebiega³ w dwóch grupach
wiekowych � uczniowie
klas od 1 do 3 wykonywali
prace plastyczne, a starsi
uczniowie przyst¹pili do te-
stu wiedzy o Armii Krajo-
wej. Rozdano nagrody lau-
reatom konkursu, a s¹ nimi:

Katarzyna D¹browska
klasy 1,
Bartosz Zalipski,
klasa 2,
Gabrysia Nowakowska,
klasa 3,

Ex equo:
Paulina Andrzejewska
i Karolina Szatanik
z klasy 4,

Maciej Laskowski
z klasy 5,
Arkadiusz Opa³ko z klasy 6.
Odczytano równie¿ telegram z ¿yczenia-

mi dla szko³y od wicestarosty, który jest ab-
solwentem SP Nr 2.

Przedstawiciel �wiatowego Zwi¹zku ̄ o³-
nierzy Armii Krajowej pan Janusz Nowacki
podarowa³ na rêce Pani Dyrektor dwie ksi¹¿-
ki: �Cichociemni� i �Album Powstania War-
szawskiego�.

Sk³adaj¹c szkole ¿yczenia, swoj¹ obec-
no�æ zaakcentowali harcerze ze Szczepu Nr 2
ZHP, którzy staraj¹ siê w harcerskiej pracy
nawi¹zywaæ do chlubnej tradycji.

Pó�niej nast¹pi³a nieoficjalna czê�æ uro-
czysto�ci sk³adaj¹ca siê ze zwiedzania spe-
cjalnie zaaran¿owanych klas tematycznych
oraz poczêstunku przygotowanego przez
Radê Rodziców.

Piêknym akcentem uroczysto�ci by³ kon-
cert M³odzie¿owej Orkiestry OSP Kaski pod
dyrekcj¹ Edwarda Millera.

Koncert odby³ siê na boisku szkolnym,
zgromadzeni widzowie wys³uchali solistów:
Katarzyny Rzymskiej � mezzosopranistki
i Bohdana Ku�miuka, który doskonale za-
�piewa³ klasyczny utwór �O Sole Mio�.

70 lat swojej historii Szko³a Podstawowa
Nr 2 prze¿y³a w duchu patriotycznym. Uro-
czysto�æ 70 rocznicy istnienia Szko³y by³a
¿ywym ho³dem, jaki m³odzi uczniowie
i wspó³cze�ni obywatele oddali ¿o³nierzom
Armii Krajowej. Nie zapomniano te¿ o wielu
pokoleniach uczniów, nauczycieli i pracow-
ników szko³y.

Przekraczaj¹c progi szko³y, mogli 3 czerw-
ca br. nie tylko odbyæ podró¿ w minione lata,
ale wzi¹æ udzia³ w sympatycznym spotkaniu
pokoleñ.

Miejskie Centrum Informacji
Tomasz Leleñ

Siedemdziesi¹tka milanowskiej �dwójki�

Przedstawiciele �Z¯AK �rodowiska �Mielizna� Obwodu
�Ba¿ant� podczas uroczysto�ci szkolnych; w pierwszym
rzêdzie od lewej siedz¹: Janusz Nowacki, Jan Kubek oraz
przewodnicz¹cy Andrzej Szolc

Poczet Sztandarowy Szko³y Podstawowej
nr 2 im. Armii Krajowej
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 Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2
im. Armii Krajowej w Milanówku sk³ada ser-
deczne podziêkowania wszystkim osobom
i instytucjom, które przyczyni³y siê do zor-
ganizowania i u�wietnienia obchodów
70-lecia Szko³y. W�ród tych, których spo-
³eczno�æ szkolna zachowa we wdziêcznej
pamiêci s¹:
l W³adze Miasta, a szczególnie Burmistrz

Miasta Milanówka Pan Jerzy Wysocki
i Sekretarz Miasta Pani Wies³awa Kwiat-
kowska,

l Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2,

l Ksi¹dz Dziekan Zbigniew Szysz,
l Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury

Pani Anna Barbara Biczyk oraz pracow-
nicy MOK,

l Redakcja Radia Bogoria,
l Agencja Wydawniczo-Handlowa �Bo-

¿ena�,
l Firma �Insert� Us³ugi Poligraficzne i In-

formatyczne,
l Dyrektor Przedszkola Pani Dorota Ma-

larska,
l Kierownik Miejskiego Centrum Infor-

macji Pani Magdalena Stanisz i pracow-
nicy MCI,

l Pañstwo Wies³awa i Mariusz Koszuta,
l Pañstwo Ma³gorzata i Micha³ Trêbiñscy,
l Pañstwo Ma³gorzata i Artur Szymcza-

kowie,
l Pani Agnieszka Oziêb³o,
l Pañstwo Ma³gorzata i Dariusz Matysia-

kowie,
l Pan Andrzej Pettyn,
l Pani Jolanta Sura³a,
l Zuchy, harcerze i instruktorzy Szczepu

NR 2 ZHP w Milanówku,
l Pani Dyrektor Zak³adu Gospodarki Ko-

munalnej i Jej pracownicy.
Szczególne s³owa uznania i podziêkowa-

nia kierujê do nauczycieli i pracowników nie-
pedagogicznych Szko³y, których kreatyw-
no�æ, pomys³owo�æ, pracowito�æ i dodatko-
wa gigantyczna praca, wykonana niejedno-
krotnie kosztem prywatnego czasu wolnego,
zaowocowa³a przepiêknym wystrojem Szko-
³y i ciekawymi ekspozycjami pozwalaj¹cymi
absolwentom i nauczycielom powróciæ choæ
na chwilê do lat minionych.

Z dum¹ i rado�ci¹ dziêkujê ogromnej rze-
szy absolwentów, którzy zechcieli obecno-
�ci¹ uhonorowaæ swoj¹ pierwsz¹ Alma Ma-
ter, oraz wszystkim przyjacio³om i sympaty-
kom Szko³y za s³owa wspania³ych ¿yczeñ,
uznanie i cenne upominki podarowane Sza-
nownej Jubilatce.

Dyrektor Szko³y
Marianna Frej

Podziêkowania

Ola Lotarska z ZSG Nr 3
recytuje wiersz pt. �Placek�
W. Chotomskiej

Klara Bu³ynko i Zuzia Stefaniuk
ze SP Nr 2 recytuj¹ wiersz �Mój
przyjaciel� A. Fr¹czek

W dniu 6 czerwca br. w go�cinnej sali Te-
atru Letniego Miejskiego O�rodka Kultury
w Milanówku mia³ miejsce fina³ III edycji
Konkursu Recytatorskiego zorganizowane-
go przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ pod
honorowym patronatem Burmistrza Jerzego
Wysockiego.

Jury w sk³adzie: Beata Fedorko � prze-
wodnicz¹ca, Edyta
Dziewicka i El¿bieta
Kamiñska � cz³onko-
wie, po przes³uchaniu
w dniach 10 i 24 maja
2006 roku 102 uczniów
z milanowskich szkó³
podstawowych (klasy 0
� III) postanowi³o, ¿e:
I nagrodê otrzymuje

Dawid Wijata z Inter.
Spo³. SP Nr 18 z kla-
sy Ib za wiersz
Agnieszki Fr¹czek
�Co��

II miejsce zajê³a Emilia
Langa z ZSG nr 1
z klasy IIb za
�D¿d¿ownicê D¿u-
niê� £ukasza Dêbskiego.

III nagroda przypada ex aequo: B³a¿ejowi
Drabarkowi ze SP Nr 2, klasa IIIb za �Kro-
wê� Agnieszki Fr¹czek i Ma³gorzacie
Dziewickiej z ZSG nr 1 z klasy IIIa za �Z³y
humorek� Doroty Gellner

Wyró¿nienia otrzymuj¹:
1. Aleksandra Szymczak ze SP Nr 2, klasa

Ib za recytacjê wiersza Wandy Chotom-
skiej �Wó³�

2. Karolina Bia³ecka z SP Nr 2, klasa Ib za
�Muchy w nosie� Wandy Chotomskiej

3. Micha³ Cichosz ze SP Nr 2, klasa Ia za
�Chrz¹szcza� Ma³gorzaty Strza³kowskiej

4. Klara Bu³ynko i Zuzanna Stefaniuk ze SP
Nr 2 z klasy IIIa za recytacjê wiersza �Mój
przyjaciel� Agnieszki Fr¹czek

5. Gabriela Milczarek z ZSG nr 3 z klasy Ia
za �Jak tu ciemno� Danuty Wawi³ow

6. Natalia Brzozowska z ZSG nr 3 klasa Ia
za �A jak bêdê doros³a� Danuty Wawi³ow

7. Alicja Jêdrzejewska z ZSG nr 3, klasa IIa
za �Przepis na lato� Ma³gorzaty Strza³-
kowskiej

8. Julia Makulec z ZSG nr 3, klasa IIa za
wiersz �Wypo¿yczalnia skrzyde³� Wan-
dy Chotomskiej

9. Aleksandra Lotarska z ZSG nr 3, klasa
IIa za �Placek� Wandy Chotomskiej

10. Klaudia Trepa z ZSG nr 3, klasa IIb za
�Grabki w ³apki� Ma³gorzaty Strza³kowskiej

11. Paulina Iwiñska z ZSG nr 3, klasa IIIa za
�Czupirad³o� Ma³gorzaty Strza³kowskiej

12. Rafa³ Chryciuk z ZSG nr 3, klasa IIIa za-

recytacjê wiersza �Mucha czyta
gazetê� Natalii Usenko
13. Julia Wa³kowska z Integra-
cyjnej SP Nr 18 z klasy Ob za
wiersz Agnieszki Fr¹czek �Mu-
chomorek�
14. Zuzanna Newbery z Inter.
Spo³. Szko³y Podst. Nr 18 z klasy
Ib za �Kupi³ dziadek kota w wor-

ku� Agnieszki Fr¹czek
15. Rafa³ Dyra z ZSG nr 1 z klasy Ia za wiersz

Agnieszki Fr¹czek �O zydelku na spacerku�
16. Damian ¯amojda z ZSG nr 1 z klasy IIb

za �Instrukcjê przyszywania guzików�
£ukasza Dêbskiego

17. Julia Ko³odziej z ZSG nr 1 z klasy IIIa za
wiersz Agnieszki Fr¹czek �Ko³dra�

18. Anna Dobrzyñska z ZSG nr 1 klasa II a
za �W ogródku� Doroty Gellner

19. Aleksandra Czerniawska ze Szko³y
Podst. Nr 2 klasa Ib za �Kapelusz� Wan-
dy Chotomskiej

20. Aleksandra Pia�cik ze Szko³y Podst. Nr 2
klasa IIIb za �Koguta i krowê� Agniesz-
ki Fr¹czek

21. Dominik Niemiec z ZSG nr 1 z klasy Ia
za interpretacjê wiersza �Jajo� Agniesz-
ki Fr¹czek

22. Iga Gerlach z ZSG nr 1, klasa Ib za �Stru-
myk� Doroty Gellner

23. Anna Jarz¹bek ZSG nr 1, klasa IIIb za
�Spacerek� Doroty Gellner

Laureaci otrzymali z r¹k Burmistrza na-
grody ksi¹¿kowe wraz z pami¹tkowymi dy-
plomami. Rozstrzygniêcie zakoñczy³ wystêp
nagrodzonych uczniów. Wszystkim uczest-
nikom i nauczycielom dziêkujê za udzia³
w konkursie, osobom nagrodzonym sk³adam
gratulacje. Osobne podziêkowania nale¿¹ siê
pani Annie Biczyk � dyrektorowi Miejskiego
O�rodka Kultury za udostêpnienie sali.

Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

III Konkurs Recytatorski
rozstrzygniêty
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Biblioteka informuje
W lipcu i sierpniu br. Miejska Biblioteka

Publiczna w Milanówku zaprasza czytelni-
ków w godzinach:

Poniedzia³ki 12.00 � 17.00
Wtorki 12.00 � 17.00
Czwartki 11.00 � 16.00
Pi¹tki 12.00 � 17.00

Dyrektor MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska

Biblioteka informuje

Nauczycielka ZSG Nr1 Beata Osiadacz
ze swoimi uzdolnionymi wychowankami

Czujemy jeszcze ch³odny powiew wiatru,
ale ju¿ ¿yjemy oczekiwaniem na tê najpiêk-
niejsz¹, bajecznie kolorow¹ i pe³n¹ optymi-
zmu porê roku � wiosnê. W naszej szkole
wiosna � to wzmo¿ony okres przedsiêwziêæ
artystycznych: konkursów, uroczysto�ci
szkolnych i lokalnych.

Pierwszym  z wydarzeñ, które odby³o siê
w �Jedynce� w Wielkim Tygodniu, to koncert
po�wiêcony ks. Janowi Twardowskiemu
pt. �Poezja � muzyka � obraz�. Celem kon-
certu, który odby³ siê 11.04.2006 r. by³a po-
pularyzacja twórczo�ci wybitnego, wspó³cze-
snego poety (wspomnianego ks. Twardow-
skiego), którego m¹dro�æ i dobroæ emanuj¹-
ca z jego poezji, tak mocno osadzonej w pol-
skiej rzeczywisto�ci, pomaga nam ¿yæ. Jest
to poezja mówi¹ca o sprawach nam bliskich,
emanuj¹ca spokojem, dobroci¹, pobudzaj¹-
ca wyobra�niê cz³owieka i sk³aniaj¹ca do re-
fleksji. Jest nie tylko lekcj¹ literatury, ale rów-
nie¿ lekcj¹ ¿ycia. Widzowie zgromadzeni
w tym dniu w naszej szkole, mieli okazjê
us³yszeæ wiersze, które zaprezentowali
uczniowie klas gimnazjalnych w po³¹czeniu
z projekcj¹ obrazów o tematyce religijnej i lu-

dowej, którym towarzyszy³a oprawa mu-
zyczna utworów M. Biliñskiego, F. Chopina
R. Schumanna, F. Schuberta, A. Vivaldiego
czy W. A. Mozarta. Dope³nieniem wra¿eñ
muzycznych by³y piosenki w wykonaniu
grupy wokalnej, która z rozmachem wyko-
na³a piosenki: �Wznie� serce� z repertuaru
R. Rynkowskiego, �Zmieniæ �wiat� (polska
wersja jêzykowa piosenki �Heal the world�)
a Joanna Dziewicka wykona³a piosenkê �Ze-
garmistrz �wiat³a� z repertuaru T. Wo�nia-
ka. Pomys³odawc¹ tego przedsiêwziêcia ar-
tystycznego by³ ks. S³awomir Starkowski,
scenariusz, prezentacjê obrazów i oprawê

muzyczn¹ przygotowa³a Beata Osiadacz.
Grupê recytatorów z klasy I a i I b gimnazjum
przygotowa³a pani dyrektor El¿bieta Prze-
�dziecka. Ten team animatorów kultury �
E. Prze�dziecka i B. Osiadacz � ma w swej
dzia³alno�ci artystycznej wiele osi¹gniêæ,
które bardzo dobrze wspó³graj¹ z prowadzo-
n¹ przez obie panie grup¹ dzieci i m³odzie-
¿y. Operatorem urz¹dzeñ multimedialnych
podczas koncertu by³ p. Arkadiusz Ciborow-
ski � nauczyciel informatyki. Mamy nadzie-
jê, ¿e go�cie zaproszeni na tê uroczysto�æ,
na d³ugo pozostan¹ jeszcze pod wra¿eniem
tego, co zobaczyli i us³yszeli.

  Nastêpnym wydarzeniem, które ma
swoj¹ kontynuacjê, to udzia³ uczniów naszej
szko³y w Festiwalu Piosenki Miêdzynarodo-
wej w Miêdzyborowie.Festiwal ten ma na
celu podnoszenie kultury muzycznej dzieci
i m³odzie¿y, wzbogacania do�wiadczenia
i umiejêtno�ci muzycznych m³odych woka-
listów. Pomaga rozwijaæ twórcze postawy,
pobudza zainteresowania jêzykami obcymi.
Ju¿ po raz drugi uczennice naszej szko³y mia-
³y przyjemno�æ zaprezentowaæ swoje umie-
jêtno�ci wokalne  w konkursie przygotowa-

nym przez nauczycielki Zespo³u
Szkó³ Publicznych w Miêdzybo-
rowie, pp. Maciejewsk¹ i Ma³go-
rzatê Dr¹zikowsk¹. W popisach
wokalnych 21 kwietnia 2006 r.,
udzia³ wziê³y: Gabriela Krystek,
Paulina Wierzchoñ z piosenk¹
�Venus�; Paulina, Anna Strza³-
kowska, Aleksandra Naporow-
ska, Katarzyna Celewska, Kami-
la Turkowska, Justyna ̄ elazow-
ska, Sabina Szpura z piosenk¹
�Ka¿dy oddech twój� (polska
wersja jêzykowa piosenki �Eve-
ry breath you take�) � reprezen-
tantki gimnazjum i Joanna Dzie-
wicka � kategoria: szko³a podsta-
wowa z Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 1 oraz Julia Krzywañska
z Gimnazjum Spo³ecznego MTE.
Piosenk¹ �Stop� z repertuaru

Sam Brown � Joanna Dziewicka �wy�piewa-
³a� sobie pierwsze miejsce. Brawo Asia!!!
W jury zasiad³a przedstawicielka polskiej
sceny muzycznej (laureatka �Szansy na suk-
ces� � to pocz¹tek Jej kariery wokalnej),
Justyna Steczkowska.

Uczestniczki Festiwalu �Piosenka nie zna
granic� w Miêdzyborowie

Ostatnie, jeszcze �gor¹ce� wydarzenie
kulturalne, to udzia³ dziewcz¹t z Zespo³u
Szkó³ Gminnych nr 1 w Konkursie Piosen-
karskim �Tulipanada 2006� zorganizowa-
nym przez O�rodek Kultury �Arsus� i Dom

¯ycie artystyczne
w ZSG nr 1 w Milanówku

Kultury �Kolorowa�. Celem konkursu jest
zachêcenie dzieci, m³odzie¿y i doros³ych
do czynnego uczestnictwa w amatorskim ru-
chu artystycznym, promowanie talentów,
motywowanie do doskonalenia swoich umie-
jêtno�ci, jak równie¿ umo¿liwienie publicz-
nej prezentacji swoich osi¹gniêæ na scenie.
Konkurs ten ma charakter otwartego prze-
gl¹du dla wykonawców indywidualnych jak
i zespo³ów wokalnych i wokalno � instru-
mentalnych. W przes³uchaniach wokalnych
16 maja 2006 r., wziê³y udzia³: Paulina Na-
porowska, Maria Bartosiewicz, Gabriela Kry-
stek, Paulina Wierzchoñ, Joanna Dziewicka
(ZSG nr 1) oraz Joanna Michalska � repre-
zentantka Gimnazjum Spo³ecznego  w Mila-
nówku ( wyró¿nienie ). Do fina³u przesz³y
Paulina Naporowska i Maria Bartosiewicz �
wykona³y piosenkê z repertuaru M. Brodki
�Mia³e� byæ� � III miejsce w kategorii zespo-
³ów wokalnych i Joanna Dziewicka z nieza-
pomnianym hitem muzycznym z filmu
�Titanic� � �My heart will go on� C. Dion
� I miejsce w kategorii soli�ci. Dnia 24 maja
2006 r. odby³ siê koncert finalistów, w któ-
rym wziê³y udzia³ nasze reprezentantki.

 ¯yczê wszystkim artystom jeszcze wiê-
cej wspania³ych sukcesów w dziedzinie kul-
turalnej, czerpania rado�ci w wykonywanych
zadaniach i dalszego rozwoju swoich umie-
jêtno�ci. Rodziców zachêcam do wspierania
swoich pociech w ich przedsiêwziêciach ar-
tystycznych. Posiadanie zdolno�ci i talentu
to wielkie bogactwo � pielêgnujmy te cechy
w naszych dzieciach!

Nauczycielka ZSG nr 1 w Milanówku
Beata Osiadacz

Zapraszam do odwiedzania galerii na stronie
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku:
www.zsg1milanowek.republika.pl
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 15 czerwca w gmachu Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 1 odby³ siê V Miêdzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Milanówku zorganizowa-
ny przez Towarzystwo Mi³o�ników Milanów-
ka przy wspó³pracy Zespo³u Szkó³ nr 1
im. Ks. P. Skargi i Gimnazjum Spo³ecznego
STO. Do fina³u zakwalifikowa³o siê 11 zespo-
³ów szkolnych (5 z gimnazjów i 6 ze szkó³
podstawowych), w których znalaz³y siê 33
osoby, co jest rekordem w dotychczasowych
konkursach z tego cyklu. Warto podkre�liæ,
¿e fina³ poprzedzi³y eliminacje, wyk³ady
o historii miasta, lekcje w plenerze po³¹czo-
ne ze poznawaniem miejsc pamiêci zwi¹za-
nych z II wojn¹ �wiatow¹, wizyty w Galerii
Historii Miasta Milanówka, gdzie m³odzie¿
przyjmowa³ i informacji udziela³ opiekun tej
placówki W³odzimierz Staro�ciak. £¹cznie �
wed³ug szacunkowych danych � w spotka-
niach poprzedzaj¹cych fina³ uczestniczy³o
ok. 400 uczniów.

W jury zasiedli przedstawiciele zarz¹du
TMM � Dominika Inkielman, Ró¿a Wi�niew-
ska i Andrzej Pettyn.

Po wylosowaniu zestawów pytañ przyst¹-
piono do pierwszej rundy, która polega³a na
udzieleniu odpowiedzi na pytania dotycz¹-
ce historii i dorobku miasta. Odpowiedzi
wykaza³y bardzo dobry i wyrównany poziom
wszystkich zespo³ów, a ró¿nice w punktacji
by³y minimalne. Druga runda, polegaj¹ca na
z³o¿eniu puzli z pociêtych na czê�ci najpiêk-
niejszych willi naszego miasta, rozpoznaniu
nazw tych willi i wykazaniu siê pewn¹ wie-
dz¹ na ich temat, by³a ju¿ trudniejsza i bar-
dziej zró¿nicowa³a punktacjê. Po zsumowa-
niu punktów obu rund, jury postanowi³o
przyznaæ nagrody nastêpuj¹cym zespo³om:

W kategorii szkó³ podstawowych trzy
pierwsze miejsca zajê³y:
1. Pierwsza dru¿yna Szko³y Podstawowej

w ZSG nr 1 im. Ks. P. Skargi w sk³adzie:
Karolina Banasiewicz, Daniel Sadowski,
Alan Weiss-Neuman;

2. Druga dru¿yna Szko³y Podstawowej
w ZSG nr 1 w sk³adzie: Paulina Bielecka,
Klaudia Sura³a, Mateusz Kurek;

3. Druga dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 2
im. Armii Krajowej w sk³adzie: Katarzy-
na Szczap, Olga Wapniarka, Weronika
Trêbiñska.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych trzy

pierwsze miejsca zajê³y:
1. Druga dru¿yna gimnazjum w ZSG nr 1

 im. Ks. P. Skargi w sk³adzie: Justyna ¯e-
lazowska, Agnieszka Pliszek, Kasia Bir-
kowska;

2. Druga dru¿yna gimnazjum w ZSG nr 3
im. F. Chopina w sk³adzie: Marta Kuchar-
ska, Mateusz Rataj, Sylwia M³ynarska;

3. Dru¿yna Gimnazjum Spo³ecznego MTE
w sk³adzie: Karina Rulska, Karolina
Chodasewicz, Paulina Szymañska.

V Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Milanówku �A to Milanówek � w³a�nie�

Pierwsze dru¿yny w obu kategoriach
otrzymaj¹ równie¿ puchary ufundowane
przez Burmistrza Milanówka, które wrêczo-
ne zosta³y w czasie III Festiwalu Sztuki w Te-
atrze Letnim, aby nadaæ temu wyró¿nieniu
wiêksz¹ rangê i aby zwyciêzcy mogli przy-
byæ na tê uroczysto�æ razem z rodzicami
i przyjació³mi.

Po og³oszeniu wyników rywalizacji przez
przewodnicz¹cego jury, wrêczono wszystkim
33 uczestnikom fina³u dyplomy z podziêko-
waniem za udzia³ oraz nagrodzonym
uczniom � dyplomy specjalne wraz z nagro-
dami ksi¹¿kowymi w postaci piêknych albu-
mów i ksi¹¿ek o Milanówku, które ufundo-
wa³y w³adze samorz¹dowe i Towarzystwo
Mi³o�ników Milanówka. Osobne dyplomy
podziêkowania oraz nagrody ksi¹¿kowe
w postaci nowych s³owników jêzyka polskie-
go wrêczono nauczycielom koordynuj¹cym
przygotowania do fina³u i zarazem popula-
ryzuj¹cym wiedzê o naszym mie�cie w�ród
m³odzie¿y szkolnej. Otrzyma³y je panie: Ro-
mualda Jurkiewicz, £ucja Kania, Alicja Ko-
³odziejczyk, Renata Gregorczyk-Wijata, Ur-
szula Kie³czewska, Agata Markiewicz, El¿-
bieta Prze�dziecka, Anna Mrozik, Hanna
Karwat, Ewa Tadzik. Piêkne dyplomy z her-
bem miasta, z logo ka¿dej szko³y uczestni-
cz¹cej w finale, wykonali Wies³awa i Mariusz
Koszutowie.

Na uroczysto�æ wrêczenia dyplomów i na-
gród przyby³ burmistrz Jerzy Wysocki. Po-
gratulowa³ wszystkim uczestnikom dobrych
wyników i du¿ej wiedzy o mie�cie,
podkre�laj¹c, ¿e ka¿dy mieszkaniec na-
szego miasta powinien poznaæ jego hi-
storiê.

Po zakoñczeniu fina³u zada³em bur-
mistrzowi J. Wysockiemu kilka pytañ:

Andrzej Pettyn: Jakie Pan, Panie
Burmistrzu, przywi¹zuje znaczenie do
organizowanych przez TMM konkur-
sów wiedzy o Milanówku dla m³odzie-
¿y szkolnej?

 Jerzy Wysocki: Konkursy wiedzy
o Milanówku organizowane przez
TMM, s¹ z punktu widzenia gospoda-
rza miasta niezmiernie wa¿n¹ form¹
edukacji i w³a�ciw¹, a zarazem sku-
teczn¹ metod¹ zainteresowania m³o-
dych ludzi w³asnym miastem, jego histori¹
i tera�niejszo�ci¹. Wiedza o w³asnym mie-
�cie pozwala uto¿samiaæ siê z nim i uczest-
niczyæ aktywnie w jego ¿yciu.
A.P.: Jakie Pana zdaniem wiedza o �ma³ej oj-

czy�nie� mo¿e mieæ prze³o¿enie na lep-
sze zrozumienie zjawisk i procesów za-
chodz¹cych w naszej �du¿ej ojczy�nie�?

J.W.: Wiedza o �ma³ej ojczy�nie�, a przede
wszystkim znajomo�æ zasad funkcjono-

wania samorz¹du, mo¿e mieæ niebagatel-
ne znaczenie dla zrozumienia wielu
spraw tocz¹cych siê na arenie ogólnokra-
jowej. Samorz¹d lokalny to przecie¿ kraj
w pigu³ce.

A.P.: Coraz wiêksz¹ rolê w upowszechnia-
niu wiedzy o Milanówku odgrywa Gale-
ria Historii Miasta Milanówka. Pojawia siê
w niej coraz wiêcej eksponatów, coraz
wiêcej plansz z informacjami. Istnieje
obawa, ¿e zabraknie w pomieszczeniu
znajduj¹cym siê w gmachu poczty miej-
sca. Czy zauwa¿a Pan to i czy chcia³by Pan
w jaki� sposób poprawiæ warunki pracy
tej placówki?

J.W.: W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Miasta Milanówka zapisana jest rozbudo-
wa Miejskiego O�rodka Kultury i uloko-
wanie tam¿e Galerii Historii Miasta Mila-
nówka. Przewidywany czas realizacji lata
2007 � 2008.
Galeriê znajduj¹c¹ siê w gmachu poczty,

a wiêc w centrum Milanówka, polecamy nie
tylko uczniom, ale i wszystkim mieszkañcom
naszego miasta zainteresowanym jego histo-
ri¹ i rozwojem. Opiekun Galerii pan W³odzi-
mierz Staro�ciak dy¿uruje tam w ka¿d¹ �ro-
dê w godzinach 16 � 18 i chêtnie oprowadza
wszystkich zwiedzaj¹cych. Wstêp bezp³atny.
Mamy nadziejê, ¿e ostatni konkurs przyczy-
ni siê do wiêkszej popularyzacji tej placów-
ki. Przypominamy, ¿e wci¹¿ poszukuje siê
eksponatów, które mog¹ wzbogaciæ ekspo-

zycjê, a zwi¹zane s¹ z przesz³o�ci¹ naszego
miasta. Mo¿na je przekazywaæ bezpo�rednio
do Galerii w �rody lub do Miejskiego Centrum
Informacji przy ul. Warszawskiej 32 (budy-
nek Stra¿y Miejskiej). Przypominamy, ¿e
ksi¹¿ki o Milanówku wydane przez TMM s¹
w ci¹g³ej sprzeda¿y w ksiêgarniach, kioskach
przy stacji i w kiosku przy pl. Starzyñskiego
(w tym ostatnim równie¿ w niedzielê).

Andrzej Pettyn

Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki
i wyrównany poziom wiedzy o swoim mie�cie
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1 czerwca 2006 r. w Zespole Szkó³
Gminnych nr 3 w Milanówku przy
ul. ̄ abie Oczko 1 odby³o siê uroczy-
ste wrêczenie nagród i wyró¿nieñ
laureatom trzeciego ju¿ Konkursu
Literacko-Plastycznego �Mazowsze
piórem i pêdzlem malowane�.

Po raz trzeci Burmistrz Miasta
Milanówka Jerzy Wysocki, który ob-
j¹³ imprezê honorowym patronatem,
ufundowa³ i wrêczy³ nagrody zwy-
ciêzcom. Chwal¹c ideê Konkursu,
Burmistrz podkre�li³ istotê ugrunto-
wania poczucia to¿samo�ci narodo-
wej poprzez rozwój to¿samo�ci re-
gionalnej.

�Trójkowi� organizatorzy impre-
zy, z pomys³odawczyni¹ � pani¹ Dy-
rektor Renat¹ Kossakowsk¹-Kierejewsk¹ na
czele, z wielkim zadowoleniem obserwuj¹,
¿e literacko-plastyczne zmagania dzieci
i m³odzie¿y co roku ciesz¹ siê ogromnym po-
wodzeniem.

W naszej szkole istnieje sta³a ekspozycja
prac plastycznych nagrodzonych w dwóch
pierwszych edycjach Konkursu. Z przyjem-
no�ci¹ wygospodarujemy wiêcej miejsca, aby
ukoronowaæ tak¿e tegorocznych laureatów.

Prace oceniano w dwóch kategoriach pla-
styczna i literacka z podzia³em na grupy wie-
kowe Szko³a Podstawowa I � III oraz IV � VI
i Gimnazjum.

Do Konkursu zg³oszono 181 prac pla-
stycznych i 13 prac literackich z nastêpuj¹-
cych szkó³:

a) Szko³a Podstawowa Nr 2 (zg³oszono
49 prac)

b) Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa
(zg³oszono 6 prac)

c) ZSG Nr 1 (zg³oszono 74 prace)
d) ZSG Nr 3 (zg³oszono 54 prace)
Prace konkursowe oceni³o jury, w sk³ad któ-

rego  wchodzili nauczyciele milanowskich szkó³:
a) p. Edyta Sawicka (ZSG Nr 1)
b) p. Beata Potrzebowska ( Sz. P. Nr 2)
c) p. Monika Szmagaj (ZSG Nr 3)
d) p. Katarzyna Drzewiecka (ZSG Nr 3)
e) p. El¿bieta D¹browska (ZSG Nr 3)
A oto wyniki Konkursu:
KATEGORIA � PRACE PLASTYCZNE

Klasy I � III szko³a podstawowa
I miejsce � Natalia Brzozowska kl. I a (ZSG

Nr 3), Konrad Stankiewicz kl. II b (SP Nr 2)
II miejsce � Joanna Boeniecka kl. III a (SP Nr 2),

Mateusz ¯ak kl. III (ZSG Nr 3)
III miejsce � Iga Gerlach kl. I b (ZSG Nr 1),

Marysia Kijowska kl. I e (Nowa Prywatna
Szko³a Podstawowa)

Wyró¿nienia:
Karolina Szymczak kl. IIIb (SP Nr 2)
Natalia Dziarczykowska kl. III a (ZSG Nr 3)

�Mazowsze piórem
i pêdzlem malowane�

Karolina Sowa kl. III b (SP Nr 2)
Daniel Szczeæ kl. I a (ZSG Nr 3)

Klasy IV � VI szko³a podstawowa
I miejsce � Zuzanna Tyszka kl. IV a (ZSG Nr 3),

Stanis³aw Chmurski kl. IV (Nowa Prywat-
na Szko³a Podstawowa)

II miejsce � Magdalena Glica kl. V (SP Nr 2)
III miejsce � Wiktoria £ój kl. V (SP Nr 2)
Wyró¿nienia:

Angelika Ertner kl.V (SP Nr 2)
Ewa Chojnowska i Dominika B³ochowiak
kl. V (SP Nr 2)
Micha³ Czerniawski kl. IV (SP Nr 2)
praca grupowa: Artur Rajzyngier, Daniel
Maciejowski, Anna Lefler kl. V (SP Nr 2)

Gimnazjum
I miejsce � Bartek Karczewski kl. I b (ZSG Nr 3)
II miejsce � Olga Grabarek kl. II a (ZSG Nr 3)
III miejsce � praca grupowa: Barbara Drapa-

³a, Sylwia Kucharska kl. III b (ZSG Nr 3),
Angelika Szrek

Wyró¿nienia:
Wioletta £ata kl. III a
Karolina Polesiñska kl. III a (ZSG Nr 3)
Ewelina Kowalczyk kl. III d
Agnieszka Kowalska kl. I

KATEGORIA � PRACE LITERACKIE
Klasy I � III  szko³a podstawowa
I miejsce � B³a¿ej Drabarek kl. III b (SP Nr 2)
Klasy IV � VI szko³a podstawowa
I miejsce � Emma Drabarek kl. V c (SP Nr 2)
II miejsce � Joanna Smoliñska kl. V b (SP Nr 2)
III miejsce � Daniel Piotrowski kl. VI c (ZSG Nr 1)
Gimnazjum
I miejsce � Anna Szewczyk kl. I a (ZSG Nr 1)

Serdecznie gratulujemy laureatom, ich
rodzicom i nauczycielom. Dziêkujemy bar-
dzo wszystkim uczestnikom, gor¹co zapra-
szamy za rok.

Rzecznik prasowy ZSG Nr 3
Katarzyna Drzewiecka

 Gdy w Teatrze Greckim w Palazzolo za-
brzmia³a muzyka Garbarka, a z góry amfite-
atru wyruszy³y dziewczêta z wielkimi dzba-
nami, w piêknych strojach i zaczê³y rozda-
waæ publiczno�ci z³ote kielichy � trudno by³o
opanowaæ wzruszenie. A zreszt¹ po co? Ta-
kie zdarzenia s¹ po to, ¿eby wzruszaæ.

Na Sycyliê wyjechali�my w ramach miê-
dzynarodowego festiwalu teatrów amator-
skich, który odbywa siê tam co roku jako
impreza towarzysz¹ca festiwalowi teatrów
profesjonalnych w Syrakuzach. I to oni: Ania
Rundsztuk, Aneta Bohdan, Iga Trzeciakow-
ska, Ada i Kamila Wi�niewskie, Kasia Olek-
sik, Krysia Rubio, Julka Figacz i Ignacy Bo-
chiñski reprezentowali Gimnazjum Spo³ecz-
ne MTE z Brzozowej, a wiêc Milanówek i...
Polskê, bo byli�my jedyn¹ grup¹ z Polski.
Nasz spektakl by³ ilustracj¹ historii z³otego
jab³ka. Ruchem, gestem, elementami tañca
zespó³ o¿ywi³ mitologiczne zdarzenia. I gdy
ma siê próby w klasie, w�ród zsuniêtych pod
�ciany ³awek i krzese³, a efekt widzi siê
w amfiteatrze ze staro¿ytnym rodowodem,
to, proszê mi wierzyæ, wra¿enie graniczy
z omal¿e mistycznym prze¿yciem. I � w to
mo¿na wierzyæ lub nie � jest to miejsce, gdzie
historia staje siê namacalna, a duchy teatru
towarzysz¹ przedstawieniom.

Motorem ca³ej akcji by³a p. Renata Bi³o-
zór, nauczycielka z naszej szko³y, której
oprawa plastyczna spektaklu (kostiumy, re-
kwizyty) by³a sama w sobie dzie³em sztuki.

Obejrzeli�my kilka innych inscenizacji.
Byli�my w Syrakuzach na przedstawieniu
teatru profesjonalnego. K¹pali�my siê w Mo-
rzu Joñskim. Wracali�my ponad dwie doby
autokarem. Dziewczêta poodparza³y sobie
stopy w trakcie wystêpu. W noc poprzedza-
j¹c¹ wystêp Krysia i Ignacy na tarasie sycy-
lijskiego hoteliku dopracowywali swoj¹ sce-
nê Piêknej Heleny i Parysa. Bajka przeplata-
³a siê z trudem i � jak to bajka � dobieg³a
szczê�liwego koñca. Wielkie brawa, auten-
tyczny zachwyt publiczno�ci i...no, to nasz
niew¹tpliwy sukces: W festiwalu uczestni-
czy³ teatr z Florencji (fantastyczne przedsta-
wienie!), który wypatrywa³ sobie grup do
wspó³pracy w miêdzynarodowym projekcie
teatralnym. Wypatrzy³... nas! Od przysz³ego
roku szkolnego mamy szansê na rozpoczê-
cie dwuletniego projektu po³¹czonego z wy-
mian¹ m³odzie¿y, polegaj¹cego na wspól-
nych warsztatach zwieñczonych spektaklem.

Teatr jest fantastyczn¹ przygod¹. Ta przy-
goda nieod³¹cznie wi¹¿e siê z prac¹ i mozo-
³em. Z niejednokrotnie nudnym powtarza-
niem tych samych elementów. I nagle efekt �
produkt finalny � przedstawienie. Gdy dzie-
je siê w takiej scenerii, jakiej mieli�my okazjê
do�wiadczyæ � nabiera dodatkowych tre�ci.

 Instruktor Teatralny w Gimnazjum
Spo³ecznym MTE

Iwona Dornarowicz

Z³ote jab³ko
milanowskie

Wystawa prac laureatów III Konkursu Literacko-
-Plastycznego �Mazowsze piórem i pêdzlem
malowane�
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Od piêciu lat Nowa Prywatna Szko³a Pod-
stawowa w Milanówku organizuje turnieje
dotycz¹ce bezpieczeñstwa. Chcemy uczyæ
dzieci od najm³odszych lat troski o siebie
i innych, umiejêtno�ci zachowania siê w sy-
tuacjach zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia, od-
powiedzialno�ci i empatii.

Od trzech lat we wspó³pracy z Ochotnicz¹
Stra¿¹ Po¿arn¹ w Milanówku przygotowu-
jemy Turniej Wiedzy Po¿arniczej pod has³em:
�Zapobiegajmy po¿arom�. Do uczestnictwa
w nim zapraszamy dzieci od �zerówek� do
szóstych klas z milanowskich szkó³. Uczest-
nicy mog¹ namalowaæ plakat dotycz¹cy ha-
s³a turnieju lub wystartowaæ w czteroosobo-
wej dru¿ynie reprezentuj¹cej klasê lub szko-
³ê, wykazaæ siê wiedz¹ na temat zapobiega-
nia po¿arom i zaprezentowaæ swoj¹ spraw-
no�æ fizyczn¹ podczas konkurencji sprawno-
�ciowych.

III Milanowski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
odby³ siê 10 maja bie¿¹cego roku i � trady-
cyjnie ju¿, spotkali�my siê z ¿yczliwo�ci¹
i zainteresowaniem nauczycieli i dzieci.
Zmagania turniejowe poprzedzi³o jednak so-
lidne praktyczne przygotowanie.... 20 kwiet-
nia zaprosili�my do naszej szko³y wszystkich
uczniów i nauczycieli zainteresowanych te-
matyk¹ turnieju. Punktualnie o godz.10.00
pod budynek szko³y podjecha³ wóz stra¿ac-
ki i dzieci na w³asne oczy mog³y siê przeko-
naæ, jak b³yskawicznie przebiega akcja przy-
gotowania sprzêtu ga�niczego do ugaszenia
po¿aru. Stra¿acy z wielkim zaanga¿owa-
niem, cierpliwo�ci¹ i znajomo�ci¹ rzeczy de-
monstrowali m³odym ludziom wyposa¿enie
wozu stra¿ackiego. Po pokazie odby³o siê
spotkanie, podczas którego panowie rozma-
wiali z dzieæmi na temat pracy, któr¹ wyko-
nuj¹, zadañ, które spe³niaj¹, miejsc, w któ-
rych siê pojawiaj¹, aby pomagaæ ludziom.
Opowiedzieli równie¿ o sposobach udziela-
nia pierwszej pomocy medycznej. Trudno
by³o zakoñczyæ tê ciekaw¹ rozmowê, poniewa¿
dla dzieci okaza³o siê to bardzo wa¿ne, mia³y
mnóstwo pytañ, chcia³y dzieliæ siê w³asnymi
do�wiadczeniami, s³uchaæ i opowiadaæ....

Jak bardzo owocne by³o to spotkanie,
mogli�my siê przekonaæ ju¿ wkrótce. 10 maja,
podczas turnieju dzieci by³y równie przejê-
te, zaanga¿owane i naprawdê �wietnie przy-
gotowane. Startowa³y w dwóch kategoriach
wiekowych � klasy 0 � 1 oraz II � III � ogó³em
� 67 dzieci. By³o g³o�no i naprawdê gor¹co.
Publiczno�æ entuzjastycznie dopingowa³a
dru¿yny � zarówno podczas czê�ci �teore-
tycznej� i sprawno�ciowej. Jury, z³o¿one
z nauczycieli z milanowskich szkó³, z satys-
fakcj¹ i zaanga¿owaniem ocenia³o ka¿de
konkursowe zadanie. Tor przeszkód przygo-
towany przez stra¿aków na dziedziñcu OSP

�Zapobiegajmy po¿arom�
ju¿ po raz trzeci

okaza³ siê równie¿ solidnym wyzwaniem.
Atmosferze rywalizacji towarzyszy³a od sa-
mego pocz¹tku wzajemna ¿yczliwo�æ i do-
bra zabawa.

A oto wyniki zmagañ turniejowych:
Dzieci z klas 0 � I
 I miejsce:
Klasa I B � Nowa Prywatna Szko³a Pod-

stawowa � Jankowski Filip, Jaskulska
Agnieszka, Ni¿a³owska Ewa, £yszkowska
Marysia

II miejsce � równorzêdne
Klasa I E � Nowa Prywatna Szko³a Pod-

stawowa � Grudzieñ Jan, Haber Zuzanna,
Horszczaruk Tomasz, Krzysiak Marta

Klasa 0 B � Damaziak Oskar, Kopacz Anna
Matuszewska Maja, Mikulski Jan

Klasa 0 A � Krzemiñski Mateusz, Kubic-
ka Marysia, Lipiñski Filip, Walêczak Miko³aj

Uczniowie z klas II � III zajêli:
I miejsce
Klasa III � Nowa Prywatna Szko³a Podsta-

wowa � Belewicz Krzysztof, Gembal Waw-
rzyniec, Kamiñski Ignacy, Murawski Micha³

II miejsce � równorzêdne
Klasa III B � Szko³a Podstawowa nr 2 �

Cie�la Miko³aj, Kamiñski Bartek, Kuraszkie-
wicz Marcin, Stankiewicz Kuba

Klasa III � Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 �
Chryciuk Rafa³, Kêpka Jakub, Ko³odziejska
Natalia, Zalewska Katarzyna

III miejsce � równorzêdne
Klasa II i III � Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1

� Dêbowski Maciej, Dwurzyñski Maciej,
Przegaliñski Marcin, Wierzbicki Daniel

Klasa III A � Szko³a Podstawowa nr 2 �
Krajewski Pawe³, Persa Hubert, Zawrzykraj
Kuba, Zdrojewski Adam

 Klasa II � Nowa Prywatna Szko³a Podsta-
wowa � Bortnik Anna, Kamiñska Zofia, Kru-
pa Bart³omiej, Szczêsna Michalina

IV miejsce
Klasa II B � Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 �

Derejczyk Marcin, Mularski Jêdrzej, Regul-
ska Barbara, Trepa Klaudia

V miejsce
Klasa II � Szko³a Podstawowa nr 2 � Kie-

lak Karol, Stankiewicz Konrad, Zalipski Bar-
tosz, Zinkow Kuba

Nagrody w konkursie plastycznym � pra-
ca na temat �Zapobiegajmy po¿arom�, otrzy-
mali:
Klasy 0 � I
I miejsce � Walêczak Miko³aj
II miejsce � Jan Mikulski

III miejsce � Maciej Muszyñski
Klasy II � III
I miejsce � Adam Zdrojewski
II miejsce � Ewa Sochacka
III miejsce � Jakub Duchniewicz

Wrêczenie nagród, ufundowanych przez
burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wy-
sokiego i Now¹ Prywatn¹ Szko³ê Podstawo-
w¹, odby³o siê 17 maja 2006 r. o godz. 11.00
w siedzibie Nowej Prywatnej Szko³y Podsta-
wowej w Milanówku przy ul. Brzozowej 1.

Chcemy bardzo serdecznie podziêkowaæ
wszystkim nauczycielom zainteresowanym
propagowaniem w�ród dzieci idei bezpie-
czeñstwa i odpowiedzialno�ci, dzieciom, któ-
re z tak¹ rado�ci¹ uczestniczy³y po raz ko-
lejny w Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, Burmi-
strzowi Miasta Milanówka � panu Jerzemu
Wysockiemu, za patronat i nagrody, a tak¿e
stra¿akom z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Milanówku � szczególnie prezesowi panu
Krzysztofowi Ciborowskiemu oraz naczelni-
kowi panu Piotrowi Pliszewskiemu za zaan-
ga¿owanie w przygotowanie dzieci oraz udo-
stêpnienie nam swojej �siedziby� na czas
konkursu.

Mamy gor¹c¹ nadziejê (i nie chcemy jej
gasiæ), ¿e dziêki takim konkursom nasi wy-
chowankowie w przysz³o�ci nie bêd¹ czuli siê
bezradni, przera¿eni i sparali¿owani, kiedy
kto� bêdzie potrzebowa³ pomocy.

Organizatorki III Milanowskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej

El¿bieta Siwek i Anna Soból

Stra¿acy z wielkim zaanga¿owaniem,
cierpliwo�ci¹ i znajomo�ci¹ rzeczy
demonstruj¹ wyposa¿enie wozu
stra¿ackiego
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III Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego
ci¹g dalszy ze str.1

na polu miêdzynarodo-
wej twórczo�ci ilustracyj-
nej. Jednocze�nie ukazuje
przestrzeñ w jakiej wizual-

ne wyobra¿enia s¹ charakteryzowane i mo-
tywowane odpowiednimi szko³ami, typowy-
mi cechami krajów jak i ich kultur. Prace za-
fascynowa³y ogl¹daj¹cych swoj¹ kolorysty-
k¹, tematem i wyj¹tkowo�ci¹.

W czwartek 08.06.06 r. odby³ siê Dzieñ
Rycerski. Tego dnia ca³o�æ imprezy przenio-
s³a siê do Amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza.
Tam w niecodziennej atmosferze odby³ siê
Heppening, w czasie którego widzowie mie-
li mo¿liwo�æ �ledziæ z zapartym tchem nie-
samowit¹ walkê Bractwa Rycerzy Herkusa
Monte oraz pokaz tañca z ogniem.

Tego dnia przenie�li�my siê w �wiat od-
leg³y, ale jak¿e mocno zakorzeniony w ser-
cu, �wiat emocji, honoru, mêstwa i walki.
Publiczno�æ mog³a choæ na chwilê oderwaæ
siê od codziennej komputerowej rzeczywi-
sto�ci. W kamiennym krêgu, rycerze w to-
warzystwie dam dworu powitali przedstawi-
cieli miast: burmistrza miasta Milanówka
Jerzego Wysockiego, burmistrza miasta Lidz-
barka Warmiñskiego  Mieczys³awa Bycz-
kowskiego i przewodnicz¹cego Rady Miasta
Lidzbarka Warmiñskiego Artura Wajsa. Bar-
dzo realistycznie wygl¹da³a rycerska walka.
Rycerze w odpowiednich strojach dokony-
wali zbrojnego starcia. Uderzenia mieczów,
eksplozja barwnych szat i zbroi, nadawa³y
autentyczno�ci wydarzeniu. Ca³o�æ dope³nia-
³a gra Micha³a Borowskiego na saksofonie
i klimatyczne d�wiêki bêbnów.

Wieczór zosta³ zamkniêty spektaklem
pt. PROPHETIE zagranym przez Kielecki Te-
atr Tañca. Siedemnastu tancerzy opowiedzia-
³o publiczno�ci o prorokach, którzy pomagaj¹
nam wybraæ pomiêdzy dobrem a z³em. Spek-
takl odegrano na bardzo wysokim poziomie.
�wietna muzyka, stroje i oczywi�cie taniec.
Widaæ by³o elementy walki, akrobatyki,
a wszystko pe³ne dynamiki i energii.

W sobotê 10.06.06 r. o godz. 18.00 odby³
siê wernisa¿ wystawy poplenerowej V Pleneru
Artystycznego �Nieobojêtni na to co wokó³�.

Plener pomy�lany jako spotkanie arty-
stów my�l¹cych i czuj¹cych trochê inaczej ni¿
wiêkszo�æ �rodowiska artystycznego. £¹czy
ich niew¹tpliwie odmienno�æ postawy wobec
trendów narzuconych przez politykê kultu-
raln¹ kraju, narzucon¹ przez krytyków i ku-
ratorów. Artystów ³¹czy niew¹tpliwie od-
mienno�æ postawy wobec trendów narzuco-
nych przez politykê kulturaln¹ kraju narzu-
con¹ przez krytyków i kuratorów. Jest to swe-
go rodzaju opozycja wobec lansowanych
konwencji typu instalacje, sztuka skandalu.
Podczas wernisa¿u Prof. Ludwig Maci¹g
� Kustosz wystawy przybli¿y³ go�ciom taj-
niki z ¿ycia artystycznego pleneru i, co pod-
kre�li³, praca przebiega³a w atmosferze po-

znawania tajników natury bez alkoholu, czy-
li arty�ci promowali bardzo trze�we podej-
�cie do ¿ycia. Swoje prace wystawili: Joanna
B³oñska, Marian Danielewicz, Ma³gorzata
Dudziñska-Kraskiewicz, Ma³gorzata Ho³ów-
ka, Maciej Falkiewicz, Wac³aw Jagielski,
Aneta Ja�wiñska, Janusz Knorowski, Ludwik
Maci¹g, Aleksandra Novak-Zempliñska,
Wieñczys³aw Pyrzanowski, Barbara Szubiñ-
ska, Maja Wojnarowska,Antoni Wróblewski.
Wystawa zosta³a zorganizowana we wspó³-
pracy z Agrokultura Korfowe �
Joanna Grootings.

Wszystkie prezentowane wy-
stawy w ramach Festiwalu Sztuki
mo¿na ogl¹daæ do koñca czerwca br.

W niedzielê 11.06.06 r. w dniu
zakoñczenia Festiwalu Sztuki od-
by³ siê Kiermasz �Artystyczny
Kr¹g� w plenerze, przy Miejskim
O�rodku Kultury. Arty�ci z woje-
wództwa Mazowieckiego zapre-
zentowali swoje prace z dziedzi-
ny rêkodzie³a artystycznego.
Przedstawiona zosta³a ca³a gama
rêkodzie³a, zaczynaj¹c od malar-
stwa, grafiki, rze�by, witra¿y, po
takie wyroby jak szk³o u¿ytkowe
rêcznie malowane, artystyczn¹ bi-
¿uteriê, krawiectwo artystyczne,
malarstwo na jedwabiu czy wyro-
by z masy solnej. Dla pañ przygotowane by³y
stoiska z malowanymi bluzkami i obrusami,
kosmetykami, bi¿uteri¹ i artystycznymi szka-
tu³kami.

Tego dnia odby³ siê Koncert Fina³owy lau-
reatów Konkursu Debiutów Wokalnych �pie-
wu Solowego i Piosenkarstwa. Nagrodê
GRAND PRIX jako najwiêksze odkrycie Fe-
stiwalu wywalczy³a Agata Gruszka � Cho-
rzów. II miejsce otrzyma³a Izabela Piotrak
� Warszawa. Agnieszka Skotniczna � Bole-
chowice zosta³a nagrodzona III miejscem.
W Konkursie Debiutów Wokalnych �piewu
Solowego i Piosenkarstwa zosta³y przyzna-
ne wyró¿nienia: Marcie Lau � Bia³e B³onie
ko³o Bydgoszczy, Magdalenie Ostrowskiej �
Grodzisk Mazowiecki, Ma³gorzacie Gawlik
� B³onie, Rafa³owi Stêplowskiemu � B³onie
i Dorocie Micha³owskiej � Radziejowice.

Niespodziank¹ ostatniego dnia Festiwa-
lu by³ wystêp �wiatowej s³awy iluzjonisty
S³awomira Piestrzeniewicza. Pokaz Wielkie-
go Maga by³ bardzo efektowny i nowatorski.
Artysta ³¹czy swój kunszt iluzjonistyczny
z ujmuj¹c¹ beztrosk¹, lekko�ci¹, ¿artem, lu-
zem, który pozwala widzom uwierzyæ, ¿e to
co niemo¿liwe jest jednak mo¿liwe. Spotka-
nie to zrobi³o ogromne wra¿enie na przyby-
³ych go�ciach i na pewno d³ugo pozostanie
w ich pamiêci.

Zainteresowanie Festiwalem Sztuki prze-
jawiali ludzie �wiata nauki, kultury oraz biz-
nesu. By³a to artystyczna uczta dla ludzi ko-
chaj¹cych sztukê.

Przypomnijmy, ¿e Festiwal Sztuki w Mi-
lanówku odby³ siê po raz trzeci.

Dziêkujê wszystkim, którzy wspó³praco-
wali przy realizacji tak wspania³ego przed-
siêwziêcia jakim jest Festiwal Sztuki, który
rozs³awia Milanówek poza granicami nasze-
go miasta.

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Serdecznie dziêkujemy wszystkim spon-
sorom, którzy przyczynili siê do realizacji
III Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego, a s¹ nimi:
Cecilia Kondracova � Radca Ambasady Repu-
bliki S³owackiej, Dyrektor Instytutu S³owacji
Alina Witkowska � Dyrektor Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki � Patronat Hono-
rowy
Marek Zdrzy³owski �Co? Gdzie? Kiedy? Na Ma-
zowszu�
Jacek Grabowski �Radio Bogoria�
Bogdan Krysiñski �Kodak-KBMGP�
Jerzy Dmochowski � Prezes �Jedwab Polski
Sp z o.o.�
Piotr P³ochocki �MPM PRODUCT�
Zarz¹d �Arkuszowej Drukarni Offsetowej�
Mariusz Kawa �EURO-PARTY�
Jacek Banaszczyk � Prezes Dziewiarskiej
Spó³dzielni Inwalidów �MALWA�
Petroniusz Frejlich �PETRONIUS ARA-
BIANS�
Marek Tomaszewski �TOMMARKO�
Konstancja Do³êga-Do³êgowska �CUKIERKI
REKLAMOWE�

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Podziêkowania
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Anna Barbara Biczyk � dyrektor MOK-u i Cecilia
Kandracova � Radca Ambasady Republiki
S³owackiej otwieraj¹ Dzieñ Kultury S³owackiej
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W niedzielê 25 czerwca, podczas uroczy-
stej Mszy �wiêtej o godzinie 12.30 spo³ecz-
no�æ parafialna Parafii pw. �w. Jadwigi �l¹-
skiej w Milanówku po¿egna³a odchodz¹ce-
go na emeryturê ks. pra³ata Zbigniewa Szy-
sza, zarazem dziekana Dekanatu Grodzi-
skiego. Równocze�nie po¿egnano wikariu-
sza ks. Adama Ostrowskiego, który po krót-
kiej pos³udze w Milanówku obejmuje probo-
stwo w innej parafii.

By³ to swoisty �koncert ¿yczliwo�ci�, ja-
kie parafianie skierowali w s³owach podziê-
ki za 16-letni¹ duszpastersk¹ pos³ugê pod
adresem swojego proboszcza i zarazem kon-
cert podziêkowañ za owocn¹ wspó³pracê,
które skierowa³ proboszcz do licznie zgroma-
dzonych parafian.

Na po¿egnaln¹ Mszê �w. przyby³y t³umy
by³ych i obecnych parafian, cz³onkowie for-
macji dzia³aj¹cych na terenie parafii, kom-
batanci, przedstawiciele organizacji spo³ecz-
nych i w³adze miasta z burmistrzem Jerzym
Wysockim i przewodnicz¹cym Rady Miasta
Wojciechem Wlaz³o na czele. Odczytano
piêkny list ks. prymasa Józefa Glempa, w któ-
rym podsumowa³ i wysoko oceni³ pracê dusz-
pastersk¹ ks. Zb. Szysza i poinformowa³, i¿

�Koncert ¿yczliwo�ci�
dla Proboszcza Parafii �w. Jadwigi

proboszcz spêdzi emeryturê w Milanówku,
czego z nadziej¹ oczekiwano i przyjêto z du-
¿ym zadowoleniem. Nastêpnie by³y po¿e-
gnalne s³owa odchodz¹cego proboszcza i od-
chodz¹cego wikariusza, a potem ju¿ niekoñ-
cz¹ce siê wyst¹pienia przedstawicieli spo-
³eczno�ci parafialnej wraz z ¿yczeniami zdro-
wia na dalsze lata, spe³nienia marzeñ
i obfituj¹cego w ³aski Bo¿e ¿ycia na emery-
turze.

Burmistrz Jerzy Wysocki w swoim po¿e-
gnalnym przemówieniu podkre�li³ dobr¹
wspó³pracê ks. proboszcza z w³adzami samo-
rz¹dowymi, zaznaczaj¹c, ¿e proboszcz Zbi-
gniew Szysz �by³, jest i bêdzie stuprocento-
wym milanowianinem�, ¿e w swojej pracy
duszpasterskiej po³o¿y³ du¿e zas³ugi dla pa-
rafii i miasta, a jako takiemu nale¿¹ siê wy-
razy uznania w postaci odznaczenia statu-
etk¹ �Milanowskiego Li�cia Dêbu�, któr¹ za-
zwyczaj wrêcza siê osobom szczególnie za-
s³u¿onym dla miasta i lokalnej spo³eczno�ci.
Statuetkê burmistrz Wysocki wrêczy³ pro-
boszczowi przy powszechnym aplauzie
uczestników uroczysto�ci.

Program tego piêknego i wzruszaj¹cego
po¿egnania dope³ni³ podnios³y w nastroju

koncert  w wykonaniu chóru parafialnego
�Cantabile� z niezapomnianym Alleluja z so-
listami Dariuszem Biernackim i Krzysztofem
Walêczakiem oraz pie�ñ po¿egnalna, której
refren � daj Panie si³y mu � szczególnie
utkwi³ w pamiêci obecnych i by³ jeszcze jed-
nym ¿yczeniem dla odchodz¹cego proboszcza.

Z rozlicznych przemówieñ wyg³oszonych
w czasie po¿egnania wy³oni³ siê portret pro-
boszcza � duchownego, prawdziwego ojca
parafii, dobrego gospodarza, ¿yczliwego lu-
dziom, doradzaj¹cego potrzebuj¹cym rady,
wspieraj¹cego modlitw¹ potrzebuj¹cych
wsparcia i zarazem cz³owieka, który przez
16 lat pos³ugi duszpasterskiej w Milanówku
bardzo silnie wrós³ w lokaln¹ spo³eczno�æ,
co wielokrotnie da³ wyraz w publicznych wy-
powiedziach i wywiadach prasowych.

Chwila po¿egnañ jest z pewno�ci¹ mo-
mentem nie³atwym, bowiem, gdy ludziom
przyjdzie siê rozstaæ, sk³ania do refleksji
i napawa smutkiem. Tym razem na twarzach
wiernych zgromadzonych w ko�ciele pw. �w.
Jadwigi malowa³ siê u�miech rado�ci, bo-
wiem by³o to po¿egnanie w powitaniu. Po-
¿egnanie duchownego, który zrobi³ wiele dla
tej parafii i zarazem powitanie, bo zostaje,
aby nadal pracowaæ dla jej dobra i po¿ytku
lokalnej spo³eczno�ci.

Mariusz Koszuta

27 maja br., mieszkaj¹cy w Milanówku
�wiatowej s³awy �piewak operowy Romuald
Tesarowicz (bas), wieloletni solista Teatru
Wielkiego w Warszawie, ju¿ po raz trzeci za-
prosi³ mieszkañców na dwugodzinny kon-
cert do Teatru Letniego Miejskiego O�rodka
Kultury, w czasie którego wyst¹pi³ wraz ze
swoimi przyjació³mi � Jolant¹ Kowalsk¹
z Krakowa (sopran) i Rafa³em Bartmiñskim
z Warszawy (tenor).

Licznie przyby³ych mi³o�ników belcanta
powita³a dyr. MOK-u Anna Biczyk, wyra¿a-
j¹c satysfakcjê, ¿e tak znakomici arty�ci za-
szczycili nasze miasto swoj¹ sztuk¹, po czym
ju¿ niepodzielnie prowadzenie koncertu
przej¹³ Romuald Tesarowicz, który te¿ zainau-
gurowa³ koncert na wstêpie wykonuj¹c dwa
utwory. Jeden z nich to aria z opery �¯ydów-
ka� Halevyego, w s³owach nawi¹zuj¹ca do
odbywaj¹cej siê pielgrzymki papie¿a Bene-
dykta XVI, drugi za� utwór, to piêkna pie�ñ
o matce Henryka Czy¿a i Bernarda £adysza,
któr¹ zadedykowa³ wszystkim matkom,
z okazji niedawnego Dnia Matki.

Dowiedzieli�my siê, ¿e przyjaciele Romu-
alda Tesarowicza � których pokrótce przed-
stawi³ � to wspaniali �piewacy. Jolanta Ko-
walska, mimo m³odego wieku (studenta
IV roku Akademii Muzycznej w Krakowie)
to jedna z najbardziej utalentowanych �pie-
waczek m³odego pokolenia, laureatka kon-
kursów wokalnych, zwi¹zana z Oper¹ Kame-
raln¹ w Krakowie, stypendystka Ministra

Kultury (wkrótce wyje¿d¿a na studia do
W. Brytanii). Rafa³ Bartmiñski to absolwent
Akademii Muzycznej w Katowicach, a obec-
nie solista Teatru Wielkiego � Opery Naro-
dowej w Warszawie. Oboje wraz z R. Tesaro-
wiczem wykonali wiele wspania³ych pie�ni,
arii operowych i operetkowych, w�ród któ-
rych szczególne uznanie s³uchaczy zyska³y
melodyjne utwory klasyki �wiatowej. Wiele
z nich ca³a trójka wykonawców musia³a bi-
sowaæ. Mnie osobi�cie, szczególnie podoba-
³y siê arie operetkowe w wykonaniu Jolanty
Kowalskiej, zw³aszcza za� z wielkim tempe-
ramentem wykonany czardasz z operetki
Franciszka Lehara �Cygañska Mi³o�æ�, po-
nadto bardzo podoba³a siê brawurowa inter-
pretacja s³ynnej arii z repertuaru J. Kiepury
�Brunetki, blondynki�� w wykonaniu Ra-
fa³a Bartmiñskiego i wspania³a pie�ñ Gersh-
wina �Missisipi� w wykonaniu Romualda
Tesarowicza, w której podziwiali�my nie tyl-
ko wspania³y g³os s³awnego �piewaka, ale
i jego umiejêtno�ci interpretacyjne. Ca³a trój-
ka wykonawców, którym towarzyszy³a przy-
by³a z £odzi ceniona akompaniatorka Danuta
Pêczkowska-Antoszewska, podbi³a serca
licznie przyby³ej publiczno�ci. Jolanta Kowal-
ska oczarowa³a milanowsk¹ publiczno�æ
urod¹, osobistym wdziêkiem i przepiêknym
g³osem.

Koncert zakoñczy³o wspólne � wykonaw-
ców i publiczno�ci � od�piewanie arii �Usta
milcz¹, dusza �piewa, kocham ciê�� Koñ-

Koncert pie�ni i arii w Milanówku
cowym oklaskom, które zla³y siê z ostatnimi
taktami arii, towarzyszy³y s³owa jakiego�
uczestnika koncertu �piewaj¹cego w kierun-
ku Romualda Tesarowicza na melodiê arii
�Kochaj nas i zorganizuj nam ponownie tak
wspania³y koncert!� I chyba mia³ racjê Ro-
muald Tesarowicz mówi¹c na wstêpie kon-
certu, ¿e w tym miejscu panuje duch Stani-
s³awa Gruszczyñskiego, �wiatowej s³awy te-
nora z Milanówka, którego w okresie miê-
dzywojennym podziwia³y najwiêksze sceny
operowe Europy. Atmosfera koncertu by³a
bowiem niezwykle gor¹ca, a brawom i bisom
nie by³o koñca. Oblegani przez mieszkañców
Milanówka arty�ci d³ugo jeszcze po koncer-
cie udzielali autografów i odpowiadali na
pytania, obiecuj¹c powróciæ do Milanówka,
miasta Gruszczyñskiego i Tesarowicza.

Koñcz¹c wypada wyraziæ satysfakcjê, ¿e
coraz czê�ciej i coraz chêtniej nowo zamiesz-
kali w Milanówku arty�ci, a jest ich wielu,
dziel¹ siê swoj¹ sztuk¹ ze wspó³ziomkami
w swojej nowej ma³ej ojczy�nie. Przypomnij-
my, ¿e niedawno w tej samej sali mia³a wer-
nisa¿ malarstwa Nina G¹sowska, a 21 czerw-
ca odby³a siê w MOK-u promocja najnowszej
ksi¹¿ki innego mieszkañca Milanówka, zna-
komitego aktora i re¿ysera Andrzeja Zaor-
skiego. Ale to nie koniec, bo wci¹¿ mamy
w pamiêci III Miêdzynarodowy Festiwal Kul-
tury, o którym piszemy osobno.

Andrzej Pettyn



24

Spo³eczne Liceum Ogórnokszta³c¹ce
w Milanówku przy ulicy Fiderkiewicza og³a-
sza otwarty konkurs fotograficzny na pocz-
tówkê z Milanówka pod has³em �Pozdrowie-
nia z Milanówka�. Nagrodzone prace znajd¹
siê na wystawie �Pozdrowienia z Milanów-
ka�, która bêdzie mia³a miejsce w przestrze-
ni publicznej miasta, wzd³u¿ jednej z g³ów-
nych ulic (ze wzglêdu na koniecznosæ du¿e-
go powiêkszenia zdjêcia musz¹ byæ odpo-
wiedniej jako�ci). Efektem konkursu bêdzie
te¿ wydanie pocztówek. Organizatorom za-
le¿y na ukazaniu genius loci miasta, wyj¹t-
kowych sytuacji, ca³ej prawdy o miejscu,
w którym ¿yjemy. Fotografie mog¹ byæ barw-
ne lub czarno-bia³e, mog¹ to byæ równie¿ re-
tusze. Szczegó³owe informacje i zg³oszenia
prosimy przesy³aæ na adres:

liceum@slo5.edu.pl

Joanna Dru¿ycka

Pozdrowienia
z Milanówka

23 maja br. grupa
m³odzie¿y z mila-
nowskich gimnazjów
(34 osoby) wraz
z opiekunami poje-
cha³a do Muzeum
Podró¿ników w War-

szawie-Falenicy na wystawê Azjatyckie Szla-
ki A.F. Ossendowskiego.

Ekspozycja sta³a zosta³a zorganizowana
przez Fundacjê Odysseum, która poprzez
zgromadzone dokumenty, rêkopisy, ksi¹¿ki,
fotografie, trofea my�liwskie, broñ, obrazy
i rysunki krajobrazów Mongolii stara siê
przybli¿yæ sylwetkê podró¿nika i pisarza. Po
muzeum m³odzie¿ oprowadza³ jego w³a�ciciel
i prezes fundacji pan Witold St. Micha³ow-
ski, który barwnie i z werw¹ opowiada³
o ¿yciu i twórczo�ci jednego z najpopularniej-
szych przedwojennych pisarzy.

M³odzie¿ obejrza³a równie¿ wystawê fo-
tograficzn¹ �O� �wiata� po�wiêcon¹, jak mo-
gli�my przeczytaæ w katalogu, linii ³¹cz¹cej
stolicê cywilizacji Doliny Indusu w Azji (Mo-

Azjatyckie szlaki
A.F. Ossendowskiego
Wystawa w Muzeum Podró¿ników

hend¿o Daro) z Wysp¹ Wielkanocn¹ na Pa-
cyfiku.

Na koniec wycieczki uczniowie wpisali siê
do ksiêgi pami¹tkowej.

Wraz z grup¹ milanowskiej m³odzie¿y mu-
zeum odwiedzi³a pani doktor Helena Krajew-
ska, popularyzatorka osoby A.F. Ossendow-
skiego, inicjatorka umieszczenia g³azu z oko-
liczno�ciowym napisem i nadania imienia pi-
sarza centralnemu skwerowi w Milanówku.

Wycieczka do muzeum zosta³a zorgani-
zowana z inicjatywy pana burmistrza Jerze-
go Wysockiego z okazji 130 rocznicy urodzin
pisarza. A. F. Ossendowski urodzi³ siê
27 maja 1876 roku, zmar³ w 1945 r. w ta-
jemniczych okoliczno�ciach, jego grób znaj-
duje siê na milanowskim cmentarzu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam
do odwiedzin piêknie po³o¿onego Muzeum
Podró¿ników, które mie�ci siê w Warszawie-
Falenicy przy ulicy Werbeny 1; tel. (0-22) 872
04 30; e-mail: michalowski@rurociagi.com

Zofia Pawlak-Szymañska

Z dniem 1 maja br. rozpocz¹³ siê Interne-
towy Konkurs Wiedzy o Milanówku, który
raz w miesi¹cu organizowaæ bêdzie Towarzy-
stwo Mi³o�ników Milanówka. Konkurs ma na
celu popularyzacjê wiedzy o naszym mie�cie,
o ponad stuletnim jego dorobku, o wydarze-
niach w przesz³o�ci i mieszkañcach miasta,
którzy wnosili swój wk³ad w rozwój miejsco-
wo�ci, a tak¿e � mieszkaj¹c w Milanówku �
w rozwój kultury i nauki w skali kraju.

Zadania konkursowe � og³aszane raz
w miesi¹cu na stronach internetowych To-
warzystwa Mi³o�ników Milanówka � bêd¹
zró¿nicowane. Bêdziemy pytaæ o nazwy, na-
zwiska, daty i miejsca wa¿nych z punktu wi-
dzenia lokalnej historii, ale i wydarzeñ do-
tycz¹cych kraju. M.in. zapytamy o nazwiska
twórców polskiego jedwabnictwa, o nazwê
produkowanego w naszym mie�cie przepysz-
nego (i s³odkiego!) wyrobu, którego smak
uwielbiaj¹ nie tylko dzieci; zapytamy o naj-
s³ynniejszego polskiego szpiega, który
mieszka³ w Milanówku i w okresie II RP roz-
pracowywa³ hitlerowsk¹ III Rzeszê, zapyta-
my o to, jak siê nazywa³ pisarz z Milanów-
ka, który przet³umaczy³ na jêzyk polski
wszystkie dzie³a Szekspira (a niejako na
marginesie tej pracy przek³adowej i wymy-
�lania znakomitych krymina³ów � napisa³
�liczne bajeczki wierszowane pt. �Makówka
z Milanówka�, wydane przez TMM), zapy-

tamy ilu kawalerów Krzy¿a Virtuti Militari
spoczywa na milanowskim cmentarzu i jak
siê nazywaj¹; jak siê nazywa polski pisarz,
pochowany na milanowskim cmentarzu, któ-
ry w okresie miêdzywojennym móg³ siê po-
szczyciæ wiêkszym dorobkiem pisarskim ni¿
sam Henryk Sienkiewicz; zapytamy, w któ-
rym roku odby³a siê pierwsza powojenna wy-
stawa polskich artystów plastyków (a odby³a
siê w Milanówku), jak siê nazywa wybitny
polski rze�biarz, który tworzy³ tu swoje dzie³a,
jak siê nazywa jedna z najwiêkszych w Pol-
sce galerii sztuki wspó³czesnej, w której eks-
ponuje siê prace wybitnych twórców polskich
i zagranicznych, a która znajduje siê w Mi-
lanówku; jak siê nazywa �piewak, który
w okresie miêdzywojennym s³awi³ polsk¹
sztukê operow¹ i Milanówek na najwiêk-
szych scenach operowych �wiata; w ilu fil-
mach fabularnych wyst¹pili w okresie powo-
jennym mieszkaj¹cy obecnie w Milanówku
aktorzy; urnê z sercem którego wybitnego
Polska uratowano z p³on¹cej Warszawy
w okresie Powstania i przewieziono do Mi-
lanówka, gdzie znajdowa³a siê pod opiek¹ ar-
cybiskupa Antoniego Szlagowskiego przez
ponad rok.

Milanówek ma bardzo bogat¹ historiê,
pytañ wiêc nie zabraknie, a w odpowiedziach
przekazywaæ bêdziemy na stronach WWW
obszerniejsze informacje, maj¹ce na celu

Internetowy Konkurs Wiedzy
o Milanówku

upowszechnienie wiedzy o mie�cie i miesz-
kaj¹cych w Milanówku twórcach kultury
i naukowcach.

Oczywi�cie, nie zabraknie te¿ nagród,
które ufunduje zarówno burmistrz Milanów-
ka Jerzy Wysocki, Towarzystwo Mi³o�ników
Milanówka, jak i firmy milanowskie, których
w rejestrze jest ponad dwa tysi¹ce.

Pierwszy konkurs polegaj¹cy na podaniu
roku, w którym Milanówek uzyska³ prawa
miejskie (a by³ to rok 1951 !), wygra³ Jacek
Nieæko z miejscowo�ci 05-504 Z³otok³os
i otrzyma³ ksi¹¿kê o Milanówku. Gratulujemy!

Obecnie na stronach internetowych TMM
trwa kolejny konkurs (wyniki bêd¹ og³oszo-
ne 1 lipca br.), w którym w�ród nagród poza
ksi¹¿kami o naszym mie�cie jest kupon na
wyroby znanej i cenionej milanowskiej fir-
my Cobra warto�ci 70 z³ do wykorzystania
w godzinach dzia³alno�ci sklepu przy ul. Spa-
cerowej 3, czyli w od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 10 � 18 oraz w weekendy w godz.
9 � 16. Zadanie konkursowe znajduje siê pod
adresem: <http://tmm.net.pl/> i polega na
rozpoznaniu na podstawie zdjêcia jednej
z najstarszych milanowskich willi. Ka¿dy
uczestnik mo¿e nades³aæ tylko jedn¹ odpo-
wied� (adres podano w Internecie)! Prosimy
o spopularyzowanie konkursu i stron WWW
Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka w�ród
przyjació³ i znajomych. Prawie codziennie na
tych stronach pojawiaj¹ siê nowe informacje
i artyku³y.

Zadania konkursowe bêd¹ og³aszane raz
w miesi¹cu w pierwszym dniu rozpoczyna-
j¹cego siê miesi¹ca i w tym samym dniu og³o-
szone bêd¹ wyniki losowania nagród zakoñ-
czonego konkursu.

Prezes TMM
Andrzej Pettyn

A.F. Ossendowski
1876 �1945
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I Mistrzostwa Milanówka w Scrabble
�Truskawki w Milanówku�

W Milanówku mieszka kilkoro �zawodo-
wych� scrabblistów, tzn. takich, którzy znaj-
duj¹ siê na li�cie rankingowej Polskiej Fede-
racji Scrabble. Na pocz¹tku tego roku powsta³
pomys³ zorganizowania najpierw klubu
Scrabble, a nastêpnie I Mistrzostw Milanówka.

Klub Scrabble znalaz³ swoje miejsce
w Miejskim O�rodku Kultury (spotkania
w ka¿d¹ �rodê od godz. 18.00). Uda³o siê
równie¿ zorganizowaæ wspomniane mistrzo-
stwa, które odby³y siê w dn. 10�11 czerwca
br. w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. ̄ abie
Oczko. Turniej odby³ siê pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Jerzego Wysockiego. Organi-
zatorzy postanowili wykorzystaæ tytu³ pio-
senki �Truskawki w Milanówku� (tekst: Woj-
ciech M³ynarski, wykonanie: Hanna Bana-
szak) do nadania nazwy turniejowi. Tru-
skawkowy motyw towarzyszy³ ca³ej impre-
zie � pocz¹wszy od tekstu piosenki, który
otrzymali wszyscy uczestnicy, przez umiesz-
czenie wizerunku truskawki na pucharach
dla zwyciêzców, a skoñczywszy na 30 kilo-
gramach prawdziwych truskawek, które
z apetytem zosta³y skonsumowane przez za-
wodników.

Co roku, w ca³ej Polsce odbywa siê ponad
30 turniejów Scrabble. W naszym regionie
by³a to pierwsza taka impreza (nie uwzglêd-
niaj¹c Warszawy). Wziê³o w niej udzia³ 72
zawodników z 22 miejscowo�ci. Najliczniej-
sz¹ grupê stanowili warszawiacy (28 osób),
nastêpnie ³odzianie (dziewiêcioro zawodni-
ków), a zaraz potem znalaz³ siê Milanówek,
reprezentowany przez 8 osób. Pojawi³a siê
te¿ czteroosobowa ekipa do�wiadczonych
graczy z Bia³ej Podlaskiej oraz trójka równie
wytrawnych zawodników z Inowroc³awia.

Jednak wszystkie trzy miejsca na podium
zgarnêli warszawiacy. Niekwestionowanym
Mistrzem Milanówka zosta³ Filip Sosin, któ-
ry wygra³ 11 z 12 partii. Drugie miejsce zaj¹³
Marcin Mroziuk z 9 wygranymi, a trzecie �
Marek Syczuk. Marek mia³ równie¿ 9 wygra-
nych, ale Marcin wyprzedzi³ go liczb¹ ma-
³ych punktów (po du¿ych punktach jest to
drugie kryterium w klasyfikacji). Zwyciêzcy
otrzymali puchary oraz nagrody pieniê¿ne.

Zaciêta walka o tytu³ najlepszego zawod-
nika z Milanówka trwa³a do koñca. Dopiero
ostatnia partia wy³oni³a zwyciêzcê. Przegra-
ne Maæka Czupryniaka i Krzysztofa Bukow-
skiego oraz wygrana Rafa³a Matczaka za-
pewni³y tytu³ temu ostatniemu. Tak wiêc naj-
lepszym zawodnikiem z Milanówka zosta³
Rafa³ Matczak, student Wydzia³u Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
W ogólnej klasyfikacji Rafa³ zaj¹³ 16. miej-
sce z 7 wygranymi.

Podczas turnieju nie zabrak³o tak¿e kon-
kursów towarzysz¹cych. Konkurs wiedzy
o jêzyku polskim, pomy�lany jako forma
uczczenia Roku Jêzyka Polskiego, wcale nie
by³ ³atwy. Profesor Jerzy Bralczyk stwierdzi³,

¿e pytania mog³yby sprawiæ k³o-
pot niejednemu jêzykoznawcy.
Jednak scrabbli�ci nie przestra-
szyli siê i odwa¿nie podjêli wy-
zwanie. Laureatk¹ konkursu zo-
sta³a Joasia Stêpieñ z Katowic,
nagrodzona ksi¹¿k¹ ze specjal-
n¹ dedykacj¹ od prof. Bralczyka.
Nagrodê wrêczy³ osobi�cie Au-
tor. Profesor Bralczyk wyrazi³ te¿
opiniê, ¿e ilekroæ ma do czynie-
nia ze scrabblistami, tylekroæ
wprawia go w zdumienie ich nie-
zwyk³a dociekliwo�æ w sprawach
jêzyka polskiego.

Konkurs wiedzy o Milanów-
ku zdominowali ³odzianie: Kry-
styna Puchalska i Andrzej Pu-
chalski. Pan Andrzej Pettyn, pre-
zes Towarzystwa Mi³o�ników
Milanówka, wrêczy³ im ufundo-
wane przez TMM ksi¹¿ki: �Mi-
lanówek � Ma³y Londyn� oraz
�Milanówek � miejsce magiczne�

z dedykacjami i autografem. Pan Andrzej
Pettyn uhonorowa³ równie¿ kilkunastu in-
nych laureatów konkursu publikacjami
TMM.

Trzeci konkurs, sponsorowany przez RIO
BRAVO. NOWA PRZYGODA, polega³ na u³o-
¿eniu na planszy jednego z kilkunastu wy-
typowanych s³ów, w zamian za tzw. rangery
(specjalne ¿etony) na westernow¹ strzelni-
cê pneumatyczn¹. Tylko jedno s³owo z listy
trafi³o na planszê. S³owo KOLT u³o¿y³ Ma-
riusz Skrobosz z Warszawy, za co otrzyma³

1 rangera od szeryfa Rio Bravo, pana Piotra
Skulskiego.

W trosce o dobre samopoczucie turniejo-
wiczów, organizatorzy zadbali tak¿e o inne
rozrywki. W sobotni wieczór mia³a miejsce
przeja¿d¿ka bryczkami po Milanówku, po-
tem by³o ognisko z pieczeniem kie³basek
oraz zawody strzeleckie na westernowej
strzelnicy pneumatycznej. W strzelaniu do-
minowa³y scrabblistki, zw³aszcza ³odzianki
� Beata Piotrowska i Krystyna Puchalska vel
Biegn¹ca £ania.

Turniej siê uda³, gracze byli zadowoleni
i oczarowani naszym miastem. Ka¿dy wyje-
cha³ z jakim� upominkiem. Za rok liczymy
na jeszcze wiêksz¹ frekwencjê.

Mariola Osajda-Matczak

I Mistrzostwa Milanówka w Scrabble
�Truskawki w Milanówku� pod patronatem
Burmistrza Miasta ju¿ za nami. Bardzo ser-
decznie dziêkujemy wszystkim uczestni-
kom, którzy zechcieli nas odwiedziæ � mamy
nadziejê, ¿e wywie�li�cie ze sob¹ mi³e
wspomnienia i za rok przyjedziecie na ko-
lejny turniej.

Nasza impreza nie odby³aby siê bez
wsparcia sponsorów � jeszcze raz serdecz-
nie dziêkujemy:
l Urzêdowi Miejskiemu w Milanówku,

a zw³aszcza Burmistrzowi Milanówka,
Panu Jerzemu Wysockiemu oraz Sekretarz
Miasta, Pani Wies³awie Kwiatkowskiej

l Miejskiemu O�rodkowi Kultury w Mila-
nówku, Pani Dyrektor Annie Biczyk oraz
Panu W³odzimierzowi Filipiakowi

l Wydawnictwu Iskry, Panu Prezesowi
Wies³awowi Uchañskiemu

l Towarzystwu Mi³o�ników Milanówka,
Panu Prezesowi Andrzejowi Pettynowi

l Panu Profesorowi Jerzemu Bralczykowi
l Stajni Eko-Farm, Pañstwu Katarzynie

i Sebastianowi Widalskim
l Westernowej Strzelnicy RIO BRAVO.

NOWA PRZYGODA, Panu Piotrowi Skul-
skiemu

l Pracowni Poligraficzno-Komputerowej
PIKOMP
Równie gor¹co dziêkujemy naszym pa-

tronom medialnym:
l bezp³atnemu dwutygodnikowi �Co?

Gdzie? Kiedy? na Mazowszu�
l bezp³atnej gazecie kulturalno-informa-

cyjnej �Wspólny Powiat�.
Organizatorzy

I Mistrzostw Milanówka w Scrabble:
Mariola Osajda-Matczak, Marek Dudkiewicz,

Maciej Czupryniak, Krzysztof Bukowski

Podziêkowanie

Gra w scrabble wymaga du¿ego skupienia
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9.06.2006 r. w szkole podstawowej nr 2
odby³ siê turniej koszykówki -Streetball
o �Puchar Burmistrza Miasta�. W turnieju
wziê³o udzia³ stu zapaleñców tzw. Koszy-
kówki ulicznej (trzech na trzech na jeden
kosz). Turniej rozegrany zosta³ w trzech ka-
tegoriach wiekowych: szko³a podstawowa,
gimnazjum, liceum. Sêdzia g³ównym zawo-
dów by³ Pan Mieczys³aw Radkiewicz, który
po raz 9 poprowadzi³ turniej streetballa.

Wyniki turnieju:
SZKO£A PODSTAWOWA

Dziewczêta
1 m-ce � Nocne Koszmary (Kasia Konop-
ka, Mira �wiêcicka, Weronika Trêbiñska,
Kasia Perzyñska)
2 m-ce � Szóstoklasistki
3 m-ce � Snoopy - Sznaf

Ch³opcy
1 m-ce � All Stars (Jan Waldon, Damian
B³aszczak, Mateusz Kurek, Robert £u-
kowski)

Streetball

 Sezon ten mo¿na by nazwaæ sezonem
niewykorzystanych szans. W rozgrywkach
Koszykarskiej Ligi Szkó³ �rednich dru¿yna
ch³opców zajê³a dopiero 5 miejsce w grupie,
a by³y du¿e szanse na awans do fina³ów.
Najwiêksz¹ sensacj¹ by³o zajêcie ostatniego
miejsca w zawodach powiatowych, które
wygra³a szko³a z Wójtowskiej. Dru¿ynie bra-
kuje niestety chêci do trenowania i wytrwa-
³o�ci, jak równie¿ dyscypliny. Najlepszym
strzelcem dru¿yny zosta³ £ukasz Kie³ek ze
�redni¹ 22,53. Tym samym zosta³ on pierw-
szym najlepszym strzelcem nie z Milanów-
ka (Brwinów), a drugim nie z popularnej
�Dwójki�. Nale¿y tak¿e nadmieniæ, ¿e rzu-
ca³ ze skuteczno�ci¹ 62%, co na rozgrywa-

j¹cego jest �wietnym wynikiem. £ukasz mia³
równie¿ najwiêcej przechwytów � 3,35. Naj-
wiêcej zbiórek notowa³ Maciek £ukasiewicz
� 10,88. Najlepiej podaj¹cym zosta³ Jasiek
Szugajew � 5,07, a najwiêcej bloków mia³
B³a¿ej Kania � 2,40.

Je�li za� chodzi o dru¿ynê dziewcz¹t, to
zosta³a ona od nowa zbudowana, po tym, jak
w sk³adzie zosta³y tylko 3 zawodniczki. Dla-
tego du¿ym sukcesem jest wygranie zawo-
dów powiatowych, których najlepsz¹ zawod-
niczk¹ zosta³a Karolina Dobrosz, a zajêcie
III miejsca na �miêdzypowiatach� w Socha-
czewie, równie¿ nie jest z³ym wynikiem.
Szczególnie, ¿e mecz o II miejsce dziewczêta
przegra³y dwoma punktami.

Podsumowanie sezonu
koszykarskiego 2005/06

2 m-ce � Milan Lekers
3 m-ce � Domestos
GIMNAZJUM

Dziewczêta
1 m-ce � Jatutatu (Magda D¹browska, Na-
talia Kierkowska, Sylwia Tameczka, Ka-
sia Kania)
2 m-ce � No Name
3 m-ce � Laski z Brooklynu

Ch³opcy
1 m-ce � Dzielnica z Miami (Mateusz Pia-
�cik, Maciek Szczêsny, Kuba P³oszaj,
w dro¿ynie ch³opców wyst¹pi³a kole¿an-
ka Natalia P³oszkiewicz)
2 m-ce � Kurczaki
3 m-ce � MTE
LICEUM

Dziewczêta
1 m-ce Ble � (Monika £a�mirska, Kasia
Sobczak, Kasia Grudniewska, Karolina
Dobrosz)

Ch³opcy
1 m-ce � Rakatana-

rap (Maciek £ukasie-
wicz, B³a¿ej Kania, Da-
mian Kotwiñski, Jan
Szugajew)

2 m-ce � Amatorzy
3 m-ce � Obroñcy Ty-

tu³u
Zwyciêzcy otrzy-

mali puchary, medale
i nagrody rzeczowe.

Koordynator
ds. Sportu

W³odzimierz Filipiak

Koszykarska Liga Szkó³ �rednich przy-
nios³a tylko trzy zwyciêstwa, co da³o ekipie
miejsca IX/X. Najwiêcej punktów rzuca³a
Karolina Dobrosz � 13,87. Mia³a równie¿
najwiêcej przechwytów � 4,00 i asyst � 1,87.
Najwiêcej zebranych pi³ek mia³a Katarzyna
Sobczak � 14,23, która okaza³a siê równie¿
najlepiej blokuj¹c¹ � 2,08.

Dnia 3 czerwca w hali przy ul. ¯abie
Oczko zosta³ rozegrany �mecz gwiazd� re-
prezentantów szko³y. Zawodnicy byli podzie-
leni na dwie ekipy. W dru¿ynie �starszych�
zagrali: Daniel Lewicki, Dawid Wojciechow-
ski, Maciej Urban, Maciej Sobczak, Sebastian
Jurczak oraz Pawe³ Palarczyk. W ekipie
�m³odszych� wyst¹pili: Bartosz Budza³ek,
Marek Zapa³owski, Micha³ Weso³owski, Ra-
fa³ Dej, Stanis³aw Górski, Przemys³aw Ma-
ciak, £ukasz Kie³ek, Jan Szugajew, Maciej
£ukasiewicz i B³a¿ej Kania. Wynik meczu to
80 � 74 dla �starszych�, najwiêcej punktów
uzyska³ dla pokonanych Marek Zapa³owski
� 25, a najlepszym graczem spotkania zosta³
wybrany Pawe³ Palarczyk, który poprowadzi³
swoj¹ dru¿ynê do zwyciêstwa, zdobywaj¹c
28 punktów.

W spotkaniu nie wyst¹pili niestety jedni
z najlepszych: Wojciech Rydzikowski, Rafa³
Lis (obaj kontuzjowani), Wojciech Urban,
Tomasz Zdziech, Pawe³ Pelc (praca) oraz Mar-
cin Brochocki i £ukasz Moñka (poza krajem).

Mecz sprowadzi³ na trybuny wiêcej kibi-
ców ni¿ mecze III Ligi. Je�li wszystko siê uda
na prze³omie wrze�nia i pa�dziernika roze-
grany zostanie drugi taki mecz.

Wszystkie dane, wyniki i statystyki znaj-
duj¹ siê na stronie internetowej dru¿yny:
www.zs1-milanowek.pl/milanl

  Micha³ Gbur

M³odzi koszykarze w akcji
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Zwracamy siê z gor¹cym apelem do kie-
rowców, którzy s¹ uczestnikami ruchu dro-
gowego na terenie miasta Milanówka o zwró-
cenie szczególnej uwagi na przebiegaj¹ce
przez jezdniê zwierzêta, a w szczególno�ci
wiewiórki i je¿e. Milanówek to miasto o cha-
rakterze le�no-parkowym w zwi¹zku z czym
wystêpuj¹ tu gatunki zwierz¹t charaktery-
styczne dla terenów le�nych. Niestety
w ostatnim czasie na milanowskich drogach
coraz czê�ciej mo¿na zauwa¿yæ potr¹cone
zwierzêta. W zwi¹zku z powy¿szym prowa-
dz¹c pojazdy mechaniczne b¹d�my ostro¿ni
i uwa¿ajmy na czworono¿nych mieszkañców
naszego Miasta-Ogrodu.

Kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher

Apel do
kierowców!!!
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Ju¿ od o�miu lat Referat Ochrony �rodo-
wiska organizuje konkursy ekologiczne,
które maj¹ na celu kszta³towanie �wiadomo-
�ci ekologicznej i zachêcanie dzieci i m³odzie-
¿y do dzia³añ na rzecz ochrony �rodowiska.

W dniu 06.06.2006 r. w Miejskim O�rod-
ku Kultury w Milanówku odby³o siê rozstrzy-
gniêcie VIII edycji miêdzyszkolnego konkur-
su ekologicznego, nad którym patronat ob-
j¹³ Burmistrz Miasta Milanówka, pod has³em
�Kolorowe rady na wszystkie odpady�. Na
fina³ konkursu przybyli zaproszeni uczest-
nicy i laureaci wraz z rodzicami i nauczycie-
lami.

Tegoroczny konkurs zosta³ przeprowa-
dzony w trzech etapach:
I ETAP � projekcja filmu pt: �Ekologia w mie-

�cie Milanówku� z wype³nieniem ankiet
w szko³ach,

II ETAP � przygotowanie prac pod has³em
�Kolorowe rady na wszystkie odpady�
zdjêcia, plakaty � technika dowolna przez
uczniów oraz wybór najlepszych prac
w szko³ach,

III ETAP � ocena ankiet i prac przez Komisjê
konkursow¹.

Chcieli�my, aby uczestnicy konkursu
w swoich pracach pokazali, jak nale¿y po-
stêpowaæ z odpadami zarówno komunalny-
mi, jak i niebezpiecznymi, w gospodarstwie
domowym jak i w mie�cie.

W sumie do oceny wp³ynê³o 218 prac pla-
stycznych, które pokazywa³y, ¿e warto trosz-
czyæ siê o �rodowisko, w którym ¿yjemy.

Komisja konkursowa ocenia³a zawarto�æ
merytoryczn¹, pomys³owo�æ oraz estetykê
wykonania prac.

Najciekawsze prace zosta³y nagrodzone
i wyró¿nione, nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e
wybór by³ do�æ trudny, gdy¿ wszystkie pra-
ce naprawdê by³y bardzo ciekawe.

Nagrodzone i wyró¿nione prace bêdzie
mo¿na obejrzeæ w galerii, która powstanie
podczas obchodów Dnia Milanówka, tj. 3 wrze-
�nia 2006 r. Oto nagrodzeni i wyró¿nieni
w VIII edycji konkursu ekologicznego pod ha-

 �Kolorowe rady na wszystkie odpady�
s³em �Kolorowe rady na wszystkie odpady�:
w kategorii klas I � III Szko³y Podstawo-
wej nagrodzono:
� I Miejsce � Julia Brzeska, uczennica klasy

II �b� z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
� II Miejsce � Jêdrzej Zakrzewski, uczeñ kla-

sy II z Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej nr 18,

� III Miejsce � Jakub Duchniewicz, uczeñ
klasy III z Nowej Prywatnej Szko³y Pod-
stawowej
Wyró¿nienia:

1. Bartosz Trojanowski, uczeñ kl. III �a�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

2. Adam Nanowski, uczeñ kl. III z Nowej
Prywatnej Szko³y Podstawowej (nieobecny)

3. ¯aneta Korczak, uczennica kl. III �a�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

4. Wiktor Drozda, uczeñ kl. II �a� z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1

5. Hubert Mroziñski, uczeñ kl. III z Integra-
cyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej Nr 18

6. Waldemar Deszczyñski, uczeñ kl. II z In-
tegracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawo-
wej Nr 18

7. Micha³ Kapu�cik, uczeñ
kl. II z Nowej Prywatnej
Szko³y Podstawowej
(nieobecny)
8. Karina Waszczyk,
uczennica kl. III �a�
z Zespo³u Szkó³ Gmin-
nych Nr 3
9. Karolina Armata,
uczennica kl. III z Nowej
Prywatnej Szko³y
(nieobecna)
10. Kuba Modzelewski,
uczeñ kl. III �b� z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1
11. Konrad Stankiewicz,
uczeñ kl. II �b� ze Szko³y
Podstawowej Nr 2

12. Zuzia Smulewicz, uczennica kl. I �e�
z Nowej Prywatnej Szko³y Podstawo-
wej

13. Anita Bartkowska, uczen-
nica kl. II �b� z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1

14. Franciszek Kijowski, uczeñ
kl. III z Nowej Prywatnej
Szko³y Podstawowej

15. Zuzanna Stefaniuk, uczen-
nica kl. III �a� ze Szko³y
Podstawowej Nr 2

16. Katarzyna Kania, uczenni-
ca kl. III �a� z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 3

17. Aleksandra Pia�cik, uczen-
nica kl. III �b� ze Szko³y
Podstawowej Nr 2

18. Bartek Ku�ma, uczeñ kl. II �a�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych
Nr 1

19. Julia ¯elazna, uczennica kl. III �a� z Ze-
spo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

20. Julia Makulec, uczennica kl. II �a� z Ze-
spo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

21. Stanis³aw Soko³owski, uczeñ kl. III z No-
wej Prywatnej Szko³y Podstawowej

22. Hania Parkot, uczennica kl. II �a� z Ze-
spo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

23. Karolina £apiñska, uczennica kl, II �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

w kategorii klas IV �  VI Szko³y Podsta-
wowej:
� I Miejsce �  Magdalena Dziarczykowska,

uczennica kl. VI �a� ze Szko³y Podstawo-
wej  Nr 2

� II Miejsce � Ola Wo�niak, uczennica kl. VI �a�
ze Szko³y Podstawowej Nr 2

� III Miejsce � Ada Sêk, uczennica kl. IV �b�
ze Szko³y Podstawowej Nr 2
Wyró¿nienia:

1. Sylwia Olizarowicz, uczennica kl. IV
z Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Pod-
stawowej Nr 18

2. Krzysztof Pachulski, uczeñ kl. VI �a�
z Integracyjnej Szko³y Podstawowej Nr 18

3. Maja Borowska, uczennica kl. VI �b�
z Integracyjnej Szko³y Podstawowej Nr 18

4. Karolina Komsta, uczennica kl. IV �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

5. Klaudia Sura³a, uczennica kl. VI �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

6. Katarzyna Wolska, uczennica kl. IV �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

7. Micha³ Walczak, uczeñ kl. VI �b� ze Szko³y
Podstawowej Nr 2

8. Mateusz Kurek uczeñ kl. VI �c� z Zespo-
³u Szkó³ Gminnych Nr 1

9. Piotr Zwoliñski uczeñ kl. IV �a� z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1

10. Micha³ Czerniawski uczeñ kl. IV �b�
ze Szko³y Podstawowej Nr 2

11. Karolina Szataniak uczennica kl. IV �a�
ze Szko³y Podstawowej Nr 2
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Uczestnicy konkursu �Kolorowe rady na wszystkie odpady�

Pani Paula Kwietniewska w recitalu, który u�wietni³
fina³y konkursu ekologicznego
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Zegar s³oneczny to �Kr¹g Kamienny�,
który sk³ada siê z 12 g³azów narzutowych.

Zegar s³oneczny pokazuje czas od godz.
12.00 do 18.00. Trzynasty wkopany ka-
mieñ, znajduj¹cy siê w �rodku zegara, wy-
znacza miejsce, na którym stoj¹cy cz³owiek
rzuca cieñ wskazuj¹cy aktualn¹ godzinê.

Zegar s³oneczny powsta³ wg projektu mi-
lanowianina � pana Jerzego Puszcza.

�Kamienny Kr¹g� zosta³ uznany za po-
mnik przyrody na mocy Uchwa³y nr 382/
XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia
13 czerwca 2006 r.

G³ówny Specjalista ds. Zieleni
Zofia Krawczyk

Zegar S³oneczny
na terenie amfiteatru

12. Ania Jaskulska uczennica kl. IV �a�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

13. Wiktoria Imach uczennica kl. V z Nowej
Prywatnej Szko³y Podstawowej

14. Rafa³ Jankowski uczeñ kl. VI z Nowej
Prywatnej Szko³y Podstawowej

15. Kamil Dohanik uczeñ kl. IV �a� z Zespo-
³u Szkó³ Gminnych Nr 3

16. Aleksander Paæko uczeñ kl. IV �a� z Ze-
spo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

17. Karolina Rataj uczennica kl. VI �a�
ze Szko³y Podstawowej Nr 2

18. Angelika Dzwonkowska uczennica
kl. IV �b� z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

19. Micha³ Karlicki uczeñ kl. VI z Nowej Pry-
watnej Szko³y Podstawowej

20. Justyna Boniecka uczennica kl. IV �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

21. Ewa Chojnowska uczennica kl. V �c�
ze Szko³y Podstawowej Nr 2

22. Karol Kuraszkiewicz uczeñ kl. V �c�
ze Szko³y Podstawowej Nr 2

23. Ma³gosia Rygacka uczennica kl. VI �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

w kategorii klas I � III Gimnazjum:
� I Miejsce �  Pola Ksi¹¿ek uczennica kl. II �a�

z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
� II Miejsce � Barbara Drapa³a uczennica

kl. III �b� z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3
� III Miejsce �  Anna Siekierska uczennica

kl. I �a� z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
� III MiejsceAnna Szewczyk uczennica

kl. I �a� z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

� III MiejsceKamil Ratyñski uczeñ kl I �a�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3
Wyró¿nienia:

1. Ola Wo�nicka uczennica kl. II �a� z Ze-
spo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

2. Ania �witalska uczennica kl. III �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr

3. Maciej Potrzebowski uczeñ kl. III �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

4. Karolina Nowicka uczennica kl. III �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

5. Mateusz Guraj uczeñ kl. I �a� z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1

6. Natalia Juralewicz uczennica kl. II �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

7. Olga Grabarek uczennica kl. II a z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 3

8. Beata Sadowska uczennica kl. II �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

9. Karolina Tokarz uczennica kl. III �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

10. Paulina Rosiñska uczennica kl. III �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

11. Agnieszka Skorupiñska uczennica kl. III �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

12. Justyna ̄ elazowska uczennica kl. III �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

13. Marta Brze�nicka uczennica kl. II �b�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3

14. Ma³gorzata Matusiak uczennica kl. III �c�
z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1

Za nagrodzone i wyró¿nione prace
uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, które

wrêczali: Jerzy Wysocki � Burmistrz Miasta
Milanówka oraz Beata Szumacher � kierow-
nik Referatu Ochrony �rodowiska. Ponadto
ka¿dy z uczestników konkursu dosta³ rów-
nie¿ znaczek z has³em przewodnim tego-
rocznego konkursu.

Przedstawiciele szkó³, którzy wziêli
udzia³ w VIII edycji konkursu otrzymali dy-
plom oraz statuetkê.

Na koniec organizatorzy przygotowali
niespodziankê � wystêp pani Pauli Kwiet-
niewskiej, która przygotowa³a 40-minutowy
recital. Po koncercie Burmistrz Miasta Mila-
nówka wrêczy³ artystce bukiet kwiatów, po
czym wszyscy zaproszeni go�cie po finale
zostali zaproszeni na ma³y poczêstunek.

Zakup nagród rzeczowych dla laureatów
konkursu oraz przygotowanie poczêstunku
by³o mo¿liwe dziêki hojno�ci darczyñców:
l Pana Stanis³awa Olkowskiego � �Wywóz

nieczysto�ci�,
l Pani¹ Jolantê Generalczyk � �Zak³ad

Us³ug Wielobran¿owych�,
l Pani Halina Pacze�na i Jakub Pacze�ny �

Wytwórnia Cukiernicza w Milanówku
l Panowie Robert i Dariusz Czarneccy � Sto-

larstwo �CIS� s.c.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziê-

kujemy!
Zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji

konkursu ekologicznego.
Kier. Referatu Ochrony �rodowiska

Beata Szumacher

tel: 758 30 61 wew. 202
e-mail: ogrodnik@milanowek.pl

Ogrodnik Miejski

Mapa lokalizacji zegara s³onecznego oraz jego
rzeczywiste po³o¿enie przy ul. Fiderkiewicza


