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Welzheim

nowe miasto partnerskie
6 czerwca 2008 r. na lotnisku Okêcie wyl¹dowa³
samolot z oficjaln¹ delegacj¹ niemieckiego miasta
Welzheim. W sk³ad delegacji wchodzili: Burmistrz
Herman Holzner, radni i pracownicy urzêdu: Tanja
Brucker, Klaus Höfer, Irene Pfeiffer, Walter Linde,
Nadine Kübler, Uwe Lehar oraz Markus Stütz 
dziennikarz Welzheimer Zeitung i dyrektor LimesGymnasium Hartmut Kreßler.
Nasi gocie przylecieli, by podpisaæ porozumienie o wspó³pracy miêdzy Milanówkiem a Welzheim. Termin nie by³ przypadkowy. Rok wczeniej ustalono, ¿e odbêdzie siê to w zwi¹zku z obchodami 15. rocznicy wymiany m³odzie¿owej pomiêdzy Limes
Gymnasium w Welzheim i Zespo³em Szkó³ nr 1 w Milanówku przy
ul. Piasta 14. Dwa dni wczeniej, po raz piêtnasty przybyli do Milanówka uczniowie zaprzyjanionej szko³y.
ci¹g dalszy na str. 8

Porozumienie o wspó³pracy miêdzy Milanówkiem a Welzheim
dn. 8.06.2008 r. podpisali Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki
i Burmistrz Welzheim Herman Holzner

Festiwal Otwarte
Ogrody  refleksje

Za nami ogromny wysi³ek zwi¹zany z organizacj¹
III Festiwalu Otwarte Ogrody. W przygotowanie
imprezy zaanga¿owa³y siê, jak co roku, organizacje pozarz¹dowe, instytucje oraz prywatne
osoby. Po wszystkim mo¿na spokojnie powiedzieæ
 uda³o siê!

Ka¿dy to chyba przyzna, ¿e te trzy s³oneczne dni sta³y siê prawdziwym wiêtem miasta, wspania³¹ ró¿norodn¹ prezentacj¹ naszych osobistych fascynacji i poszukiwañ w sztuce, zaanga¿owañ
spo³ecznych oraz po prostu wspóln¹ zabaw¹. Uroczyste rozpoczêcie
festiwalu w Galerii Ars Longa uwietnili swoj¹ obecnoci¹ Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Bronis³aw Komorowski i Wicemarsza³ek Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego
Stefan Kotlewski. Wieczorem odby³ siê koncert Zespo³u Ludowego Pieni i tañca Mazowsze im. T. Sygietyñskiego.
ci¹g dalszy na str. 2

Zaczarowana doro¿ka
w ogrodzie willi Waleria



Festiwal Otwarte Ogrody  refleksje
ci¹g dalszy ze str. 1

W tym roku otwarte zosta³y dwa ogrody miejskie, w sobotê
przy ulicy Warszawskiej, w niedzielê natomiast na skwerze przy
ulicy Starodêby. Sobotni kiermasz artystyczny, koncert kapeli
Czarne Motyle graj¹cej miejskie szlagiery oraz przemarsz orkiestry dêtej OSP
z Kask, doskonale korespondowa³y z treci¹ prezentacji Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami, które przypomnia³o architektoniczne za³o¿enia ulicy Warszawskiej.
Po po³udniu, zaraz po wernisa¿u fotografii Marka Zdrzy³owskiego, w Teatrze

Wystawa Malarstwa na jedwabiu
prof. Stanis³awa Trzeszczkowskiego
w Galerii Ars Longa

Uroczyste Otwarcie Festiwalu
Otwarte Ogrody oraz wystawy
Malarstwa na jedwabiu
w Galerii Ars Longa; od lewej stoj¹:
Wicemarsza³ek Województwa
Mazowieckiego Stefan Kotlewski,
prof. Stanis³aw Trzeszczkowski,
kierownik Referatu Organizacyjnego
UM Anna wi¹tkowska, w³acicielka
Galerii Ars Longa Gra¿yna niadewicz,
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki, Marsza³ek Sejmu RP
Bronis³aw Komorowski

Koncert kwartetu Symfonii
Varsovia w ogrodzie
Gra¿yny niadewicz

Koncert Justyny Reczeniedi (sopran)
wraz z Trio Con Passione
w kociele w. Jadwigi

Forum kszta³towania
przestrzeni publicznej
 prelekcja i pokaz
multimedialny
architektów
Karoliny i Kamila
Miklaszewskich

Koncert w Amfiteatrze
Pañstwowego Zespo³u
Ludowego Pieni i Tañca
Mazowsze
im. T. Sygietyñskiego

Wystawa prac mieszkañców Domu
Rehabilitacyjno-Opiekuñczego
oraz koncert zespo³u Janio³y z Milanówka

Koncert Marii
Pomianowskiej
i Bart³omieja Pa³ygi
w ogrodzie
artystycznym
Borys Art
niadanie filozoficzne na trawie w ogrodzie
Barbary Puszcz  wyk³ad prof. Tadeusza Gadacza

Nautobus przy Centrum Kultury i Promocji w Milanówku

Letnim  siedzibie Centrum Kultury i Promocji, odby³ siê koncert Jorgosa
Skoliasa i Bronka Du¿ego. Artyci z ogromnym poczuciem humoru i finezj¹ bawili publicznoæ muzycznymi improwizacjami. Wieczorny koncert
zespo³u Mazowsze dla wielu osób, szczególnie przedstawicieli starszego pokolenia, by³ tak¿e istotnym wydarzeniem. Kolejny dzieñ Festiwalu, niedziela, mia³ swój wyj¹tkowy charakter, bli¿szy pierwotnej idei imprezy.
W miecie wyczuwa³o siê atmosferê poruszenia. Ka¿dy z przewodnikiem
w rêku wyrusza³ na poszukiwanie interesuj¹cych go ogrodów, miejsc
i wydarzeñ. Ju¿ od rana, na niadaniu filozoficznym, mo¿na by³o pos³uchaæ wyk³adu prof. Gadacza. Przechodz¹c przez skwer na Starodêbach,
nie sposób by³o nie zatrzymaæ siê przy elektryzuj¹cych dwiêkach Vistula River Brass Bandu. A kto ju¿ tam dotar³, ten z pewnoci¹ spróbowa³ swoich si³ maluj¹c na jedwabiu. Nawet chwilowy
deszcz nie by³ w stanie popsuæ zabawy. W otoczeniu soczystej zieleni inaczej brzmi¹ koncerty, inaczej te¿ wygl¹daj¹ prezentacje malarstwa i grafiki. Wszystkiego tego mogli dowiadczyæ odwiedzaj¹cy milanowskie ogrody podczas festiwalowych dni. A wielbiciele teatru, jeli znaleli siê w niedzielne popo³udnie w ogrodzie willi Waleria z pewnoci¹ po-

Wystawa prac Kacpra i W³odzimierza Borowczyków
we w³asnym ogrodzie willi Garbatka

Koncert kwartetu waltorniowego artystów Filharmonii
Warszawskiej oraz wystawa prac graficznych
i malarskich autorstwa Marty Orlikowskiej-Gmitruk

Ogród fotograficzny MJA Foto Piotra Osiadacza

Koncert zespo³u Vistula River Brass
Band w ogrodzie miejskim Starodêby
oraz (z lewej) punkt informacyjny FOO

czuli siê zainspirowani oryginalnym, happeningowym przedstawieniem poezji Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, w którym obok siebie wyst¹pili przedstawiciele
ró¿nych pokoleñ od uczniów gimnazjum po
seniorów  s³uchaczy Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W niedzielê, w kociele
pw. w. Jadwigi, mia³ miejsce koncert solistki opery
narodowej, mieszkanki Milanówka, Justyny Reczeniedi. Towarzyszy³o jej Trio Con Passione.
Istotn¹ czêci¹ festiwalowych wydarzeñ by³a konferencja Mieszkaæ w zabytku (szczegó³y na str. 6) oraz dzieñ otwarty Turczynka. Nareszcie to niezwyk³e miejsce sta³o siê dostêpne dla szerszej publicznoci. Mieszkañcy miasta po raz pierwszy mieli okazjê zobaczyæ Turczynek w nieco innym kontekcie.
W ramach Festiwalu gocilimy na terenie Milanówka n@utobus bezprzewodowy autobus internetowy, w którym realizowany by³ edukacyjny projekt
szkoleniowy. Mia³ on na celu kszta³towanie wiadomoci technologicznej
przez rozwijanie umiejêtnoci korzystania z Internetu. Projekt realizowany
by³ przez ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przy wspó³pracy
z Fundacj¹ Edukacji Ekonomicznej oraz partnerami z bran¿y informatycznej.
Zajêcia prowadzone by³y przez trenerów  Cezarego Brzeziñskiego,
wiêto ulicy
Krasiñskiego
 wystawa
fotografii
pt. Historia
milanowskich
truskawek
zorganizowane
przez Tamarê
Gujsk¹-Szczepañsk¹

wiêto ulicy Krasiñskiego  wystawa fotografii Konie
w rodeo i na portretach oraz akcja dla zwierz¹t VIVA

!

S³awomira Biernacika i Waldemara Dymowskiego. W szkoleniach bra³a udzia³ m³odzie¿
szkolna, która mog³a siê dowiedzieæ o portalach i programach edukacyjnych. Dla
uczestników szkoleñ, którzy nie mieli nigdy
kontaktu z komputerem lub te¿ mieli ma³y,
zosta³y przygotowane szkolenia z podstaw
obs³ugi komputera na podstawie fiñskiego
programu Z myszk¹ za pan brat.
Podczas Festiwalu ka¿dy z pewnoci¹
znalaz³ co dla siebie: koneserzy sztuki,
znawcy rzemios³a artystycznego, smakosze,
przyjaciele zwierz¹t, a nawet dzieci, które
licznie odwiedzi³y ogród Silni rodzin¹, zorganizowany w sobotê przez Stowarzyszenie
Kunia Milanowska i Zwi¹zek Du¿ych Rodzin Trzy Plus, a w niedzielê mog³y braæ
udzia³ w konkursach i zabawach oraz pos³uchaæ muzyki z prawdziwej katarynki w ogrodzie Truskawkowego Przedszkola. Dziêki takiej ró¿norodnoci Festiwal Otwarte Ogrody
integruje mieszkañców, jednoczenie ods³aniaj¹c  na co dzieñ niewidoczne  bogactwo
Milanówka, którym przede wszystkim s¹
jego mieszkañcy, ich twórczoæ i wyjatkowe
zainteresowania, którymi w tych dniach
mog¹ siê podzieliæ.
Centrum Kultury i Promocji
Joanna Sarnecka

Spotkanie
z Zygmuntem Broniarkiem
w Galerii Sztuki Kalua
Urszuli Richardson

Powrót do tradycji
 warsztaty rêkodzielnicze
po³¹czone z wystaw¹ prac
w ogrodzie Danuty Marii
Kijewskiej

Zakoñczenie FOO
w ogrodzie willi Borówka

Za pomoc w zorganizowaniu III Festiwalu Otwarte Ogrody 2008 serdecznie dziêkujemy:
Organizatorom:
1. Urz¹d Miejski
2. Centrum Kultury i Promocji
3. Mazowsze
4. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
5. Collegium Civitas
6. WKD
7. Koleje Mazowieckie
8. Galeria Ars Longa
9. Truskawkowe Przedszkole
10. Milanowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku
11. Studium Dobrego Smaku Restauracja
i Catering, Rodzina £ojko
12. Sylwia Sikora-Tyszka
13. Archiwum Pañstwowe Dokumentacji
Osobowej i P³acowej
14. Dom Rehabilitacyjno-Opiekuñczy
Katolickiego Stowarzyszenia Niepe³nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
15. Danuta Ro¿nowska-Borys i Ryszard
Krawczyk
16. Stowarzyszenie Kunia Milanowska
17. Zwi¹zek Du¿ych Rodzin TRZY PLUS
18. Urszula Richardson
19. Agnieszka Czapczyñska
20. Tamara Gujska-Szczepañska
21. Aldona Che³chowska
22. Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami
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23. MJA Foto Piotr Osiadacz
24. T-Milanówek
25. Anna Grzegorzewska
26. Patryk Polkowski
27. Piotr cis³owski
28. Kacper Borowczyk
29. Agnieszka wietliczko
30. Katarzyna Kaliszewska
31. Danuta-Maria i Zbigniew Kijewscy
32. Justyna Reczeniedi
33. Zbigniew Kubek
34. Fundacja Przesz³oæ dla Przysz³oci,
Marek O³ubek
35. Marta Orlikowska-Gmitruk,
Feliks Gmitruk
Patronom Honorowym:
1. Marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw
Komorowski
2. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdan Zdrojewski
3. Wojewoda Mazowiecki
Jacek Koz³owski
4. Marsza³ek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik
5. UNESCO
6. INTBAU

Partnerom i sponsorom:
1. Willa Borówka
2. Towarzystwo Mi³oników Milanówka
3. Cukierki Reklamowe  Konstancja Do³êga-Do³êgowska
4. Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
5. Wytwórnia Cukierków L. Pomorski i syn
6. MJA Foto
7. Drukarnia PROGRAF
8. GoEnglish
9. T-Milanówek
10. Truskawkowe Przedszkole
11. AG-EXPO s.j.
12. Jedwab Polski Milanówek
13. Stanis³aw Bukowski
14. Zak³ad Szklarski
 Andrzej Nowakowski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patronom Medialnym:
Polskie Radio Dwójka
Radio Dla Ciebie
Spotkania z Zabytkami
Murator
Wspólny Powiat
Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu
Biuletyn Miejski
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Fina³ konkursu

Pocztówka z Milanówka

8 czerwca 2008 r., podczas Festiwalu Otwarte Ogrody odby³ siê Fina³
Konkursu Fotograficznego pt. Pocztówka z Milanówka,
zorganizowanego przez Towarzystwo Mi³oników Milanówka pod
Patronatem Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego.
Celem konkursu by³a promocja miasta
wspierana przez TMM z udzia³em mieszkañców oraz ukazanie walorów przyrodniczych
i architektonicznych Milanówka, ukazanie
miejsc szczególnie urokliwych, na które byæ
mo¿e przeciêtny mieszkaniec miasta, codziennie przechodz¹c, nie zwraca uwagi,
poniewa¿ sta³y siê one codziennoci¹.
Do konkursu zg³oszono siedemdziesi¹t
dwie prace piêtnastu autorów. Wiek uczestników by³ zró¿nicowany.
Komisja w sk³adzie: Jan Bebel  artysta
fotograf  Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej, Andrzej Pettyn  Prezes Towarzystwa

Mi³oników Milanówka, Adam Wyszyñski 
fotoedytor Gazety Wyborczej, Mariusz Koszuta  artysta grafik, W³odzimierz Starociak  artysta malarz, podjê³a decyzjê o nastêpuj¹cym przyznaniu nagród osobom za
wykonane fotografie:
I miejsce  Iwona Rychter, za fotografiê
Eden oraz za pracê pt. U¿ytek ekologiczny; II miejsce  Bugumi³ Derejczyk  Ulica Chopina; III miejsce  Piotr liwiñski 
Olszowa; Wyró¿nienie  Anna Kowalczyk
 Starodêby 05; Wyró¿nienie  Piotr liwiñski  Starodêby 02; Wyró¿nienie 
Szymon Heber  Willa Korabianka;
Pokonkursowa
wystawa
fotograficzna
podczas
III Festiwalu
Otwarte Ogrody
w Milanówku.
Zdjêcia zostan¹
równie¿ pokazane
podczas Twórczego
Milanówka.
Wszystkie prace
mo¿na obejrzeæ
na stronie
internetowej
www.tmm.net.pl

Wyró¿nienie  Renata Pi¿anowska  Kawa
czy herbata oraz za Powrócisz tu...; Wyró¿nienie  Miros³aw Michalski  Furtka
001; Wyró¿nienie  Paulina Andrzejewska,
Krakowska  spacer; Wyró¿nienie  Radek Jarkiewicz  Koció³ 02 oraz za Willa
Maciejówka; Nagroda Internautów  Piotr
liwiñski  Poczta.
Za pierwsze miejsce przyznano cyfrowy
aparat fotograficzny, za drugie miejsce  torbê fotograficzn¹ i za trzecie miejsce  statyw
fotograficzny. G³ówne nagrody ufundowa³o
Miasto Milanówek. Nagrody w postaci pamiêci USB za II miejsce i Nagrodê Internautów ufundowa³a firma KODAK Bogdana Krysiñskiego. Firma OLYMPUS ufundowa³a gad¿ety w postaci smyczy, d³ugopisów oraz
koszulek dla osób wyró¿nionych. Wszystkim
Laureatom Miasto przekaza³o gad¿ety pami¹tkowe i reklamowe. Towarzystwo Mi³osników Milanówka przekaza³o za trzy pierwsze miejsca albumy fotograficzne Letnisko
Milanówek.
Nagrodzone prace zosta³y wydane w postaci zbioru pocztówek, w obwolucie, z opisem pracy i jej autorem  by³y to równie¿ nagrody dla zwyciêzców. Pocztówki mo¿na nabywaæ w kioskach milanowskich oraz w Jedwabnym Zak¹tku przy ul. Warszawskiej 36.
Towarzystwo Mi³oników Milanówka serdecznie gratuluje zwyciêzcom. Dziêkujemy
wszystkim uczestnikom konkursu za nades³ane zdjêcia.
Szczególne podziêkowanie kierujemy do
Firmy INWEST SW  NIERUCHOMOCI, za
sfinansowanie wydruku pocztówek.
Odpowiedzialny za konkurs
Cz³onek Zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta

Podró¿
zaczarowan¹ doro¿k¹
W ramach III Festiwalu Otwarte Ogrody Milanowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowa³
spotkanie z twórczoci¹ K.I. Ga³czyñskiego
pt. Zaczarowana doro¿ka, zaczarowany doro¿karz,
zaczarowany koñ. W ramach wspó³pracy
miêdzypokoleniowej udzia³ wziêli uczestnicy Ko³a
teatralnego przy MU3W i Gimnazjum Spo³ecznego
Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego,
a gocinnie wyst¹pi³ Dariusz Biernacki. Ca³oæ
prowadzi³y panie Dominika Inkielman i Wies³awa
Grochola.
W oczekiwaniu na rozpoczêcie s³uchano nagrañ fragmentów
twórczoci poety, czytanych przez samego mistrza. Zaczarowana
doro¿ka przy têtni¹cych po bruku kopytach i r¿eniu zaczarowanego konia, zajecha³a do ogrodu willi Waleria, a wspania³y doro¿karz Janusz Lewoñ (polonista z Gimnazjum Spo³ecznego)
wwióz³ widzów w urokliw¹, pe³n¹ groteskowego tonu, zacieraj¹c¹ granicê miêdzy jaw¹ a snem  twórczoæ K.I. Ga³czyñskiego. Motyw sennej podró¿y doro¿k¹ przewija³ siê przez ca³oæ przedstawienia. Monta¿u epizodów z ¿ycia poety z jego poezj¹, zgrabnie dokona³a i wyre¿yserowa³a Iwona Dornarowicz. Podczas spektaklu

Nauczyciel z gimnazjum spo³ecznego Janusz Lewoñ i artysta
sceny operowej Dariusz Biernacki podczas przedstawienia
Zaczorowana doro¿ka...

akompaniowa³a El¿bieta Banasiak. Publicznoæ siedz¹ca przy stolikach i wygrzewaj¹ca siê w promieniach s³onecznych, z przyjemnoci¹ delektowa³a siê nie tylko truskawkami, ale równie¿ tym, co dzia³o
siê na scenie. Ta wspania³a uczta duchowa w wykonaniu utalentowanej m³odzie¿y Gimnazjum Spo³ecznego i s³uchaczek MU3W na
d³ugo zapadnie w pamiêci licznie zgromadzonych mieszkañców Milanówka, których nie przestraszy³ nawet krótki, ale rzêsisty deszczyk. TO BY£A PODRÓ¯!!!
Jadwiga Nowakowska

#

Mieszkaæ w zabytku
Pierwszego dnia Festiwalu Otwarte Ogrody 2008 r.,
w jednym z budynków zespo³u parkowo-willowego
Turczynek w Milanówku, zosta³a zorganizowana
konferencja pod has³em Mieszkaæ w zabytku. Dla
wszystkich zainteresowanych architektur¹ i ochron¹
zabytkowych budynków by³a to okazja do
wys³uchania wyk³adów specjalistów w tej dziedzinie.

Na temat ogrodu jako integralnej czêci zabytkowego domu opowiada³a nam dr arch. kraj. Beata Gawryszewska ze Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Konferencja zakoñczy³a siê wyst¹pieniem przedstawiciela Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Programów Unijnych Marii Wiro-Kiro
 G³ównego Specjalisty WSB, która dostarczy³a nam informacji dotycz¹cych funduszy strukturalnych dostêpnych dla mieszkañców Mazowsza.
We wnêtrzach Turczynka przybyli gocie mogli podziwiaæ dwie
wystawy towarzysz¹ce konferencji: wystawê dzie³ sztuki artystów
plastyków tworz¹cych Milanowsk¹ Galeriê Internetow¹ ARSMILANA.PL oraz wystawê zdjêæ i dokumentów z okresu miêdzywojennego Milanówka w dokumencie i fotografii, przygotowan¹ przez Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³acowej w Milanówku.
Podczas konferencji firmy Borys Art i T-Milanowek manufaktura
rêkodzie³a zaprezentowa³y swoje wyroby, a AQUAPOL Polska i Remmers Polska informowa³y w jaki sposób nale¿y chroniæ zabytki i utrzymywaæ ich w³aciwe parametry.
Urz¹d Miejski
Dorota Sulinowska

Zespó³ parkowo-willowy Turczynek w Milanówku

Jako pierwszy, w historiê Milanówka wprowadzi³ nas
W³odzimierz Starociak. Kolejno arch. Kamil Miklaszewski przestawi³ style w architekturze, które s¹ widoczne
w milanowskich budynkach, a arch. Maria Wojtysiak wyg³osi³a wyk³ad na temat praktycznych aspektów ochrony
architektury zabytkowej widzianej z punktu widzenia w³aciciela.
Mielimy równie¿ przyjemnoæ gociæ pracowników Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Warszawie,
Aleksandrê Udzielê-£abêdê, Ma³gorzatê Chodorowsk¹
i Izabellê Mikiciuk, które opowiedzia³y o aspektach prawnych budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji i Rejestru Zabytków.

Nie bójmy siê zabytku  praktyczne aspekty ochrony architektury
zabytkowej z punktu widzenia w³aciciela  wyk³ad arch. Marii Wojtysiak

Wystawa fotografii
przedwojennego Milanówka
Podczas tegorocznych obchodów III Festiwalu Otwarte Ogrody 2008
w Milanówku, w czasie odbywaj¹cych siê w zespole willowo-parkowym
Turczynek konferencji, uczestnicy mieli mo¿liwoæ obejrzenia wystawy
przygotowanej przez Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej
i P³acowej. Eksponowane na niej fotografie, pozyskane z zasobu
Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie (dawnego Archiwum
Dokumentacji Mechanicznej), a przedstawiaj¹ce przedwojenne
milanowskie wille, doskonale korespondowa³y z zagadnieniami
poruszanymi na konferencji.
Ogl¹daj¹cym wystawê jawi³ siê utrwalony na starych zdjêciach, czêciowo ju¿ bezpowrotnie utracony, czêciowo zachowany
klimat przedwojennej miejscowoci letniskowej, modnej na niedzielne wypady mieszkañców Warszawy, oferuj¹cej miejsca w pensjonatach, lecz te¿ przyci¹gaj¹cej artystów,
prawników, pisarzy i urzêdników, pragn¹-
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cych wystawiæ w³asne wille na du¿ych, lenych parcelach i zamieszkaæ tu na sta³e.
Wiêkszoæ z prezentowanych obiektów zachowa³a siê do dnia dzisiejszego, choæ niektóre z nich utraci³y pierwotne detale zdobnicze oraz tak charakterystyczne dla przedwojennej zabudowy drewniane werandy
i czasem trudno je rozpoznaæ w obecnych,

zubo¿a³ych lub przebudowanych bry³ach.
Eksponowane fotografie s¹ te¿ niepowtarzaln¹ okazj¹ do obejrzenia ukazanych willi
w momencie ich najwiêkszej wietnoci, zachwycaj¹cych piêknymi proporcjami, widocznymi nazwami w szczytach i wypielêgnowanym otoczeniem ogrodowym z charakterystycznymi wszechobecnymi drewnianymi parkanami. Po tych budynkach czêsto
zosta³o do dnia dzisiejszego tylko wspomnienie, lub te¿ zamieraj¹ mierci¹ techniczn¹,
ton¹ w zaroniêtych ogrodach albo przes³ania je nowa zabudowa, utrudniaj¹ca dostêp
i estetyczny odbiór. Na szczêcie nie brakuje
te¿ obecnie odrestaurowanych willi ciesz¹cych swym wygl¹dem serca w³acicieli i oczy
przechodniów.

Prezentowana wystawa by³a dla mieszkañców miasta oraz
mi³oników przedwojennej architektury willowej swoist¹ okazj¹ do zapoznania siê ze zdjêciami dot¹d nie publikowanymi
i nieznanymi nawet osobom dysponuj¹cym pokanym materia³em fotograficznym dotycz¹cym przedwojennego Milanówka. wiat³o dzienne ujrza³y równie¿ fotografie udostêpnione
z rodzinnego archiwum Pana Jacka Skorupskiego, ukazuj¹ce
nieistniej¹cy obecnie Zielony Dworek (dzi teren MIFAM-u)
i sylwetki jego w³acicieli i ich przodków.
Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³acowej
dodatkowo umo¿liwi zapoznanie siê z wystaw¹ i eksponowanymi na niej fotografiami w swojej siedzibie przy ul. Stefana
Okrzei 1 w ramach dnia otwartego Archiwum w terminie
06.09.2008 r. w godz. 10.00-14.00.
Maria Smoleñ

Willa nr 1

A mo¿e kto rozpozna nie zidentyfikowane dot¹d wille na
dwóch prezentowanych fotografiach...
Wszelkie informacje prosimy kierowaæ mailowo:
m.jurgo@milanowek.ap.gov.pl lub tel. /22/ 724 78 72 wew. 231
Willa nr 2

Ma³e Ojczyzny

Konferencja nt. pozyskiwania, gromadzenie i konserwowania
dokumentów historycznych
W dniu 15 maja Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej
i P³acowej wraz z Muzeum Niepodleg³oci, Towarzystwem Mi³oników
Milanówka oraz Burmistrzem Miasta Milanówka zorganizowa³o konferencjê pt. Pozyskiwanie, gromadzenie i konserwowanie dokumentów
do historii ma³ych ojczyzn. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas prelegenci z archiwów pañstwowych, muzeów oraz organizacji pozarz¹dowych.
Czym jest ma³a ojczyzna?
Prof. Leszek Ko³akowski, ma³¹ ojczyznê okreli³ nastêpuj¹co: To
miasto, czy wie w której siê urodzilimy, rodek wiata. To przestrzeñ niewielka, w której siê obracamy  nasze domy, ulice, cmentarze, kocio³y, to przestrzeñ niewielka wielkim wysi³kiem ludzkim zabudowana, przez wojny
niszczona i odbudowywana, to
centrum wiata.
Lata wojenne i powojenne, nie
sprzyja³y wytwarzaniu dokumentacji, a tym bardziej jej zabezpieczeniu. Rozwój lokalnych spo³ecznoci utrudniony by³ poprzez dziesiêciolecia przesiedleñ i migracji.
Tysi¹ce ludzi wyje¿d¿a³o ze swoich miejscowoci w poszukiwaniu
pracy, nauki, lepszych warunków ¯ó³ty papier"  konserwacja dokumentów
¿ycia przez co dokumenty ulega- dwudziestowiecznych  wyk³ad Kierownika
³y rozproszeniu, czêæ z nich zo- Konserwacji Archiwaliów w Archiwum Akt Nowych
sta³a wywieziona za granicê. Dla- Magdaleny Wierciñskiej
tego te¿ bardzo wa¿ne jest zabezpieczenie pozosta³ych materia³ów
wanych do przechowywania, jak równie¿ do
ród³owych. Czêsto nie jest to ³atwe ze wzglêich udostêpniania. Archiwici, gromadz¹c
du na bardzo z³y stan, w jakim siê zachowadokumenty staraj¹ siê powstrzymaæ od oce³y. Dyrektor milanowskiego archiwum
ny ich przydatnoci, maj¹c wiadomoæ tego,
w swoim wyst¹pieniu apelowa³a, aby pamiê¿e dokumenty, które chroni¹ dzi przed
taæ o Archiwach Pañstwowych jako o miejzniszczeniem bêd¹ oceniane i u¿ytkowane
scach przeznaczenia dokumentów, specjalkilkadziesi¹t czy kilkaset lat od ich powstania.
nie stworzonych i odpowiednio wyekwipo-

Ka¿dy z nas w domowych zbiorach posiada dokumenty oraz fotografie. Wyk³ad
Pani Urszuli Wieczorek oraz Pani Magdaleny Wierciñskiej, pracowników dzia³ów konserwacji w Archiwach Pañstwowych, uwiadomi³ uczestników o tym, jak wa¿ne jest zabezpieczenie starego dokumentu czy fotografii. Czêsto bezwiednie przyczyniamy siê
do ich niszczenia, nie wiedz¹c jak odpowiednio je przechowywaæ. Niewiadomi, ¿e takie
czynniki jak: wiat³o, temperatura, wilgotnoæ maj¹ wp³yw na bardzo szybki rozk³ad
papieru. Dokument to nie tylko stary papier
 to ¿ywa materia, która mówi do nas zawsze, gdy ma okazjê przemówiæ, czyli wtedy, gdy jest dostêpna dla ludzi zainteresowanych danym problemem. To ród³o wiedzy.
Gromadzenie materia³ów ród³owych do
historii lokalnych obecnie przyjmuje bardziej aktywn¹ postawê, staraj¹c siê z w³asnej inicjatywy dotrzeæ do wiadków
i uczestników wydarzeñ historycznych i zarejestrowaæ ich relacjê w formie nagrania
dwiêkowego lub filmowego. Od kilku lat
pojêcie ma³ych ojczyzn nabra³o nowego
znaczenia. Ludzie dzia³aj¹cy w organizacjach samorz¹dowych, lokalnych i regionalnych stowarzyszeniach zaczêli d¹¿yæ do odbudowy to¿samoci kulturowej.  Ma³a ojczyzna sta³a siê p³aszczyzn¹ tworzenia
wiêzi lokalnych i zakorzeniania ludzi we
w³asnej tradycji i historii.
Zgodnie z myl¹ Goethego ...¿eby zobaczyæ, trzeba najpierw zrozumieæ, co siê
widzi... Takim dobrym sposobem na zrozumienie tego, co siê widzi, jest u¿ywanie 
czyli dowiadczanie przestrzeni ka¿dego
miejsca, miejscowoci i regionu. Pewna
wra¿liwoæ i umiejêtnoæ prze¿ywania tej
przestrzeni jest drog¹ do zobaczenia tego
dziedzictwa kulturowego w pe³ni.
Archiwum Pañstwowe
Dokumentacji Osobowej i P³acowej
Monika Jurgo Puszcz
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Welzheim nowe miasto partnerskie
ci¹g dalszy ze str. 1

W pi¹tek zaplanowano obchody 15-lecia
wymiany z udzia³em oficjalnej delegacji. Uroczystoæ rozpoczê³a siê oko³o godz. 19.00
w sali gimnastycznej liceum. Ze strony polskiej uczestniczyli w niej: Starosta Grodziski Marek Wie¿bicki, Wicestarosta Andrzej
Sk³adanek, Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Milanówka Jerzy Olczak, radni powiatowi
oraz pracownicy urzêdu miejskiego i starostwa, m³odzie¿ i nauczyciele obu szkó³, a tak¿e rodzice. Wszystkich obecnych przywita³
dyrektor Andrzej ¯arkiewicz, który poprosi³
o zabranie g³osu dyrektora Hartmuta Kreßlera oraz burmistrzów: Jerzego Wysockiego
i Hermana Holznera.
Burmistrz Milanówka przekaza³ na rêce
dyrektorów obydwu szkó³ pami¹tkowe tablice  dla dyrektora ¯arkiewicza z napisem:
Uznaj¹c osi¹gniêcia w rozwijaniu wspó³pracy i przyjani polsko-niemieckiej, podczas
trwaj¹cej piêtnacie lat wymiany m³odzie¿owej miêdzy Limes  Gymnasium w Welzheim a Zespo³em Szkó³ nr 1 w Milanówku, nauczycielom, rodzicom i uczniom wszystkich
roczników milanowskiego liceum aktywnie
uczestnicz¹cym w szerzeniu ducha Integracji Europejskiej serdeczne gratulacje i podziê-

kowania sk³ada Rada i Burmistrz Miasta Milanówka. Podobny tekst po niemiecku dla
Limes-Gymnasium widnia³ na tabliczce wrêczonej dyrektorowi Kreßlerowi. Burmistrz
Jerzy Wysocki podobne podziêkowania skierowa³ do by³ych dyrektorów, inicjatorów
wspó³pracy szkó³: Jerzego Mota³y i Otmara
Baumanna (nieobecnego z powodu choroby).
Po czêci oficjalnej wyst¹pili uczniowie
liceum w zabawnym programie artystycznym
o wielkich Niemcach i Polakach w anegdocie.
W czasie swojego pobytu, trwaj¹cego do
poniedzia³ku 9 czerwca, delegacja niemiecka odwiedzi³a prywatne muzeum Wojciecha
Siemiona we wsi Petrykozy, pa³ac w Radziejowicach, Muzeum im. Anny i Jaros³awa
Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz uczestniczy³a w wydarzeniach zwi¹zanych z Festiwalem Otwarte Ogrody  w koncercie, który
mia³ miejsce w ogrodzie artystycznym Borys Art, w koncercie Mazowsza, w uroczystoci rozpoczêcia Festiwalu w galerii Ars
Longa Gra¿yny niadewicz. Ponadto nasi
gocie zwiedzili kompleks na Turczynku
i ogród miejski Starodêby ze stoiskami milanowskich artystów, a doro¿k¹ pana Stanis³awa Bukowskiego prawie ca³y Milanówek,
wziêli równie¿ udzia³ w zakoñczeniu Festi-

walu w wilii Borówka, gdzie wszyscy
wspólnie obejrzeli mecz pi³ki no¿nej Polska
 Niemcy w ramach Mistrzostw Europy 2008.
Kulminacyjnym punktem pobytu niemieckich goci by³ udzia³ w Uroczystej XVII
Sesji Rady Miasta Milanówka, podczas której podjêta zosta³a uchwa³a o podpisaniu
umowy partnerskiej z Welzheim. Na pocz¹tku sesji z referatami wprowadzaj¹cymi nas
w problematykê stosunków polsko-niemieckich wyst¹pili dyrektorzy szkó³: Hartmut
Kreßler  Deutsche und Polen  Der Weg zur
Normalisierung oraz Andrzej ¯arkiewicz 
Milanówek i Welzheim we wspólnej Europie.
Po przemówieniach Burmistrza Welzheim Hermanna Holznera i Burmistrza Miasta
Milanówka Jerzego Wysockiego, nast¹pi³
najwa¿niejszy akt uroczystoci  podpisanie
porozumienia. By³a to niezwykle donios³a
chwila. Dla jej uczczenia Burmistrz Jerzy
Wysocki wrêczy³ Burmistrzowi Hermanowi
Holznerowi Milanowski Liæ Dêbu oraz
srebrn¹ szkatu³kê z piórem, którym podpisa³ tekst porozumienia. Burmistrz Welzheim przekaza³ natomiast obraz z dedykacj¹.
W sesji, oprócz mieszkañców Milanówka,
uczestniczyli tak¿e: Starosta Grodziski Marek Wie¿bicki, Wicestarosta Andrzej Sk³adanek, Przewodnicz¹ca Rady Miasta Grodziska
Mazowieckiego Alicja Pytliñska, Burmistrz
Milanówka I i II kadencji i pierwszy Starosta
Grodziski Krzysztof Markowski, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka w latach
1998-2006  Wojciech Wlaz³o, radni powiatowi, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, pracownicy urzêdu miejskiego i starostwa, m³odzie¿ i nauczyciele obu szkó³,
a tak¿e rodzice.
Na zakoñczenie, radni, cz³onkowie delegacji oraz Krzysztof Markowski i Wojciech
Wlaz³o, otrzymali od Burmistrza Jerzego
Wysockiego pami¹tkowe tabliczki z informacj¹ o tym donios³ym akcie.
13 wrzenia w Welzheim nast¹pi drugi
akt podpisania porozumienia.
Kierownik Referatu Owiaty
Jerzy Mota³a

Podczas uroczystej Sesji w Teatrze Letnim

Podsumowanie pracy
ko³a teatralnego

9 czerwca, w sali Teatru Letniego Centrum Kultury
i Promocji odby³o siê podsumowanie rocznej pracy ko³a
teatralnego dzia³aj¹cego przy Gimnazjum Spo³ecznym.
Wykreowane przez m³odzie¿ sztuki porusza³y w dowcipny lub dramatyczny sposób problemy m³odych ludzi: samotnoæ, zagubienie, brak
zrozumienia i kontaktu z rodzicami. Jedno z przedstawieñ Zróbmy sobie zdjêcie wspó³tworzone by³o przez grupê teatraln¹ dzia³aj¹c¹ przy
Milanowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na scenie wyst¹pi³y uczennice gimnazjum obok przedstawicielek starszego pokolenia. Efekt wspólnej pracy by³ naprawdê poruszaj¹cy. Teatr okaza³ siê przestrzeni¹ ³¹cz¹c¹
pokolenia.
CKiP
Joanna Sarnecka
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Zróbmy sobie zdjêcie w wykonaniu grupy teatralnej MU3W

Laurka dla Matki

 w powodzi muzyki i poezji

W radosnym nastroju szacunku, mi³oci i podziêkowania dla matek
przebiega³o coroczne wiêto, popularnie zwane Dniem Matki
(obchodzone 26 maja), które w Milanówku ponownie up³ynê³o pod
znakiem poezji i piewaj¹cej muzy.
Kiedy jedna z pañ, któr¹ spotka³em w aptece w czasie umieszczania tam plakatu
z zaproszeniem na organizowany w Teatrze
Letnim koncert Laurka dla Matki, da³a mi do
zrozumienia z pewnym przek¹sem, ¿e Dzieñ
Matki to wiêto minionej nies³awnej epoki,
podobnie jak i Dzieñ Kobiet, wyjani³em ¿e
siê bardzo, bardzo myli. I w jednym, i w drugim przypadku! By³a bardzo zdziwiona, kiedy powiedzia³em, ¿e chocia¿ koncerty z okazji Dnia Matki w Milanówku zainicjowa³a
przed laty prezes Zw. Emerytów Irena Zieliñska (i dobrze, ¿e wpad³a na ten pomys³!),
to samego wiêta nie wymyli³a, bo pocz¹tki
jego siêgaj¹ czasów staro¿ytnych Greków
i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole p³odnoci i urodzaju. W czasach nowo¿ytnych zwyczaj ten zaistnia³
w siedemnastowiecznej Anglii pod nazw¹
niedziela u matki (Mothering Sunday) i pocz¹tkowo zwyczaj oznacza³ wizytê w katedrze
(koció³-matka). Ciekawe, ¿e dzieñ w którym
obchodzono to wiêto by³ w Anglii wolny od
pracy. Do tradycji nale¿a³o sk³adanie matce
upominków, wrêczanie kwiatów i s³odyczy,
w zamian za otrzymane b³ogos³awieñstwo.
Ten piêkny zwyczaj przetrwa³ do ok. XIX
w. Potem zapomniano o nim i ponownie zaczêto go obchodziæ po zakoñczeniu II wojny
wiatowej, m.in. dlatego, ¿e poczynaj¹c od
1858 r. za spraw¹ emigrantów z Anglii zwyczaj ten rozpowszechni³ siê w Stanach Zjednoczonych. W 1914 r. Kongres USA uzna³
nawet ten dzieñ (obchodzony tam w drug¹
niedzielê maja) za wiêto narodowe. Warto
wiedzieæ, ¿e Dzieñ Matki obchodzony jest
w blisko 200 krajach, ale w bardzo ró¿nych
terminach, np. w Panamie 8 grudnia, w Gruzji 3 marca, najczêciej jednak w drug¹ niedzielê maja  od Australii po Wenezuelê.
W Polsce po raz pierwszy wiêto to obchodzono w 1923 r. w Krakowie. Tyle historii,
czas przejæ do wspomnianego koncertu w Teatrze Letnim.
Zdawa³oby siê, ¿e 40 pozycji w programie, kilkudziesiêciu wykonawców, którzy
przewinêli siê przez scenê Teatru Letniego,
przed³u¿enie siê koncertu do ponad dwóch
godzin, mo¿e wykoñczyæ najwierniejszych
mi³oników muzyki. Tymczasem gor¹ce brawa, jakie od pocz¹tku do koñca koncertu towarzyszy³y wykonawcom, fakt, ¿e nikt z ponad 200 uczestników nie opuci³ widowni 
wszystko to najlepiej wiadczy, ¿e koncert
spotka³ siê z uznaniem. Potwierdzi³y to równie¿ zanotowane na gor¹co po wystêpach
wypowiedzi pe³ne pochwa³ pod adresem wykonawców.

Koncert poprzedzi³o pe³ne serdecznoci
wyst¹pienie zastêpcy burmistrza Bogdana
Koryckiego, który  w imieniu w³adz samorz¹dowych, nieobecnego ze wzglêdów rodzinnych burmistrza Jerzego Wysockiego
i w imieniu w³asnym  przekaza³ wszystkim
matkom najlepsze ¿yczenia.
Co mo¿na napisaæ o koncercie i jego wykonawcach? Przede wszystkim nale¿y wyraziæ uznanie dla ca³ego wysoko ocenianego
zespo³u Cantata z Grodziska Maz. za bardzo
dobre wykonanie prezentowanych utworów,
co sz³o w parze z ciekawymi aran¿acjami.
Nawet niemiertelna Sz³a dzieweczka zabrzmia³a niczym najwie¿szy przebój Eurowizji (i piszê to bez jakikolwiek podtekstów).
Cantata  doskonale prowadzony przez Barbarê Paszkiewicz, przy akompaniamencie
Roberta Dziewanowskiego, to prawdziwie
profesjonalny chór, chocia¿ piewaj¹ w nim
 bardzo utalentowani!  amatorzy.
Program koncertu by³ bardzo urozmaicony. Podoba³a siê m³odziutka Dominika Tomaszewska, która  trzeba to z uznaniem
stwierdziæ  wci¹¿ robi postêpy, przy czym
zachowuje siê na scenie bardzo skromnie.
Interesuj¹ca by³a zw³aszcza w interpretacji
piosenki Georgia z repertuaru Raya Charlesa i w piosence z musicalu Chicago.
Capella Milanoviensis (w sk³adzie: Maria
Wdowiak, Hanna Makulec, Gabriela Barkan,
Joanna Drabarek)  po bardzo udanym wystêpie w Muzeum Niepodleg³oci w W-wie,
gdzie wraz Dariuszem Biernackim zaprezentowa³a koncert pieni patriotycznych, nadal
pracuje nad poszerzeniem repertuaru, przy
czym zwiêkszy³a swój sk³ad pozyskuj¹c
now¹ kole¿ankê (Joannê Drabarek  alt), co
zapewne zwiêkszy mo¿liwoci wykonawcze
zespo³u. Co podoba siê w Capelli, to szeroki
zakres repertuarowy od piosenek nale¿¹cych
do klasyki ludowej (Matu moja) po arie
operetkowe (M³ynareczka). Z wielkim
aplauzem spotka³a siê piosenka na melodiê
O sole mio z nowym tekstem napisanym
przez El¿bietê Barbasiak i dedykowana
wszystkim mamom , któr¹ brawurowo wykona³ Dariusz Biernacki, równie¿ i dla w³asnej mamy, która zawsze uczestniczy w milanowskich koncertach.
Powiedzmy te¿ o m³odych wykonawcach
Grupy Teatralnej CKiP. Dla wielu z tych m³odych artystów by³ to debiut sceniczny, zreszt¹  co nale¿y podkreliæ  w wiêkszoci bardzo udany. Zadecydowa³ o tym trafnie dobrany repertuar (m.in. niemiertelne wiersze
Brzechwy i Tuwima), dobre przygotowanie
wykonawcze, do czego zapewne przyczyni³

siê prowadz¹cy Grupê Teatraln¹ Dariusz
Biernacki. Podoba³y siê zawsze chêtnie s³uchane wiersze ks. Jana Twardowskiego. I tu
a¿ prosi³o siê, aby podkreliæ jego zwi¹zki z
Milanówkiem. Mo¿e przy jakiej nastêpnej
okazji publicznoæ dowie siê o tym i us³yszy
wiersze, inspirowane przyrod¹ milanowsk¹,
które powsta³y w okresie m³odzieñczym poety, kiedy wiele razy swoje wakacje spêdza³
w naszym miecie.
Cz³onkowie Grupy Teatralnej CKiP zas³uguj¹ na uznanie i aby zapamiêtali dzieñ swojego debiutu, który tak piêknie z³¹czy³ siê z
Dniem Matki, wymieniamy ich imiennie, by
po latach pamiêtali, ¿e ten debiut nast¹pi³ 25
maja 2008 r. Oto oni: Karolina Bia³ecka, Weronika Dubel, Joanna Dubel, Karolina Kraiñska, Natalia Kraiñska, Natalia Kamiñska,
Agnieszka Szymañska, Patrycja Szymañczak, Barbara Ziarkowska  wszyscy z Milanówka i Piotr Tomczak  z Grodziska Maz.
Koñcz¹c pozwalam sobie w imieniu prezes Ireny Zieliñskiej i Zarz¹du Zw. Emerytów podziêkowaæ wszystkim wykonawcom
za wspania³e uwietnienie Dnia Matki, a dyrekcji Centrum Kultury i Promocji (dawniej
MOK) za u¿yczenie sali i gocinê w Teatrze
Letnim.
Re¿yser koncertu Dariusz Biernacki raz
jeszcze udowodni³, ¿e potrafi z powodzeniem
³¹czyæ ogieñ z wod¹, klasyczne standardy
jazzu nowoorleañskiego z ariami operowymi i operetkowymi, piosenki neapolitañskie
z ckliwymi piosenkami ludowymi minionej
epoki. O tej wielkiej umiejêtnoci, któr¹ nale¿y doceniæ, wiadczy fakt, i¿ widownia organizowanych przez niego koncertów nigdy
nie wieci pustkami. Tego doskona³ego wyczucia oczekiwañ widowni i znajomoci gustów rodowiska nale¿y Panu Darkowi pogratulowaæ i wyraziæ nadziejê, ¿e wkrótce
ponownie dowiadczymy podobnych wzruszaj¹cych prze¿yæ.
Andrzej Pettyn

Patrycja Szymañczak podczas debiutu
Grupy Teatralnej CKiP
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z szafy
Kalendarz imprez artystycznych i sportowych Historie
 opowiedz nam o swoich skarbach
lipiec / sierpieñ 2008

LIPIEC
10 lipca (czwartek)
godz. 12.00
Otwarte zawody p³ywackie
(Miejsce  Basen Miejski)

(Miejsce  Boisko przy ZSG nr 3 ul. ¯abie
Oczko1)
31 sierpnia (niedziela)
Dzieñ Milanówka
(wstêpny program na str. 1)

SIERPIEÑ

1 lipca  29 sierpnia

23 sierpnia (sobota)
godz. 10.00
Otwarte zawody w siatkówce pla¿owej
parami
(Miejsce  Basen Miejski)

godz. 11.00  14.00
Zajêcia rekreacyjne z instruktorem na
Basenie Miejskim
(od poniedzia³ku do pi¹tku)

24 sierpnia (niedziela)
godz. 10.00
Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla mieszkañców Milanówka.

godz. 12.00  14.00
Korty tenisowe bezp³atnie dla dzieci i
m³odzie¿y szkolnej z Milanówka
(od poniedzia³ku do pi¹tku)

1 lipca  29 sierpnia

Ka¿dy z nas, w zakamarkach domu, ma jakie
ukryte skarby. Przewa¿nie przedmioty te nie przedstawiaj¹ wielkiej wartoci. Szkoda ich sprzedaæ,
szkoda wyrzuciæ. Szkoda, bo wi¹¿e siê z nimi czêæ
naszego ¿ycia, chwila, jaki istotny etap, mo¿e osoba lub zdarzenie. Gdyby zebraæ te przedmioty i móc
pos³uchaæ ich opowieci, mog³yby z pewnoci¹ konkurowaæ z Baniami z Tysiaca i Jednej Nocy. Dlatego chcemy zaprosiæ Pañstwa do wspó³pracy przy
stworzeniu dokumentalnego filmu przedstawiaj¹cego historie drobnych przedmiotów. Nakrêcimy
wiele krótkich felietonów filmowych, podczas których w³aciciel skarbu opowie jego historiê. Zmontowany film zaprezentujemy podczas tegorocznych
Europejskich Dni Dziedzictwa. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wspó³prac¹ przy realizacji projektu, przede wszystkim w³acicieli bezcennych drobiazgów, do kontaktu z Centrum Kultury i Promocji (ul. Kocielna 3, tel. 022 758 39 60)
w terminie do koñca sierpnia.
Centrum Kultury i Promocji
Joanna Sarnecka

Wakacje w Milanówku
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku zaprasza wszystkie dzieci do udzia³u w zajêciach i wycieczkach.
Plan wycieczek:
3 lipca (czwartek)  wycieczka do Muzeum
Wsi Radomskiej. Uczestnicy zdobywaj¹ Certyfikat Pradziadka, bior¹c udzia³ w warsztatach rzemios³ dawnych. W programie wycieczki ognisko i kie³baski. Wyjazd godz.
9:00, powrót oko³o godz. 18:00. Koszt wyjazdu  20 z³.
10 lipca (czwartek)  Wycieczka do DINOPARKU w Ko³ocinku (Park Jurajsko-Botaniczny).
W programie ogl¹danie figur dinozaurów
naturalnej wielkoci, zabawa w ma³ego archeologa i poszukiwacza z³ota oraz grill.
Wyjazd godz. 10.00, powrót oko³o godz.
16.00. Koszt wyjazdu  20 PLN. Zg³oszenia
do 3 lipca.
21 sierpnia (czwartek)  wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Udzia³
w pokazie obróbki lnu, zwiedzanie skansenu oraz ognisko z kie³baskami. Wyjazd godz.
9:00, powrót oko³o godz. 18:00. Koszt wyjazdu  20 z³. Zg³oszenia do 14 sierpnia.
28 sierpnia (czwartek)  wycieczka do
ZOO. Wyjazd godz. 10:00, powrót godz.
17:00. Koszt wyjazdu  20 z³. Zg³oszenia do
26 sierpnia.
Zajêcia w Galerii Letnisko:
W dniach 20 czerwca  11 lipca
Poniedzia³ki w godzinach 10:00  12:00
Zajêcia plastyczne, rêkodzie³o artystyczne.
Prowadzi Edyta Budziewska.



Wtorki w godzinach 10:00  13:00
Pracownia Lalek Teatralnych, prowadzi Magdalena Hollender (zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w pracowni artystki); dzieci spotykaj¹ siê pod
Teatrem Letnim o godzinie 9:30, wracaj¹
o 13:30 pod Teatr Letni).
rody w godzinach 10:00  12:00
Zajêcia teatralne: dykcja, emisja g³osu, praca z tekstem, ruch na scenie. Prowadzi Dariusz Biernacki.
Pi¹tki w godzinach 10:00  12:00
Wspólny spacer po Milanówku, odwiedziny
w miejscowych galeriach, wycieczki do
miejsc historycznych, zabawy na powietrzu
(tañce polskie, zabawy muzyczne i ruchowe). Prowadzi Joanna Sarnecka.
W dniach 14 lipca  31 lipca
Poniedzia³ki w godzinach 10:00  12:00
WIELKA PODRÓ¯  zajêcia tematyczne
m.in.: wycieczka do wioski indiañskiej, kosmiczna podró¿, podró¿ w krainê bani itp.
Wtorki w godzinach 10:00  12:30
Pracownia Lalek Teatralnych, prowadzi Magdalena Hollender (zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w pracowni artystki); dzieci spotykaj¹ siê pod
Teatrem Letnim o godzinie 9:30, wracaj¹
o 13:30 pod Teatr Letni.
rody w godzinach 10:00  12:00
Zajêcia teatralne: dykcja, emisja g³osu, praca z tekstem, ruch na scenie. Prowadzi Dariusz Biernacki.
W dniach 18 sierpnia  31 sierpnia
Poniedzia³ki w godzinach 10:00  12:00
WIELKA PODRÓ¯: zajêcia tematyczne min:

wycieczka do wioski indiañskiej, kosmiczna podró¿, podró¿ w krainê bani itp.
w godzinach 12:00  14:00
Zajêcia plastyczne, rêkodzie³o artystyczne.
Prowadzi Edyta Budziewska.
Wtorki w godzinach 10:00  12:30
Pracownia Lalek Teatralnych, prowadzi Barbara Hollender (zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w pracowni artystki); dzieci spotykaj¹ siê pod
Teatrem Letnim o godzinie 9:30, wracaj¹
o 13:30 pod Teatr Letni.
rody w godzinach 10:00  12:00
Zajêcia teatralne: dykcja, emisja g³osu, praca z tekstem, ruch na scenie. Prowadzi Dariusz Biernacki.
Pi¹tki w godzinach 10:00  12:00
Wspólny spacer po Milanówku, odwiedziny
w miejscowych galeriach, wycieczki do
miejsc historycznych, zabawy na powietrzu
(tañce polskie, zabawy muzyczne i ruchowe). Prowadzi Joanna Sarnecka.
Zajêcia z tañca nowoczesnego dla dzieci,
prowadzone przez Joannê Kazikowsk¹ bêd¹
odbywa³y siê w ci¹gu dnia w ostatnim tygodniu lipca i ostatnich dwóch tygodniach
sierpnia. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny.
Prosimy o zg³aszanie chêci uczestnictwa
w zajêciach i wycieczkach. Szczegó³y dotycz¹ce przebiegu zajêæ, terminów i organizacji pod numerem telefonu: 022 75839 60 lub
pod adresem mokmilanowek@wp.pl
W przypadku zg³oszenia ma³ej iloci
uczestników, wycieczka zostanie odwo³ana. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo
do zmian w programie.

Pozdrawiamy
wakacyjnych goci
Tradycyjnie, jak co roku, okres wakacji sprzyja wizytom by³ych
mieszkañców Milanówka u cz³onków rodzin na sta³e przebywaj¹cych
w naszym miecie. Przybyszów mo¿na ³atwo rozpoznaæ, gdy¿ wolno
spaceruj¹ po centralnych dzielnicach miasta, przygl¹daj¹ siê wystawom
sklepów, czêsto odwiedzaj¹ ksiêgarnie, mo¿na ich spotkaæ na targowisku
miejskim i na poczcie, sk¹d wysy³aj¹ pozdrowienia z Milanówka do
przyjació³ i znajomych.
Redakcja Biuletynu pozdrawia wszystkich wakacyjnych goci. Zachêcamy do odwiedzenia Jedwabnego Zak¹tka (znajduje siê w dawnych pomieszczeniach kas EKD/
WKD obok tzw. Domu Piekarskiego), gdzie
mo¿na nabyæ upominki z Milanówka  wyroby z jedwabiu, pocztówki prezentuj¹ce
uroki Milanówka i wydawnictwa o naszym
miecie. Szczególnie polecamy wszystkim
piêkny album fotograficzny Milanówek Letnisko (606 zdjêæ!) i w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê pytaniami informujemy, ¿e prace
nad drug¹ czêci¹ albumu trwaj¹, ale trudno
przewidzieæ, kiedy siê on uka¿e. W zwi¹zku
z przypadajacym w tym roku jubileuszem
80-lecia parafii w. Jadwigi l¹skiej polecamy ksi¹¿kê o historii parafii Zofii ¯u³awskiej
i tej samej autorki historiê Milanówka do
1939 r.

Zwiedzaj¹cym Milanówek polecamy czytanie aktualnych informacji w naszej witrynie przy Biurze Promocji Miasta (obok historycznego budynku PKP, gdzie mieci sie te¿
siedziba Stra¿y Miejskiej). Staramy siê
umieszczaæ tam informacje o najnowszych
imprezach, wystawach, spotkaniach z ciekawymi goæmi. Wród tych goci spodziewamy siê by³ych milanowian z Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii i Szwecji. Z niektórymi z nich TMM zorganizuje
publiczne spotkania, a o nich informacje
znajd¹ siê we wspomnianej witrynie informacyjnej.
Wszystkim gociom ¿yczymy udanych
wakacji w Milanówku.
Redakcja Biuletynu
Biuro Promocji Miasta

Harcerska Akcja Lato
Jak co roku o tej porze, harcerze i zuchy naszego hufca,
przygotowuj¹ siê do harcerskich wakacji.
W ramach Harcerskiej Akcji Letniej organizujemy:
l Koloniê zuchow¹ w Nag³owicach k/Kielc,
w terminie 30.06.  13.07.08 r.
Zakwaterowanie w budynku z pe³nym
wyposa¿eniem sanitarnym i kuchennym.
l Kolonia zuchowa w Ocyplu, w terminie
7-20.07.08 r.
Zakwaterowanie w domkach kempingowych.
l Obóz harcerski w Ocyplu, w terminie
10  27.07.08 r.
l Obóz harcerski w Paj¹ku k/Konopisk,
w terminie 20.07.  03.08.08 r.
Zakwaterowanie harcerzy jak przysta³o
na obozy harcerskie, bêdzie w namiotach z
wyposa¿eniem zgodnie z przepisami. Jeli
chodzi o kwestie sanitarne, bêd¹ odpowiada³y wszelkim wymogom, jakie nak³ada na
nas prawo oraz wymagania miejscowego
Sanepidu.
l Wêdrownicza WATRA
termin 25  30.08.08 r.  Góry wiêtokrzyskie.
Mamy nadziejê, ¿e ww. formy wypoczynku dostarcz¹ dzieciom i m³odzie¿y z Milanówka wielu pozytywnych wra¿eñ podczas
zbli¿aj¹cych siê wakacji. Zapewniamy

uczestnikom bardzo dobrze przygotowane
tereny, atrakcyjny program, odpowiedzialn¹
-wykwalifikowan¹ kadrê, z wymaganym dowiadczeniem i umiejêtnociami do odpowiedniej grupy wiekowej. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e ka¿dy m³ody cz³owiek ma odmienne zainteresowania, dlatego te¿ program dopasowany bêdzie do wieku uczestników, aby ka¿dy móg³ z nich odpowiednio
skorzystaæ. Programy bêd¹ tak u³o¿one, aby
dzieci mia³y czas stale wype³niony pod nieustann¹ opiek¹ kadry, tak¿e w nocy. Placówki maj¹ zezwolenia wszelkich instytucji pañstwowych: Ministerstwa Edukacji, Kuratorium, Chor¹gwi Sto³ecznej, Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
Wszelkie pytania prosimy kierowaæ na
adres e-mail: khzhpmilanowek@o2.pl
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
Komendant Hufca
Dariusz Kopeæ

Kontakt:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Hufiec im. J. Kusociñskiego
ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek

Akcja

Lato w miecie
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
Akcja Lato w miecie w Zespole Szkó³
Gminnych nr 1 odbêdzie siê w terminie 23.06
 18.07.2008 r. (4 tygodnie). Zajêcia prowadzone
bêd¹ w godzinach 10.00 - 14.00 od poniedzia³ku
do pi¹tku w Miejskiej Hali Sportowej nr 2.
Cele akcji:
l rozwijanie zainteresowañ sportowo-rekreacyjnych uczniów,
l wszechstronny rozwój fizyczny,
l podniesienie na wy¿szy poziom umiejêtnoci sportowych i rekreacyjnych,
l organizacja czasu wolnego uczniom
w czasie ferii,
l propagowanie zdrowego stylu ¿ycia.
Plan zajêæ:
l 10.00  12.30  pi³ka siatkowa, pi³ka koszykowa,
l 12.30  14.00  pi³ka no¿na,
l 10.00  14.00  tenis sto³owy,
l 10.00  14.00  cianka wspinaczkowa.
W ramach akcji Lato w miecie odbêd¹
siê turnieje w pi³ce siatkowej i pi³ce no¿nej.
Dla zwyciêzców medale i dyplomy.
Szko³a Podstawowa nr 2
Wzorem lat ubieg³ych na boiskach szkolnych odbywaæ siê bêd¹ zajêcia sportowo-rekreacyjne takie jak: koszykówka, tenis sto³owy, siatkówka, pi³ka no¿na, unihockey, gry
sprawnociowe.
Na zajêcia zapraszamy codziennie, prócz
niedziel i wi¹t od 23.06.08 do 30.08.08,
z wyj¹tkiem 15-17.08.2008 roku w godz.
16.30 - 20.30.
Zajêcia prowadziæ bêd¹ i opiekê uczestnikom
zapewni¹ dy¿uruj¹cy nauczyciele SP nr 2.
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
W ramach akcji, Lato w miecie odbêd¹ siê zajêcia sportowe na boisku w dniach
23.06-29.08.2008 r. (10 tygodni) w godzinach
17.00 - 21.00, od poniedzia³ku do pi¹tku.
Ponadto 19 ³y¿wiarzy wyjedzie na obóz
sportowy do Elbl¹ga w terminie 10-24.08.2008
(zajêcia odbywaæ siê bêd¹ na torze wrotkarskim i krytym lodowisku).
Informacje zebra³
Kier. Ref. Owiaty Jerzy Mota³a

Miejska Biblioteka
w Milanówku informuje
W dniach 30.06.08 - 29.08.08 Miejska Biblioteka Publiczna bêdzie zamkniêta z powodu przeprowadzki i adaptacji nowych pomieszczeñ przy ulicy
Spacerowej 4. Przepraszamy Szanownych Czytelników za wszelkie niedogodnoci i utrudnienia.
Dyrektor MBP
Zofia Pawlak Szymañska



Zas³u¿one wakacje
dla s³uchaczy MUTW

Dnia 13 czerwca 2008 roku w sali OSP w Milanówku odby³o siê
zakoñczenie roku akademickiego 2007/08. Mi³o nam by³o, ¿e przybyli
zaproszeni na nasz¹ uroczystoæ gocie: w³adze miasta reprezentowa³
Burmistrz Jerzy Wysocki, a duchowy patronat sprawowali ksiê¿a z Parafii
w. Jadwigi l¹skiej: pra³at ks. Zbigniew Szysz i proboszcz ks. Stanis³aw
Golba. By³y podziêkowania, kwiaty, serdecznoci.
Czêæ artystyczn¹ przygotowa³ nam zespó³ naszego miêdzypokoleniowego ko³a
teatralnego pod kierunkiem Iwony Dornarowicz. Zespó³ wyst¹pi³ ze spektaklem
pt. Zróbmy sobie zdjêcie. Owacjom nie by³o
koñca. A potem ju¿ tylko spotkanie towarzyskie, miechy, rozmowy. Tak zachowuj¹ siê
ludzie po dobrze wykonanej pracy.
Dla s³uchaczy i w³adz Uniwersytetu by³
to rzeczywicie rok bardzo pracowity.
Przyst¹pilimy do konkursu organizowanego przez Fundacjê Polsko Amerykañsk¹
z projektem pt. Ca³e ¿ycie jest szko³¹.

styki leczniczej na p³ywalni w Grodzisku Mazowieckim, na gimnastykê chiñsk¹ i terapiê
tañcem.

twórczoæ K. I. Ga³czyñskiego, a gocinnie
wyst¹pi³ Dariusz Biernacki.
A co planujemy dalej?
W dalszym ci¹gu celem naszym jest
kszta³cenie ustawiczne doros³ych  wyk³ady, seminaria, lektoraty. Przyst¹pilimy do
konkursu na realizacjê zadañ publicznych
2008, organizowanego przez Miasto, i otrzymalimy dofinansowanie do naszych dzia³añ statutowych do koñca roku 2008. Za pieni¹dze te bêdziemy mogli op³aciæ wyk³adowców, zakupiæ rzutnik, co istotnie zwiêkszy
atrakcyjnoæ prezentacji.

Jedn¹ z form
dzia³alnoci naszego Uniwersytetu
by³y spotkania w
Saloniku Literackim,
gdzie spotykalimy
siê z pisarzami, poetami wydawcami.
Sfinansowane równie¿ przez PAFW

Gratulacje za osi¹gniêcia edukacyjne,
w roku akademickim 2007/2008 na rêce
Prezes MU3W Dominiki Inkielman, sk³ada
Burmistrz Jerzy Wysocki

Grupa m³odzie¿y z ko³a teatralnego MU3W w scenie ze spektaklu Zróbmy sobie
zdjêcie w czasie wystêpu na zakoñczenie roku akademickiego 2007/2008

Za otrzymane pieni¹dze z grantu moglimy
rozszerzyæ, uatrakcyjniæ i op³aciæ niektóre
formy naszej statutowej dzia³alnoci. W roku
akademickim 2007/08 sfinansowane
z PAFW odby³o siê 16 wyk³adów i 8 seminariów, w tym 4 wspólne z TMM. Obejmowa³y
one ró¿ne dziedziny: medycynê, psychologiê, historiê kultury, historiê sztuki, historiê
techniki, archeologiê, politologiê, biologiê,
ekologiê i opowieci podró¿nicze. Naszymi
wyk³adowcami byli specjalici o najwy¿szych
kwalifikacjach. Nad poziomem merytorycznym spotkañ czuwa³a Rada Programowa.
W ramach dzia³alnoci edukacyjnej prowadzilimy lektoraty z jêzyka angielskiego,
francuskiego, niemieckiego. Odbywa³y siê
równie¿ warsztaty komputerowe pod has³em
Komputer bez tajemnic prowadzone przez
pracowników Miejskiego Centrum Informacji. Zadbalimy te¿ o zajêcia ruchowe. Nasi
s³uchacze uczestniczyli w zajêciach gimna-



by³y prowadzone zajêcia miêdzypokoleniowego ko³a teatralnego.
Dziêki grantowi od pocz¹tku roku istnieje i dzia³a nasza strona internetowa
www.mu3w.pl . Zamieszczamy na niej aktualne wiadomoci, sprawozdania, dane dotycz¹ce naszego Uniwersytetu oraz galeriê
zdjêæ, a nawet film z wyk³adu.
Jedzilimy do teatrów w Warszawie oraz
zaprosilimy teatr do nas. Jan Machulski
wraz z zespo³em wyst¹pi³ w Centrum Kultury i Promocji ze spektaklem Niebezpieczne
zabawy.
Uczestniczylimy we wszystkich uroczystociach miejskich. Bralimy równie¿ udzia³
w Otwartych Ogrodach. Na nasz spektakl
Zaczarowana doro¿ka, zaczarowany doro¿karz, zaczarowany koñ przyby³o mnóstwo
mieszkañców miasta. Podziwiano grê zespo³u naszego ko³a teatralnego, gdzie wspólnie
m³odzie¿ i s³uchacze MU3W przedstawili

Przyst¹pilimy tak¿e do konkursu organizowanego przez Fundacjê Kronenberga
z projektem Cyfrowy wiat e-seniora na
przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia
z zakresu znajomoci komputera i internetu
 projekt bêdzie otwarty dla mieszkañców
miasta (naturalnie, jeli otrzymamy dotacjê).
Mamy równie¿ zamiar rozszerzyæ dzia³alnoæ naszego Saloniku Literackiego. Spotkania autorskie by³y otwarte dla szerszej publicznoci i cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem wród mieszkañców miasta. Naszym zamiarem jest wykreowaæ profesjonaln¹ i atrakcyjn¹ dla szerokiego grona odbiorców imprezê kulturaln¹, która stanie siê okazj¹ dla mieszkañców Milanówka do wspó³uczestnictwa w kulturze. Przyst¹pilimy wiêc
do konkursu pt. Seniorzy w akcji organizowanego przez Polsko Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci i Stowarzyszenie Inicjatyw
Twórczych. Celem projektu bêdzie przede
wszystkim aktywizacja i integracja miêdzypokoleniowa.
Skoñczy³ siê rok akademicki 2007/2008,
przed nami nowy rok i nowe wyzwania.
Dziêkujemy wszystkim sympatykom naszego Uniwersytetu, wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy pomagali nam w naszej pracy,
bo dobra organizacja ¿ycia ludzi starszych
w spo³eczeñstwie, to inwestycja procentuj¹ca na rzecz obecnych i przysz³ych pokoleñ
emerytów, to inwestycja wyznaczaj¹ca poziom kultury ka¿dego spo³eczeñstwa.
Prezes MU3W
Dominika Inkielman

VIII edycja konkursu B¹d bezpieczny
W dniu 30 maja 2008 r. na terenie Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 przy ul. ¯abie Oczko 1 z inicjatywy Burmistrza
Miasta Milanówka oraz Stra¿y Miejskiej w Milanówku, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka
zorganizowany zosta³ ju¿ po raz ósmy konkurs B¹d bezpieczny, propaguj¹cy przepisy i bezpieczeñstwo w
ruchu drogowym uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Milanówka.
Ponadto dla uczniów zainteresowanych
zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi
uzyskaniem pierwszego prawa jazdy czyNagrodami g³ównymi dla zwyciêzców poli karty rowerowej lub motorowerowej, miszczególnych kategorii by³y rowery.
lanowskie szko³y podstawowe
oraz gimnazja przeprowadzi³y
egzaminy teoretyczne. Uczniowie, którzy pozytywnie przeszli ten etap, uzyskali prawo
przyst¹pienia do egzaminu
praktycznego przeprowadzonego w dniu konkursu na terenie miasteczka ruchu drogowego w Zespole Szkó³ Gminnych nr 3.
Egzamin praktyczny przeprowadzi³a komisja w sk³adzie:
przewodnicz¹cy  Andrzej Wac³awek, Komendant Stra¿y
Miejskiej w Milanówku,
cz³onkowie komisji:
Burmistrz Jerzy Wysocki ze zwyciê¿czyni¹ w kategorii
 sier¿. szt. Robert Walczak  klas IV szko³y podstawowej  Zuzann¹ Kunz
Komenda Powiatowa Policji
w Grodzisku Maz.,
Zwyciêzcami poszczególnych kategorii
 sier¿. Marcin Semeniuk  Komisariat Pozostali:
licji w Milanówku,
Szko³a podstawowa
 Andrzej Cichocki  Zastêpca komendanta Stra¿y Miejskiej w Milanówku
Klasa IV
 Andrzej Miler  starszy inspektor Stra¿y
 Zuzanna Kunz  Spo³eczna Szko³a PodMiejskiej w Milanówku
stawowa nr 18
Do egzaminu na kartê motorowerow¹
 Jakub Jarz¹bek  Zespó³ Szkó³ Gminnych
przyst¹pi³o 34 uczniów  31 z nich uzyska³o
nr 1
uprawnienia do kierowania motorowerami.
Klasa V
Do egzaminu praktycznego na kartê rowe Pawe³ Borowski  Spo³eczna Szko³a Podrow¹ przyst¹pi³o i zda³o 141 uczniów.
stawowa nr 18
Do udzia³u w konkursie B¹d bezpieczKlasa
VI
ny, propaguj¹cym przepisy ruchu drogowe £ukasz widerek  Zespó³ Szkó³ Gmingo, zostali zakwalifikowani uczniowie z klas
nych nr 1
IV  VI szkó³ podstawowych oraz klas I  III
gimnazjów, którzy w poszczególnych gruGimnazjum
pach wiekowych w swych szko³ach okazali
Klasa I  pierwszej nagrody nie przyznano
siê najlepsi.
Klasa II
Konkurs B¹d bezpieczny przeprowa Piotr Winiewski  Zespó³ Szkó³ Gmindzi³a Komisja w sk³adzie:
nych nr 1
przewodnicz¹cy  Dariusz Kopeæ, przewodKlasa III
nicz¹cy Komisji Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochrony
 Bartosz Orzechowski  Zespó³ Szkó³
rodowiska;
Gminnych nr 3
cz³onkowie:
Komisja postanowi³a nie przyznawaæ na Robert Podgórski  st. stra¿ak z OSP Migrody g³ównej uczestnikom konkursu z klas
lanówek,
I gimnazjalnych, ze wzglêdu na niski poziom
 sier¿. Marcin Semeniuk z Komisariatu Pouzyskanych wyników, przyznaj¹c jednoczelicji w Milanówku,
nie dwie równorzêdne g³ówne nagrody
 Andrzej Wac³awek  Komendant Stra¿y
uczniom klas IV, którzy uzyskali maksymalMiejskiej,
n¹ iloæ mo¿liwych do zdobycia punktów.
 Andrzej Cichocki  Zastêpca KomendanW trakcie trwania VIII edycji konkursu
ta Stra¿y Miejskiej.
B¹d bezpieczny przeprowadzony zosta³
Zadaniem uczestników konkursu by³o
adresowany do uczniowskiej publicznoci
rozwi¹zanie testów zawieraj¹cych po 10 pymini konkurs polegaj¹cy na wskazaniu w³atañ dostosowanych do poszczególnych grup
ciwej kolejnoci przejazdu na przedstawiowiekowych. Wszyscy uczestnicy konkursu
nych krzy¿ówkach drogowych.

Sporód uczestnicz¹cych w tym konkursie oraz egzaminie na kartê rowerow¹ rozlosowano po 5 zestawów z upominkami,
a nagrody g³ówne  rowery wylosowali: Maciej Domecki z Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 18 oraz Dominik Kobylañski ze Szko³y Podstawowej nr 2.
Uroczystego wrêczenia nagród i upominków laureatom oraz kart rowerowych i motorowerowych ich wie¿o upieczonym w³acicielom dokona³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
Po emocjach konkursowych na uczestników konkursu czeka³ poczêstunek kie³baskami z grilla, napojami oraz s³odyczami.
Nastêpny konkurs za rok.
Komendant Stra¿y Miejskiej
Andrzej Wac³awek

Serdecznie dziêkujemy fundatorom nagród rzeczowych i firmom, które wspar³y nas
finansowo. S¹ to:
Burmistrz Miasta Milanówka
Sklep Sportowy w Grodzisku Maz. Hubert
£azicki
MJA Foto Piotr Osiadacz
Mars Polska Sp. z o.o. Ko¿uszki Parcel
Miksped Sp. J. Bo¿ena Kozakiewicz,
Dariusz Miler
Andrea Andrzej Olizarowicz
Fundacja Nadzieja Dorota Staliñska
Milwos Barbara Paku³a
Stolarstwo PPHU CIS Robert Czarnecki,
Dariusz Czarnecki
Piekarnia J.H. Kierzel
Piekarnia Maciej Witaszczyk
PL Nieruchomoci Dariusz Uchorczak,
Robert Grudzieñ
Firma cukiernicza Jan Wspania³y Jan
Krzemiñski
Milanbud Micha³ Ko³akowski, Andrzej
S³owiñski
Stachpol Stanis³aw Rytel-Si³ka
Artex II Krzysztof Wroc³awski, Artur
Szymczak
MPM Product
Zak³ad Us³ug Wielobran¿owych Jolanta
Generalczyk Otrêbusy
Tommarko Marek Tomaszewski
Wywóz Nieczystoci Stanis³aw Olkowski
Foto KBMPG Kodak Express Bogdan
Krysiñski
Mechanika Pojazdowa Adam Gontarczyk
PTHU Pacholczyk Piotr Pacholczyk
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Na górskich szlakach...
W dniach 22  25 maja 2008 r., dziêki ludziom dobrej woli i wielkiego
serca, podopieczni rodowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich
Rodzin mogli wypoczywaæ w górach. W wycieczce uczestniczy³o 15
wychowanków w wieku 8  16 lat wraz z opiekunami.
Podczas podró¿y zatrzymalimy siê
w Ogrodzieñcu i podziwialimy malownicze
ruiny tamtejszego zamku. Na miejsce docelowe dotarlimy ok. godziny 18.00. Zaraz po
rozlokowaniu w pokojach zjedlimy smaczny i gor¹cy posi³ek. Zakwaterowani bylimy
w Murzasichlu ko³o Zakopanego, w pensjo-

nacie Zbójnik. Mieszkalimy w pokojach
2, 3, 4 osobowych z ³azienkami i TV. Do swojej dyspozycji mielimy tak¿e salê dyskotekow¹, pomieszczenia ze sto³ami do gry
w tenisa sto³owego, bilarda i pi³karzyki, a na
zewn¹trz boiska do pi³ki siatkowej, koszykowej oraz plac zabaw dla dzieci i miejsce,

Podopieczni rodowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin podczas
górskiej wêdrówki

Dalsze dzia³ania
grupy Mamy cel
19 maja grupa Mamy cel dolecia³a samolotem do Krakowa.
Towarzyszy³y nam panie Iwona Mieszkowska i Ela Ciesielska. Podró¿
samolotem by³a dla nas niesamowitym prze¿yciem.
W Krakowie zwiedzalimy Koció³ Mariacki z obrazem Wita Stwosza, Sukiennice,
Smocz¹ Jamê, Wawel, Stare Miasto i wiele
innych zabytków. Zwiedzaj¹c Kraków, prze¿ylimy wspania³e chwile, które na d³ugo
pozostan¹ w naszej pamiêci. Wycieczka by³a
jednodniowa. Do Milanówka wracalimy poci¹giem, przywo¿¹c ze sob¹ du¿o pami¹tek
i zdjêæ. Naszym marzeniem jest powróciæ do
Krakowa, ale tym razem na d³u¿ej. Bardzo
dziêkujemy Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, ¿e moglimy tam pojechaæ.
1 czerwca na boisku przy Turczynku nasza grupa pomaga³a w organizacji Dnia
Dziecka. By³o du¿o atrakcji dla dzieci: konkurencje sportowe, przeja¿d¿ki quadami,
jazda na kucykach, grill. Zarówno dzieciom,

"

jak i ich rodzicom bardzo mi³o min¹³ dzieñ.
Dziêkujemy prezesowi Milanu Paw³owi Czerniawskiemu za mi³¹ wspó³pracê.
Z ca³ego serca chcemy podziêkowaæ naszym dobroczyñcom za okazan¹ pomoc oraz
za dary dla dzieci:
 Pañstwu Krystynie i Krzysztofowi Maciaszek
 Panu Piotrowi Pomorskiemu
 anonimowym Darczyñcom
Bez Waszej pomocy nasze spotkania integracyjne nie mia³yby miejsca, dziêki Wam
na twarzach naszych dzieci zagoci³y
umiech i radoæ.
Dziêkujemy!
Iwona Wojenka
Urszula Koralewska

gdzie mo¿na by³o zorganizowaæ ognisko
z pieczeniem kie³basek.
W trakcie pobytu zorganizowano dla nas
wiele atrakcji. Wraz z przewodnikiem górskim moglimy podziwiaæ krajobrazy Tatrzañskiego Parku Narodowego  Dolinê
Chocho³owsk¹ i Str¹¿yñsk¹. Odbylimy te¿
przeja¿d¿kê kolejk¹ na Guba³ówkê. W samym Zakopanem oprócz g³ównych ulic miasta zwiedzalimy równie¿ koció³ p.w. Matki Boskiej Fatimskiej i przyleg³e do niego
malownicze ogrody. Wieczorami organizowalimy dyskoteki, konkursy i zabawy
z nagrodami.
Ostatniego dnia pobytu, dzieci zaprezentowa³y samodzielnie przygotowane krótkie
programy: skecze, quizy, wystêpy wokalne
i taneczne. Mimo zmêczenia trudami górskich wêdrówek, nikomu nie brakowa³o
energii i chêci do zabawy. Po wieczornych
atrakcjach na powa¿nie prowadzone by³y
z dzieæmi zajêcia z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ i zachowañ prospo³ecznych. W trakcie ca³ego pobytu wszystkim dopisywa³y
humory. Niestety nie mo¿na tego powiedzieæ
o pogodzie, która sprawi³a nam ma³ego psikusa. Czêsto si¹pi³ deszcz, co nieco utrudnia³o wêdrówkê po szlakach turystycznych
i, co najgorsze, gêste chmury przykry³y
wspania³e widoki. Jednak natura zlitowa³a
siê nad nami i w ostatnich dwóch dniach ukaza³a nam piêkno naszych Tatr w ca³ej krasie.
Jeszcze raz dziêkujemy naszym sponsorom
za umo¿liwienie nam tak piêknie spêdzonego czasu. Bez was kochani taka wycieczka
nie by³aby mo¿liwa.
Wdziêczni wychowankowie
i opiekunowie Klubu

Bardzo prosimy osoby, które mog³yby
nam pomóc, o wp³acanie pieniêdzy na nasze
konto, zaznaczaj¹c szczegó³owo cel i dopisuj¹c: Grupa Wsparcia Mamy cel.
Pieni¹dze chcemy przeznaczyæ na organizacjê letnich wyjazdów integracyjnych dla
naszych dzieci oraz na ró¿ne zabawy.
Rachunek dochodów w³asnych
24 9291 0001 0086 8352 2000 0020
Grupa
Mamy cel
podczas
pobytu
w Krakowie

rodki Unii Europejskiej
dla osób zagro¿onych wykluczeniem

Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku z³o¿y³ wniosek
do Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Programów Unijnych
o dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki pt. Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywnoci 
MILA. Projekt ma za zadanie wesprzeæ osoby poza rynkiem
pracy, marginalizowane i zagro¿one wykluczeniem
spo³ecznym w aspekcie psychologicznym, spo³ecznym
i edukacyjnym.
W projekcie zastosowane zostan¹ dzia³ania rodowiskowe i instrumenty aktywnej
integracji w postaci kursów zawodowych
i szkoleñ, warsztatów kompetencji i umiejêtnoci spo³ecznych, sfinansowane zostan¹
badania z zakresu medycyny pracy, jak równie¿ z pomoc¹ doradcy zawodowego okrelona zostanie cie¿ka zawodowa ka¿dego
z uczestników. Pierwszym dzia³aniem od-

biorców projektu, wynikaj¹cym z harmonogramu, by³a
wspó³praca z Fundacj¹ Homo W Ogrodzie Rêkodzie³a Artystycznego i Sztuki
 Homini przy organizacji
poprzez aktywizacjê na rynku pracy i w roOgrodu Rêkodzie³a Artystycznego i Sztuki 
dowisku lokalnym.
Powrót do Tradycji w ramach III Festiwalu
Otwarte Ogrody 2008 w Milanówku. OczeKierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
kujemy, ¿e podjête dzia³ania pozwol¹ na poBarbara Kucharska
prawê jakoci ¿ycia uczestników programu

Nowy sezon
i nowe inicjatywy
Nowy sezon turystyczny w naszym Zwi¹zku rozpoczêlimy w kwietniu
piknikiem w Kawêczynie. W maju kontynuowalimy tradycyjne ju¿
pielgrzymki do sanktuariów krajowych, tym razem grupa naszych
cz³onków wyjecha³a do Lichenia.
Bez w¹tpienia najbardziej oczekiwany
przez wielu by³ wyjazd do Pary¿a, który zaplanowalimy jeszcze we wrzeniu ub. roku.
Cz³onkowie Zwi¹zku, po zapisaniu siê na listê uczestników, mogli systematycznie w ratach miesiêcznych przekazywaæ wp³aty na
pokrycie kosztów wycieczki, co umo¿liwi³o
udzia³ w wycieczce i zrealizowanie marzenia, jakim by³o zwiedzenie Pary¿a. Biuro
Turystyczne, z którym wyjechali nasi uczestnicy, wycieczkê do Francji zorganizowa³o
tak, aby nam by³o mi³o i wygodnie, a program uwzglêdni³ mo¿liwie szerokie zainteresowania. Pary¿ przywita³ nas piêkn¹ pogod¹, wspania³ymi zabytkami, cudownymi
zamkami nad Loar¹ oraz muzeami, których
bogactwo pozostanie w naszych mylach na
zawsze. Doznalimy wielu wzruszeñ ogl¹daj¹c te cuda wiata. Pamiêtalimy te¿ o zbli¿aj¹cych siê obchodach 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, odwiedzilimy wiêc
cmentarz PER LACHESE, na którym zosta³
pochowany i na grobie wielkiego rodaka zapalilimy wieczki. By³a to zarazem dobra
okazja, aby przypomnieæ wszystkim, ¿e serce kompozytora po Powstaniu Warszawskim
przechowywane by³o ponad rok w Milanówku na plebanii w. Jadwigi.
Po siedmiu dniach, pe³ni wra¿eñ, powrócilimy do Milanówka i wci¹¿ wspominamy
prze¿ycia, które mocno utrwali³y siê w naszej pamiêci.

W maju nasi cz³onkowie zwiedzali kwitn¹ce ogrody w Powsinie, zachwycaj¹c siê
bajeczn¹ kolorystyk¹ kwitn¹cych azalii i rododendronów. Dodam, ¿e wizyty w Powsinie równie¿ sta³y siê trwa³¹ tradycj¹. W drodze powrotnej wst¹pilimy do parku w £azienkach.
Jak co roku, nie moglimy zapomnieæ
o naszej piêknej polskiej przyrodzie, której
uroki szczególnie widoczne s¹ w tej porze
roku na po³udniu kraju i w czerwcu wyruszylimy do Zakopanego, odwiedzaj¹c po
drodze ukochane przez Jana Paw³a II Wadowice, Kalwariê Zebrzydowsk¹ oraz Sanktuarium w Ludmierzu. Mi³¹ niespodziank¹
by³o spotkanie z pracuj¹c¹ w sanktuarium
w charakterze przewodnika grup pielgrzymuj¹cych milanowiank¹, urszulank¹ S. Gertrud¹ S³upeck¹. W zwi¹zku z jej pytaniami
poinformowalimy j¹ o tym, co ciekawego
dzieje siê w Milanówku, m.in. wspomnielimy o III Festynie Urszulañskim, a na po¿egnanie wrêczylimy jej najnowsze wydawnictwa o naszym miecie.
Jeszcze zanie¿one szczyty Tatr przywita³y nas s³oñcem i intensywn¹ zieleni¹ wspania³ej przyrody. Nasi dzielni turyci wêdrowali po górach czêciowo pieszo, czêciowo
korzystaj¹c z us³ug Polskich Kolei Linowych.
Zaprzyjaniony z nami miejscowy przewodnik pan Andrzej Stanek, przybli¿a³ nam wiedzê o zabytkach Zakopanego i okolicy, wo¿¹c nas z miejsca na miejsce. W czasie tej

wêdrówki nie zabrak³o wizyty w typowej
góralskiej gospodzie w Chocho³owie, która
s³ynie ze smakowitych regionalnych potraw
i tzw. herbatki Jêdrusia (receptura owiana
jest tajemnic¹!). Swoj¹ wyprawê w góry zakoñczylimy sp³ywem tratwami po wodach
Dunajca  dodam, ¿e widoki jakie po drodze
moglimy ogl¹daæ, z pewnoci¹ zachêc¹ wielu z nas do ponownej wizyty w tym malowniczym regionie.
Pisz¹c o naszej dzia³alnoci, nale¿y podkreliæ, ¿e Zwi¹zek nasz organizuje nie tylko wycieczki, ale równie¿ spotkania okolicznociowe, jak op³atek, czy jajeczko. Zainicjowany przez nas coroczny koncert z okazji Dnia Matki w tym roku mia³ szczególnie
bogaty program i odby³ siê przy wype³nionej
sali Teatru Letniego (szczegó³owa relacja na
str. 9).
Ponadto godne odnotowania by³y wyjazdy do teatru, spotkania towarzyskie i bryd¿owe w Klubie. Nasi cz³onkowie uczestnicz¹ te¿
w wielu koncertach i spotkaniach, które
urz¹dza CKiP (dawny MOK), a tak¿e w wielu uroczystociach patriotycznych i miejskich.
Do koñca roku planujemy kilka wycieczek
krajowych i wyjazdy do Lwowa, Rzymu,
a tak¿e wycieczkê wypoczynkow¹ do W³och.
Koñcz¹c podkrelê, ¿e jak zwykle w przypadku wolnych miejsc z mo¿liwoci udzia³u
w naszych wycieczkach mog¹ skorzystaæ
tak¿e mieszkañcy, którzy nie s¹ cz³onkami
Zwi¹zku. Szczegó³owych informacji o naszej
dzia³alnoci udziela biuro (ul. Warszawska
37), które czynne jest we wtorki i pi¹tki
w godz. 10-14. W tych te¿ godzinach mo¿na
op³aciæ sk³adki i wst¹piæ w szeregi naszej organizacji. Serdecznie zapraszamy.
Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

#

Biblioteka Parafialna informuje
Biblioteka Parafialna im. Biskupa Jerzego Modzelewskiego (ul. Kociuszki 40),
informuje, ¿e w okresie miesiêcy wakacyjnych lipiec-sierpieñ czynna
bêdzie bez zmian cztery razy w tygodniu. Decyzjê tê podjêto, gdy¿
w Milanówku zainteresowanie dobr¹ ksi¹¿k¹ i czytelnictwem nie maleje.
Kierowniczka biblioteki parafialnej Maria
P³óciennikowa informuje zainteresowanych,
¿e nigdzie nie wyje¿d¿a i przez ca³e wakacje
bêdzie pe³ni³a dy¿ury w sta³ych dniach i godzinach urzêdowania tej placówki:
l poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 16.00-18.00
l rody i soboty w godz. 11.00-13.00
Ostatnio biblioteka wzbogaci³a siê o du¿¹
iloæ ciekawych nowoci podarowanych
przez czytelników. Dotyczy to zarówno literatury piêknej, jak i religijnej. Dziêki ofiarnoci czytelników ksiêgozbiór stale ronie

i doskonale uzupe³nia ofertê biblioteki miejskiej, z któr¹ biblioteka parafialna bardzo
dobrze od lat wspó³pracuje. Zawsze mile widziane s¹ dary, które mo¿na przekazywaæ
w godzinach pracy biblioteki. Biblioteka prowadzi dzia³ dotycz¹cy historii Milanówka
i s³u¿y pomoc¹ studentom przygotowuj¹cym
prace licencjackie i magisterskie na temat
naszego miasta.
Wszystkich zainteresowanych kierownictwo biblioteki zaprasza do skorzystania
z bogatego ksiêgozbioru.

Jak min¹³ Dzieñ Dziecka
W Zespole Szkó³ Gminnych nr 1
30 maja 2008 r. odby³y siê rozgrywki
sportowe, w których wziêli udzia³ uczniowie
milanowskich gimnazjów. Mecz pi³ki siatkowej dziewcz¹t  trzy sety rozegrane przez
reprezentacje poszczególnych klas: I, II i III
Gimnazjum nr 1 i 2. Wygra³y dziewczêta
z Gimnazjum nr 2 (3:0). Indywidualny konkurs rzutów do kosza i mecz pi³ki no¿nej
ch³opców  4 czêci, w których gra³y reprezentacje klas Gimnazjum nr 1 i 2 oraz dru¿yny dziewcz¹t. Wynik wspólny rozegranych meczy 3:2 dla Gimnazjum nr 1. Klasy
I  III Szko³y Podstawowej nr 1 uczestniczy³y w grach i zabawach sprawnociowych, zajêciach plastycznych zorganizowanych
w Szkole Podstawowej nr 2. Klasy IV  VI SP
uczestniczy³y w egzaminie praktycznym na
kartê rowerow¹ i motorowerow¹ oraz
VIII Finale Konkursu B¹d Bezpieczny,
który odby³ siê na terenie Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 3 w Milanówku (szczegó³y na
str. 13)
W Szkole Podstawowej nr 2
30 maja 2008 r. Szko³a Podstawowa nr 2
w Milanówku goci³a milanowskie maluchy,
czyli uczniów klas I-III z okolicznych szkó³.
To wszystko z powodu obchodów Miêdzynarodowego Dnia Dziecka, który w tym roku
przybra³ tak¹ formu³ê: ka¿da milanowska
szko³a organizowa³a obchody tego dnia dla
innej grupy wiekowej uczniów. Nauczyciele
i rodzice z milanowskiej Dwójki pod kierownictwem pani Alicji Piaseckiej, która by³a
pomys³odawczyni¹ i koordynatorem tej imprezy, przygotowali dla dzieci program rekreacyjny  festyn pod has³em Razem weselej przeplatany ró¿nego rodzaju loteriami
i niespodziankami. Uroczystego otwarcia
tego radosnego dnia dokona³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki w towarzystwie dyrektora placówki Marianny Frej.

$

Przybyli gocie, czyli dzieci wraz z wychowawcami, mogli bawiæ siê na omiu stanowiskach z przygotowanymi konkurencjami
rekreacyjnymi:
l konkurs krêcenia hulla-hop,
l wycigi w workach,
l przeci¹ganie liny,
l konkurs rzutów pi³k¹ lekarsk¹ (1 kg),
l skok w dal z miejsca,
l rzuty kó³kami do celu,
l najwy¿sza budowla z klocków,
l rysowanie plakatu.

Reporta¿ filmowy na temat biblioteki,
nakrêcony przez Mariusza Koszutê, mo¿na
obejrzeæ na stronach internetowych Towarzystwa Mi³oników Milanówka: tmm.net.pl.
Warto podkreliæ, i¿ do TMM-u wp³ynê³y ju¿
pierwsze reakcje widzów z innych kontynentów  by³ych mieszkañców Milanówka  którzy za porednictwem tej relacji filmowej 
jak pisz¹: ze wzruszeniem ponownie znalelimy siê w murach naszej ukochanej biblioteki, któr¹  podkrelaj¹: odwiedzalimy czêsto i korzystalimy z ksiêgozbioru. Jedna z by³ych czytelniczek z Kanady
zamierza odwiedziæ Milanówek w lipcu.
TMM zamierza przeprowadzic z ni¹ wywiad
i zamieciæ na stronach internetowych TMM.
(AN-PE)

na z³owieniu go, ale ci, którym nie uda³o siê
za pierwszym razem, mieli szansê spróbowaæ
ponownie. Na ka¿dym stanowisku, na którym odbywa³y siê konkurencje, dzieci by³y
nagradzane s³odkim upominkiem za okazanie woli walki i determinacji. Ca³a zabawa
odbywa³a siê przy dwiêkach muzyki dzieciêcej. Pogoda tego dnia by³a bardzo piêkna,
a temperatura powietrza sprzyja³a szybkiemu zmêczeniu, dlatego do dyspozycji dzieci
i wychowawców przygotowalimy barek,
w którym mo¿na by³o w przyjemnym ch³odzie
wypiæ soczek i posiliæ siê s³odkim ³akociem.
Na zakoñczenie ka¿da klasa, która
opuszcza³a nasz¹ Szko³ê, otrzyma³a balony

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 podczas rywalizacji sportowych w Dniu Dziecka

Oprócz rywalizacji sportowej, w której
móg³ wzi¹æ udzia³ ka¿dy chêtny uczeñ, dzieci
próbowa³y swoich si³ w loterii wêdkarskiej
wêdka szczêcia. Ka¿dy los na loterii kry³
w sobie upominek. Trudnoæ polega³a tylko

nape³nione helem i mog³a wzi¹æ udzia³ w loterii pomidorowej, w której uczniowie wygrywali produkty powsta³e na bazie pomidorów
np. soki i sosy pomidorowe.
Mylê, ¿e dzieci, które tego dnia odwie-

dzi³y milanowsk¹ Dwójkê, opuci³y j¹ szczêliwe i zadowolone. Widaæ by³o na ich twarzach umiech, kiedy mog³y toczyæ sportow¹ walkê w konkurencjach rekreacyjnych
czy artystycznych i kiedy ten wysi³ek zostawa³ nagradzany  w ka¿dej konkurencji wrêczono dzieciom mnóstwo ró¿norakich nagród.
Zabawie z zadowoleniem przygl¹dali siê
rodzice i opiekunowie uczniów.
Jak zwykle moglimy liczyæ na wsparcie
ze strony rodziców naszych uczniów  z ka¿dej klasy do pracy stawi³y siê niezawodne
mamy, bez pomocy których trudno by³oby
sprostaæ wszystkim zadaniom.
Festyn by³ sukcesem organizacyjnym
i osi¹gn¹³ swój cel  przyniós³ radoæ i zadowolenie wiêtuj¹cym dzieciom.
Bardzo dziêkujemy wszystkim wychowawcom ze SP nr 2, ZSG nr 1 i ZSG nr 3, Radzie Rodziców, a tak¿e Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu za pomoc organizacyjn¹,

opiekê nad maluchami i za przekazanie rodków finansowych pokrywaj¹cych koszty zorganizowania festynu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z tej imprezy na stronie internetowej naszej Szko³y:
www.szkola2milanowek.neostrada.pl
Nauczycielka SP nr 2 w Milanówku
Katarzyna Walczyñska

W Zespole Szkó³ Gminnych nr 3
30 maja 2008 r. od godziny 9.00 dzieci
z klas IV - VI milanowskich Szkó³ Podstawowych rywalizowa³y w zawodach sportowych
na boisku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3.
Klasy startowa³y odpowiednio w nastêpuj¹cych konkurencjach:
klasy IV  turniej w dwa ognie
I miejsce SP nr 3
II miejsce SP nr 2
III miejsce SP nr 1

Pracujemy jak nale¿y
czyli co s³ychaæ w Trójce

Choæ drugi semestr roku szkolnego jest zawsze krótszy od pierwszego,
to zadañ w nim do realizacji co niemiara. Trzeba wykonywaæ codzienn¹
pracê, szczególnie zadbaæ o oceny, bo koniec roku za pasem.
Gimnazjalici pisz¹ swoje sprawdziany kompetencji, szóstoklasici swoje
i pragn¹ zrobiæ to jak najlepiej.
Starali siê, starali i
osi¹gnêli redni
wynik lepszy od redniej w gminie Milanówek i lepszy od redniego wyniku w powiecie grodziskim. Oto liczby:
 redni wynik naszej szko³y  29,14 pkt
 redni wynik w gminie  28,42 pkt
 redni wynik w powiecie  27,17 pkt
A oto wyniki gimnazjalistów:
 redni wynik naszej szko³y  34,24 GH
i 30,46 GM
 redni wynik w gminie  34,89 GH i 32,21 GM
 redni wynik w powiecie  32,38 GH
i 29,84 GM
Gratulujemy uczniom, rodzicom. Gratulujemy nauczycielom i sk³adamy podziêkowania za trud w³o¿ony w przygotowania.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
chêtnie uczestnicz¹ w konkursach przedmiotowych i odnosz¹ sukcesy, o których z przyjemnoci¹ Pañstwa informujemy co pewien czas.
Znane ju¿ s¹ wyniki Miêdzynarodowego
Konkursu Kangur Matematyczny 2008:
Szko³a podstawowa:
Zuzanna Tyszka  laureat
Julia Makulec  bardzo dobry
Tomasz Boczek  wyró¿nienie
Karolina Stañczyk  wyró¿nienie
Joanna Parkot  wyró¿nienie
Weronika Duwel  wyró¿nienie
Hanna Parkot  wyró¿nienie

Bart³omiej Gruziñski  wyró¿nienie
Julia ¯elazna  wyró¿nienie
Gabriela Milczarek  wyró¿nienie
Juliusz Czupryniak  wyró¿nienie
Gimnazjum:
Piotr Banaszczyk  wyró¿nienie
Przemys³aw Bornsztajn  wyró¿nienie
Justyna Ko³odziejczyk  wyró¿nienie
Grzegorz Skarbek  wyró¿nienie
Oto laureaci i wyró¿nieni w Multitecie
konkursie og³oszonym przez Centrum Edukacji Szkolnej:
Szko³a podstawowa:
Julia Makulec  laureat
Karolina Stañczyk  laureat
Marcin Derejczyk  laureat
Jakub Skura  wyró¿nienie
Zuzanna Tyszka  wyró¿nienie
Gimnazjum:
Piotr Banaszczyk  laureat
Aleksandra Weso³owska  laureat
Bart³omiej Karczewski  laureat
Ewa Chojnowska  wyró¿nienie
Justyna Ko³odziejczyk  wyró¿nienie
Tomasz Jakubiak  wyró¿nienie
Grzegorz Skarbek  wyró¿nienie
Micha³ Walczak  wyró¿nienie
Kolejny konkurs og³oszony przez CES,
w którym wziêlimy udzia³, to Mix 2008
(mix matemtyczno- przyrodniczy):
Szko³a podstawowa:
Jakub Skura  laureat

klasy V  wycigi sprawnociowe
I miejsce SP nr 3
II miejsce SP nr 1
III miejsce SP nr 2
W klasach VI rozegrany zosta³ turniej
w pi³ce no¿nej, który zakoñczy³ siê bardzo
zaskakuj¹co, bowiem wszystkie mecze zakoñczy³y sie wynikiem 1:1. W zwi¹zku z tym
z przyjemnoci¹ uznalimy wszystkich za
zwyciêzców.
Na zakoñczenie wystartowali reprezentanci poszczególnych klas IV, V, VI w sztafecie LA. Znakomita rywalizacja, du¿o emocji.
Niestety SP nr 3 nie omin¹³ pech  dwukrotnie upuszczono pa³eczkê sztafetow¹. Sztafeta zakoñczy³a siê zwyciêztwem SP nr 2
przed SP nr 3 i SP nr 1. Po zmaganiach sportowych zorganizowany zosta³ grill. Dzieci
otrzyma³y napoje i s³odycze.
Nauczyciele
wychowania fizycznego ZSG nr 3

Karolina Stañczyk  wyró¿nienie
Julia Makulec  wyró¿nienie
Hanna Parkot  wyró¿nienie
Zuzanna Tyszka  wyró¿nienie
Aneta Bogacka  wyró¿nienie
Podjêlimy zmagania w ogólnopolskiej
olimpiadzie przedmiotowej z matematyki,
zaproponowanej przez firmê Olimpus. Oto
laureaci:
Szko³a podstawowa:
Maciej Dwurzyñski  laureat
Jakub Skura  laureat
Gimnazjum:
Piotr Banaszczyk  laureat
Ewa Chojnowska  laureat
Aleksandra Weso³owska  laureat
Justyna Ko³odziejczyk  laureat
Tomasz Jakubiak  laureat
Grzegorz Skarbek  laureat
Przemys³aw Bornsztajn  laureat
W maju odby³a siê VIII edycja Konkursu
Recytatorskiego im. Jaros³awa Iwaszkiewicza og³oszonego przez Starostê Powiatu Grodziskiego i Muzeum im. Anny i Jaros³awa
Iwaszkiewiczów w Stawisku. Program zachêca³ do wêdrówki przez poezjê polsk¹
i obc¹ w poszukiwaniu zwierz¹t  naszych
braci mniejszych.
Najpierw odby³y siê eliminacje szkolne
w dwóch kategoriach wiekowych: szko³a
podstawowa i gimnazjum, a potem najlepsi
wyruszyli 16 maja do Stawiska. Udzia³ w tym
spotkaniu by³ uczt¹ dla mi³oników poezji,
da³ ogromn¹ satysfakcjê, ¿e m³odzie¿ tak
piêknie i chêtnie obcuje ze sztuk¹, przyniós³
cenne dowiadczenia recytatorom.
W tym konkursie nagrodê Burmistrza
Miasta Milanówka zdoby³a uczennica klasy
I gimnazjum Aleksandra Weso³owska.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyró¿nionym, gratulujemy ich rodzici¹g dalszy na str. 18

%

Reprezentantki ZSG nr 3 w czwórboju lekkoatletycznym;
od lewej: A. Wasek, A. Bogacka, N. Ko³odziejska, K. Kocz,
A. Woniak, M. Paj¹k, A. Paæko

com i nauczycielom. Szczególne podziêkowania sk³adamy nauczycielkom
matematyki, paniom: E. Bu³ajewskiej, M. Krysowskiej, K. Purze oraz nauczycielce jêzyka polskiego A. £¹ce. Gratulujemy.
W maju 2008 uczennice naszej szko³y wziê³y udzia³ w Miêdzypowiatowym Finale Szkó³ Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym. W Sochaczewie spotkali siê reprezentanci powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego i ¿yrardowskiego.
Nasze dziewczêta wygra³y zawody Miêdzypowiatowe i tym samym zyska³y prawo startu w Mazowieckich Igrzyskach M³odzie¿y Szkolnej w Siedlcach. Igrzyska zakoñczy³y na X miejscu, ale na podkrelenie zas³uguje doskona³y wystêp Magdy Paj¹k w biegu na 600 m (1:48,90  najlepszy wynik
zawodów). Indywidualnie najwy¿ej uplasowa³a siê Aneta Bogacka, zajmuj¹c
11 miejsce (297 pkt). Szko³ê reprezentowa³y: Aneta Bogacka, Magdalena Paj¹k, Karolina Kocz, Agnieszka Wasek, Agata Woniak i Aleksandra Paæko
i Natalia Ko³odziejska. Gratulujemy! Pragniemy t¹ drog¹ z³o¿yæ Radzie Miasta Milanówka serdeczne podziêkowania za sfinansowanie wyjazdu m³odzie¿y na Igrzyska.

Podró¿ motywacyjna
nagrod¹...
Uczniowie klasy IIb LP, IIb TE oraz Ia LO z Zespo³u Szkó³ nr 2 przy
ul. Wójtowskiej 3 w Milanówku 5 czerwca 2008 r. pojechali na wycieczkê
ufundowan¹ przez Dyrektor Agnieszkê Zegar³owicz. Podczas Dni na
Wójtowskiej wykazali siê inicjatyw¹ i zaanga¿owaniem w organizacjê
wiêta szko³y, za co zostali nagrodzeni.
W poprzednim numerze Biuletynu Miasta Milanówka pisalimy o Dniach na Wójtowskiej, które zaaran¿owa³a sama m³odzie¿. By³y pokazy fizycznego wiata zabawek, pokazy i zajêcia pokazuj¹ce, ¿e chemiê i matematykê da siê lubiæ. Ponadto
uczniowie udowodnili, ¿e potrafi¹ siê bawiæ,
a tak¿e przygotowaæ kulturalny program rozrywkowy. Zadbali te¿ o podniebienie  catering oraz grill w ich wykonaniu zapadnie na
d³ugo w pamiêæ.
Jak dosz³o do wycieczki?
Samorz¹d Szkolny wraz z opiekunkami
pilnie ledzi³ dzia³ania wszystkich klas.
Sprawdza³ frekwencjê, zaanga¿owanie klas

Upragnione ognisko w Leoncinie

&

w obchody wiêta Szko³y oraz pomys³
uczniów danej klasy. W rezultacie dwie klasy  II b LP i II b TE otrzyma³y tê sam¹ liczbê punktów. Decyzj¹ Dyrektor Agnieszki
Zegar³owicz uczniowie z tych klas otrzymaj¹ nagrodê. Pojad¹ na wycieczkê autokarow¹. Tak¿e uczniowie z klasy I a LO
uczestniczyli w wielu formach zajêæ podczas Dni na Wójtowskiej, wiêc i oni otrzymali wyró¿nienie. By³o o co walczyæ.
Atrakcje
Stron¹ organizacyjn¹ wycieczki autokarowej zajê³a siê Wies³awa Oziemkiewicz,
która równie¿ pe³ni³a rolê wprawnego przewodnika. Opiekunami by³o grono pedago-

Rzecznik ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka

giczne, panie: Anna Pañczyk, Beata Stefañska-Wojtczak oraz Magdalena G³a¿ewska.
Naszym celem by³o zapoznanie siê z zabytkami Mazowsza. Obejrzelimy pónorenesansowy, jednonawowy, murowany koció³
w. Anny w Bolimowie, wzniesiony w 1635 r.
Kolejnym etapem podró¿y by³a pobliski Nieborów. Dowiedzielimy siê, ¿e w 1694 roku
kardyna³ Micha³ Stefan Radziejowski kupi³
od Nieborowskich dobra wraz z dworem i na
jego zrêbach wzniós³ barokowy pa³ac. Posiada³ on kilku w³acicieli, a ostatnim z nich by³
Janusz Radziwi³³, który w 1906 roku odkupi³ dobra nieborowskie od wdowy po Michale Piotrze Radziwille. Obejrzelimy sale pa³acu nazwane od koloru cian lub fundatorów portretów.
Mielimy czas, ¿eby przejæ siê po ogrodzie barokowym, zaprojektowanym w 60.
latach XVIII wieku przez Szymona Bogumi³a Zuga. Wszystkich urzek³y jednak niskie
labirynty bukszpanowe, niektórzy znaleli
ogródek zio³owy, a w nim truskawki. Niestety
zg³odniali musielimy siê posiliæ przed dalszym etapem wycieczki.
Dotarlimy do Arkadii. Naszym oczom
ukaza³ siê na pozór nieuporz¹dkowany
ogród, urz¹dzony w stylu angielskim, który
nale¿a³ pocz¹tkowo do Heleny Radziwi³³owej. Znajduj¹ siê tam wi¹tynia Diany (Mi³oci, M¹droci), Grota Sybilli, Grobowiec na
Wyspie Topolowej, Domek Gotycki, Grobowiec Z³udzeñ. Okaza³o siê, ¿e nazwy te nawi¹zuj¹ do romantycznych uniesieñ patriotycznych w okresie tu¿ po utracie niepodleg³oci przez kraj.
Czas na odpoczynek
Po d³u¿szej podró¿y dojechalimy do gospodarstwa agroturystycznego w Leoncinie.
Od razu odzyskalimy si³y do zabaw  czeka³y na nas hutawki, boisko, ognisko, a to
wszystko w piêknym otoczeniu lasów i ³¹k.
Niezwykle mi³o wspominamy spacery i pieczone kie³baski. Dziêkujemy.
Nauczycielka ZS nr 2
Magdalena G³a¿ewska

Wiwat Szko³a nr 2!
Wiwat Armia Krajowa!
Ka¿dego roku, wraz z koñcem maja wychodzimy naprzeciw naszej
szkolnej tradycji. Obchody wiêta Szko³y i pamiêæ jej patrona stanowi¹
nieod³¹czny element ¿ycia placówki i na sta³e zapisa³y siê w kalendarzu
naszych serc.
Tegoroczna uroczystoæ rozpoczê³a siê
zbiórk¹ uczniów i nauczycieli na szkolnym
placu. Przemowa pani Dyrektor i obecnoæ
wyj¹tkowych goci wprowadzi³y nas w podnios³y nastrój, bez w¹tpienia nale¿ny temu
wyj¹tkowemu wydarzeniu. Swym przybyciem zaszczycili nas m.in. przedstawiciele
w³adz Milanówka w osobach Burmistrza
Miasta Jerzego Wysockiego, radnych Ewy
Kubek i Marzeny Osiadacz, Kierownika Referatu Owiaty Urzêdu Miasta Jerzego Mota³y, ¯o³nierzy Armii Krajowej, dyrektorów
milanowksich szkó³ publicznych oraz wielu
innych przyjació³ naszej Szko³y.
Uroczystoci towarzyszy³o tak¿e oficjalne ods³oniêcie fragmentu sta³ej ekspozycji
upamiêtniaj¹cej patrona placówki, która odt¹d
bêdzie systematycznie siê rozbudowywaæ.
Po zakoñczeniu czêci oficjalnej przyszed³ czas na zabawê. W ³¹czeniu przyjemnego z po¿ytecznym, a wiêc nauki, zabawy

i tradycji, znaczna rola przypad³a uczniom
starszych klas, których zadaniem by³o podzielenie siê z m³odszymi kolegami zdobyt¹
w czasie kilku lat nauki wiedz¹ na temat patrona Szko³y  Armii Krajowej. Dlatego te¿
marsz na orientacjê, który by³ centralnym
wydarzeniem trwaj¹cego wiêta, up³ywa³ pod
has³em: Opowiem Ci, m³odszy kolego, o naszym patronie. Ka¿da z siedmiu grup
uczniów powsta³ych z klas IV-VI otrzyma³a
mapkê z nakrelon¹ tras¹, zgodnie z któr¹
kierowa³a siê do oznaczonego miejsca zwi¹zanego z Armi¹ Krajow¹. Swoj¹ trasê oznacza³a paskami bibu³y w odpowiednim kolorze i chowa³a listy z poleceniami dla m³odszych kolegów, którzy mieli ruszyæ ich ladem. Po dotarciu na miejsce, grupy opracowywa³y dalsze zadania dla swoich podopiecznych oraz wykonywa³y w³asne polecenia,
przygotowane dla nich przez organizatora
zabawy.

wiêtokrzyskie, jakie cudne...
 czyli s³ów kilka o turystyce w Dwójce

Od kilku lat prowadzê w Szkole Podstawowej nr 2 kó³ko turystyczne
¯ó³wiki. Spotykamy siê co drug¹ sobotê na wycieczkach
krajoznawczych i poznajemy nasz region. Ide¹ zajêæ jest przede
wszystkim popularyzacja turystyki pieszej wród dzieci, kszta³towanie
postaw ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu ¿ycia, zdobywanie
punktów na Odznakê Turystyki Pieszej.

Cz³onkowie kó³ka turystycznego ¯ó³wiki na jednej z wielu wycieczek krajoznawczych

Na zakoñczenie roku turystycznego
planujemy d³u¿sz¹, trzydniow¹ wycieczkê,
najczêciej w Góry wiêtokrzyskie. Tym razem wybralimy siê w najwy¿sze pasmo Gór
wiêtokrzyskich  £ysogóry. Jak na prawdziwych

turystów przysta³o mieszkalimy w Szkolnym
Schronisku M³odzie¿owym. Sami przygotowywalimy smaczne niadania i kolacje. Przez
te trzy dni zrobilimy trzy wycieczki, podziwiaj¹c uroki tych najstarszych polskich gór.

Wymarsz uczniów klas I-III, podzielonych
na siedem uprzednio przypisanych starszym
klasom zespo³ów, rozpocz¹³ siê 30 min. póniej. Maluchy, zapoznane ze wskazówkami
w otrzymanych listach, wyruszy³y w trasê
oznaczon¹ znanym im kolorem bibu³ki. Zadania pozostawione w listach na szlaku wykonywa³y po drodze. Polega³y one m.in. na
wymyleniu has³a zwi¹zanego ze Szko³¹ lub
jej patronem i rozwi¹zaniu ³amig³ówki zaszyfrowanej alfabetem Morsea. Na miejscu
spotkania obu grup starsi koledzy opowiadali m³odszym o miejscu, w którym siê znaleli, oraz o jego zwi¹zku z patronem Szko³y. By³y to min. szpital przy ulicy Kaprys,
w którym udzielano pomocy rannym ¿o³nierzom, czy tablica powiêcona pamiêci harcerskiej organizacji walcz¹cej  Szarym Szeregom.
O wyznaczonym czasie wszystkie grupy
stawi³y siê przed gmachem Szko³y, gdzie
nast¹pi³a oficjalna prezentacja wykonanych
zadañ, zdobytych umiejêtnoci oraz oficjalne zakoñczenie imprezy.
Nie zawiod³y ani pogoda, ani humory,
a niezwyk³a atmosfera, towarzysz¹ca ca³ej
uroczystoci, z pewnoci¹ utrzyma nas
w swym mi³ym wspomnieniu a¿ do dnia obchodów wiêta Szko³y ju¿ w przysz³ym roku.
Nauczycielka SP nr 2
Katarzyna Walczyñska

Oto trasy naszych wêdrówek:
1. Szlakiem niebieskim z Bodzentyna
przez wiêtokrzyski Park Narodowy do
wiêtej Katarzyny (8 km). W Bodzentynie
obejrzelimy ruiny zamku.
2. Szlakiem czerwonym ze wiêtej Katarzyny przez PN na £ysicê (612 m n.p.m.),
potem do wsi Kakonin i bez szlaku powrót
skrajem lasu do wiêtej Katarzyny (15 km).
3. Szlakiem czerwonym ze wiêtej Katarzyny przez Kraiñski Grzbiet na Górê Wymylon¹, powrót bez szlaku przez wie Krajno
Zagórze do wiêtej Katarzyny (9 km).
Podczas pobytu zdobylimy ³¹cznie 32
punkty na Odznakê Turystyki Pieszej. Na
naszym wyjedzie nie zabrak³o te¿ ogniska
z kie³baskami, piosenkami turystycznymi,
zabawami i górskimi opowieciami.
Trzy dni, a tyle niezapomnianych wra¿eñ!
Ka¿de miejsce owiane tajemnic¹ i legend¹:
o zbóju Kaku, o czarownicach z £ysej Góry,
o pielgrzymie Emeryku, o powstaniu go³oborza i cudownym ródle w. Franciszka.
Mo¿na siê zauroczyæ tymi górami, choæ s¹ niskie i dla wielu wydaj¹ siê ma³o atrakcyjne.
Nie bêdê reklamowaæ zalet p³yn¹cych
z uprawiania turystyki  zna je ju¿ prawie
ka¿dy. Oprócz przywrócenia si³ duchowych i fizycznych nabywamy dowiadczenia pomocnego w dalszym odkrywaniu wiata. £atwiej
zrozumiemy to, co dalekie poznaj¹c bliskie.
Nauczycielka SP nr 2
Alicja Piasecka

'

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 2 maja  12 czerwca 2008 r.
Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2008 rok (6);
Dokonuje siê przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych w nastêpuj¹cy sposób:
zmniejsza siê i zwiêksza siê planowane wydatki
- w dziale 900 o kwotê 1 000 z³ w celu zapewnienia rodków z przeznaczeniem na
zakup koszy ulicznych.
- w dziale 700 o kwotê 3.000 z³ na op³aty
za sporz¹dzenie operatów szacunkowych;
- w dziale 750 o kwotê 10.000 z³ w zwi¹zku z pokryciem kosztów za abonament
programu Lex;
- w dziale 754 o kwotê 2.000 z³ z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych dla OSP Milanówek,
- w dziale 801 o kwotê 10.000 z³  koniecznoæ op³acenia wyjazdu dru¿yny pi³karskiej dzieci i m³odzie¿y z Milanówka na
turniej pi³ki no¿nej we W³oszech,
- w dziale 921 o kwotê 20.000 z³ na gminny program opieki nad zabytkami,
- w dziale 754 o kwotê 200 z³ na zakup
materia³ów papierniczych do drukarek
i ksero do nowo utworzonego Zespo³u
Przeciwpo¿arowego,
- w dziale 921 o kwotê 1.200 z³, w celu zabezpieczenia rodków na umowy dla wyk³adowców w ramach Festiwalu Otwarte
Ogrody,
- w dziale 900 o kwotê 130 z³ na wykonanie demonta¿u s³upa owietleniowego
przy ul. Warszawskiej;
- w dziale 900 o kwotê 100 z³ w celu zabezpieczenia rodków na wykonanie
zdjêæ do plakatu "Milanówek pomaga jerzykom".
zwiêksza siê planowane dochody
- w dziale 851 o kwotê 90 z³.
- w dziale 852 o kwotê 15.900 z³, w zwi¹zku z dotacjami na 2008 r. z Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni¿ ubezpieczeni, spe³niaj¹cy
kryterium dochodowe oraz na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania.
2. Czêciowego rozdysponowania rezerwy
bud¿etowej na 2008 rok (2),
Rozdysponowuje siê rezerwê bud¿etow¹:
 na pokrycie opracowania opinii konserwatorskiej oraz na ocenê wartoci muzealnej dzie³ Jana Szczepkowskiego:



zmniejszaj¹c i zwiêkszaj¹c planowane
wydatki o kwotê 12.400 z³ w dzia³ach
758 i 921,
 na pokrycie kosztów energii elektrycznej
w pomieszczeniach wietlicy na Turczynku, zmniejszaj¹c planowane wydatki
w dziale 758 o kwotê 12.000 z³ i zwiêkszaj¹c je w dziale 854 o kwotê 12.000 z³,
3. powo³ania Komisji Konkursowej do oceny ofert z³o¿onych na realizacjê zadania
publicznego nr 1 i nr 2 (szczegó³y na str. 26)
w 2008 roku,
4. Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Miejskiego w Milanówku,
5. Powo³ania Pe³nomocnika ds. Realizacji
Projektu Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodoci¹gowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek,
6. Przeprowadzenia konkursu na Naj³adniejszy ogródek przydomowy Milanówek
2008 r.,
7. Zmiany treci Zarz¹dzenia Nr 43/IV/06
Burmistrza Miasta z dnia 28.04.2006 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek
procentowych wk³adu partycypacyjnego
Gminy Milanówek w budowê lokali
mieszkalnych w zasobach TBS, na terenie Miasta Milanówka, dla niektórych
osób fizycznych,
8. Zmiany treci Zarz¹dzenia Nr 45/V/07
Burmistrza Miasta z dnia 07.03.2007 r.
w sprawie okrelenia kryteriów i zasad
wyboru osób, z którymi zostan¹ zawarte
umowy najmu w zasobach TBS,
9. Powo³ania Komisji Likwidacyjnej dot.
wybrakowanego sprzêtu.
II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³, które po podjêciu przez radnych,
publikujemy na str. 21-26 biuletynu.
III. Zdecydowa³ o otwarciu k¹pieliska miejskiego w dniu 21 czerwca br. oraz zatwierdzi³ ceny biletów wstêpu w sezonie
letnim 2008 r. (cennik publikujemy
obok).
IV. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
1. na udzielenie kredytu d³ugoterminowego
w wysokoci 2 932 488 z³, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego powsta³ego w wyniku ujêtych wydatków inwestycyjnych na
zadania pn. Zakup nieruchomoci Turczynek, Zakup budynku przy ul. Spacerowej 4, Zakup willi Waleria przy ul.
Spacerowej 20 oraz na Budowê CSiR
Grudów,

2. na Pielêgnacjê drzew-pomników przyrody na terenie miasta Milanówka,
3. na Wywóz lici kasztanowca z terenu
miasta Milanówka,
4. na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ujêcia wody i budowy
stacji uzdatniania wody przy ulicy Na
Skraju w Milanówku.
V. Zatwierdzi³ zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ulicy Warszawskiej,
na odcinku od ulicy Brzozowej w kierunku granic miasta Milanówka.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Cennik
biletów wstêpu na
k¹pielisko miejskie
2008 r.
l Doroli  8,50 z³
l Doros³y z terenu Milanówka, bêd¹cy
opiekunem dziecka do lat 7, korzystaj¹cego wy³¹cznie z brodzika  3,50 z³
l Dzieci do lat 7 z innych miejscowoci
 wstêp wolny
l M³odzie¿ z terenu Milanówka za okazaniem wa¿nej legitymacji szkolnej 
wstêp wolny
l M³odzie¿ z innych miejscowoci za
okazaniem wa¿nej legitymacji szkolnej
 2,50 z³
l Dzieci z terenu Milanówka (nale¿y
przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy miejsce zamieszkania)  wstêp
wolny
l Dzieci powy¿ej lat 7 z innych miejscowoci  2,50 z³
l Rencici i emeryci z terenu Milanówka (nale¿y przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy uprawnienie)  2,50 z³
l Rencici i emeryci z innych miejscowoci  3,50 z³
l Studenci z terenu Milanówka do
ukoñczenia 25 r.¿. za okazaniem wa¿nej legitymacji studenckiej  3,50 z³
l Studenci z innych miejscowoci do
ukoñczenia 25 r.¿. za okazaniem wa¿nej legitymacji studenckiej  4,50 z³
l Stawka za jednorazowe przechowanie roweru z 22% VAT  2,00 z³

Informacja z XVI Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 29 maja 2008 r.
XVI Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 29 maja 2008 r. W sesji udzia³
wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki,
pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni
gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a Nr 168/XVI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie: zmian bud¿etu Miasta Milanówka na 2008 r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13  za, jednog³onie.
Zwiêksza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:
 w dziale 700, rozdziale 70004 o kwotê
11 890 z³ z tytu³u planowanych wp³ywów
do bud¿etu nadwy¿ki rodków obrotowych zak³adu bud¿etowego ZGKiM
o kwotê 11 890 z³.
Plan dochodów po zmianach wynosi
42 563 168 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:
 w dziale 010, rozdzia³ 01030 zwiêksza siê
plan o kwotê 550 z³ w celu zabezpieczenia rodków przeznaczonych na wp³aty
gmin na rzecz Izby Rolniczej, które s¹ odprowadzane w wysokoci równej 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego;
 w dziale 600, rozdzia³ 60016 zwiêksza siê
plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
40 000 z³ z przeznaczeniem na nowe zadanie: Wykonanie i monta¿ nowych stojaków rowerowych na istniej¹cych parkingach dla rowerów przy ul. Warszawskiej i ul. Krakowskiej. rodki na powy¿sze zadanie proponuje siê przenieæ
w tym samym rozdziale z wydatków bie¿¹cych z § 4270  us³ugi remontowe
w kwocie 34 160 z³.Pozosta³a kwota pochodzi z dochodów;
 w dziale 700, rozdzia³ 70005, § 6060
zmniejsza siê planowane wydatki
o 500 000 z³ na zadanie Zakup nieruchomoci Turczynek i przenosi siê do
dzia³u 921, rozdzia³u 92120, § 6060 (nastêpuje zmiana klasyfikacji z Gospodarki gruntami i nieruchomociami na

Ochronê zabytków i opiekê nad zabytkami) oraz zwiêksza siê plan inwestycyjny na to zadanie o kwotê 15 129 z³
w rozdziale 92120, § 6060 z przeznaczeniem na koszty aktu notarialnego. Z zakupem przedmiotowej nieruchomoci
wi¹¿¹ siê koszty jej utrzymania  monitoring, op³aty za energiê elektryczn¹, które nie by³y znane w chwili planowania
bud¿etu. W zwi¹zku z tym nale¿y zabezpieczyæ rodki na bie¿¹ce utrzymanie tego
obiektu w kwocie 1 500 z³ w § 4300  zakup us³ug pozosta³ych oraz w kwocie
3 400 z³ w § 4260  zakup energii. rodki
na powy¿sze pochodz¹ ze zmniejszenia
planu w dziale 700, rozdziale 70005,
§ 4590 w kwocie 20 029 z³. Jest to mo¿liwe z uwagi na trudnoæ w okreleniu terminu zakoñczenia tocz¹cych siê postêpowañ w sprawach odszkodowañ za grunty zajête pod drogi gminne, co powoduje,
¿e zaplanowana kwota mo¿e byæ nie
w pe³ni wykorzystana. Ponadto w dziale
700, rozdzia³ 70005, § 6060 zwiêksza siê
plan inwestycyjny na zadaniu Zakup
budynku Spacerowa 4 o kwotê 1 600 z³
zabezpieczaj¹c w ten sposób plan na odsetki od drugiej raty;
 w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060
wprowadza siê plan inwestycyjny na zadanie Zakup pieca gazowego do budynku B w Urzêdzie Miejskim na kwotê
5 500 z³. Powy¿szy zakup jest niezbêdny w zwi¹zku z awari¹ i niebezpieczeñstwem dalszej eksploatacji pieca;
 na wniosek dyrektora ZSzG nr 3 zmniejsza siê plan wydatków w § 4040 w rozdziale 80101, 80148, 85401, 92601 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne ³¹cznie o kwotê 2 891 z³ i przeznacza tê kwotê na zakup akcesoriów
komputerowych w rozdziale 80110;
 w dziale 900, rozdziale 90001 zwiêksza
siê plan wydatków o kwotê 325 848 z³.
Wobec zawartej ju¿ umowy o kredyt na
budowê kanalizacji sanitarnej w os. Gospodarska z BO S.A. na kwotê 1 760 509 z³
i promesy po¿yczki z WFO i GW na budowê
kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu
Spójnoci w kwocie 1 104 000 z³, z czego
w bie¿¹cym roku wykorzystamy 1 078 000 z³
(750 000 z³ na dokumentacjê oraz 328 000 z³
na kanalizacjê w ul. Wojska Polskiego
i Krasiñskiego) nale¿y zwiêkszyæ kwotê planowanych kredytów i po¿yczek do kwoty
2 838 509 z³. Ponadto, w zwi¹zku z umorzeniem po¿yczki z WFOiGW na budowê
kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi i Dêbowej z 2004 r. w kwocie 91 339 z³,

proponuje siê zwiêkszenie planu wydatków
na budowê kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego i Krasiñskiego o równowartoæ
umorzenia;
 w dziale 900, rozdziale 90002, § 4430
zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
1 560 z³ z przeznaczeniem na ubezpieczenie od nastêpstw nieszczêliwych wypadków dla osób odpracowuj¹cych wyroki kontrolowanej pracy na cele spo³eczne
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku. rodki pochodz¹ ze zmniejszenia planu o tê
kwotê w rozdziale 92695, § 4430;
 w dziale 900, rozdziale 90003, § 6060
zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
18 442 z³ w zwi¹zku z zakupem inwestycyjnym pod nazw¹ Zakup kontenerów
na bio-odpady i odpady komunalne.
rodki pochodz¹ ze zmniejszenia planu
w tym rozdziale w § 4210.
Wy¿ej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zakup 4 kontenerów o pojemnoci 7 m3 na bio  odpady oraz na
odpady komunalne. Kontenery bêd¹
przeznaczone do gromadzenia bio  odpadów (trawy, lici) przywo¿onych przez
mieszkañców Milanówka i zostan¹ ustawione na terenie kompostowni. Teren
kompostowni bêdzie monitorowany, a bio
 odpady w workach bêd¹ przyjmowane
od mieszkañców. System kontenerowy
zapewni utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenie kompostowni (obecnie w/
w teren jest notorycznie zamiecany poprzez podrzucanie przez mieszkañców
worków z traw¹ czy liæmi).
Kontenery tak¿e bêd¹ wykorzystywane
do gromadzenia odpadów komunalnych
podczas miejskich masowych imprez odbywaj¹cych siê na terenie miasta Milanówka;
 w dziale 921, rozdziale 92120 zwiêksza
siê plan ³¹cznie o kwotê 513 529 z³. Na
zadanie Zakup nieruchomoci Turczynek zwiêksza siê plan o kwotê 515 209
przeniesion¹ z dzia³u 700, rozdzia³u
70005, § 6060 i § 4590 oraz zmniejsza
siê plan na zadaniu Zakup wilii Waleria
przy ul. Spacerowej 20 o kwotê 1 600 z³;
 w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejsza
siê plan wydatków o kwotê dotacji równ¹
18 000 z³. Wyjazd dru¿yny pi³karskiej
dzieci i m³odzie¿y z Milanówka na turniej
pi³ki no¿nej CERVIA-CUP we W³oszech
zosta³ zrealizowany w ten sposób, ¿e sfinansowano wyjazd poprzez zawarcie
umowy z przewonikiem. rodki proponuje siê przenieæ do rozdzia³u 80195 do
§ 4210 - 8 000 z³ i § 4300 - 10 000 z³



z przeznaczeniem na sfinansowanie obchodów Dnia Dziecka w milanowskich
szko³ach.
Plan wydatków po zmianach wynosi
49 869 275 z³.
Uchwa³a Nr 169/XVI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w 2008 roku po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokoci
1 104 000 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego
powsta³ego w wyniku ujêtych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Milanówku z tym,
¿e kwota 1 078 000 z³ bêdzie pobrana
w 2008 roku, a kwota 26 000 z³ w 2009 roku.
Uchwa³a Nr 170/XVI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 108/XII/
07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12  za, jednog³onie.
W bud¿ecie miasta Milanówka na 2008
rok (po zmianach) zaplanowano kredyt preferencyjny w kwocie 1 535 110 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego powsta³ego w wyniku
ujêtych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych.
Uchwa³¹ Nr 108/XII/07 z dnia 19 grudnia
2007 roku w sprawie zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony rodowiska S.A. I Oddzia³ w Warszawie, Rada Miasta Milanówka wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie preferencyjnego kredytu w kwocie
935 110 z³ na ww. cel. Jednym z warunków
otrzymania tego kredytu jest sp³ata zobowi¹zania w ci¹gu 5 lat.
W zwi¹zku z powy¿szym Radni wyrazili
zgodê na podjêcie umo¿liwiaj¹cej pozyskanie
zwiêkszonej kwoty kredytu preferencyjnego.

Uchwa³a Nr 171/XVI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 maja 2008 r.

Uchwa³a Nr 173/XVI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 109/XII/
07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12  za, jednog³onie.

w sprawie: wyra¿enia woli na zawarcie
porozumienia z w³adzami powiatu grodziskiego, powiatu pruszkowskiego, gmin Grodzisk Mazowiecki i Brwinów w celu podjêcia
dzia³añ na rzecz budowy Pó³nocnej Trasy
Drogowej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
14  za, jednog³onie.

W bud¿ecie miasta Milanówka na 2008
rok (po zmianach) zaplanowano kredyty
w ³¹cznej kwocie 2 932 488 z³ z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków
inwestycyjnych nie znajduj¹cych pokrycia
w planowanych dochodach bud¿etu miasta
i na sfinansowanie planowanego deficytu
bud¿etowego powsta³ego w wyniku ujêtych
wydatków inwestycyjnych na zadania pn.
Zakup nieruchomoci Turczynek, Zakup
budynku Spacerowa 4, Zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20 oraz na Budowê CSiR Grudów. Pozyskanie tych rodków
wi¹¿e siê z przeprowadzeniem odpowiedniej
procedury wynikaj¹cej z Prawa zamówieñ
publicznych. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest
podjêcie powy¿szej uchwa³y umo¿liwiaj¹cej
realizacjê bud¿etu.
Uchwa³a Nr 172/XVI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 110/XII/
07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12  za, jednog³onie.
Radni Uchwa³¹ Nr 110/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek wyrazili zgodê na
zaci¹gniêcie w roku 2008 kredytu w wysokoci 2.594.261 z³. Wprowadzenie zmian
w bud¿ecie w I pó³roczu 2008 roku spowodowa³o zmianê rocznych limitów zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u po¿yczek i kredytów z kwoty 2 594 261 z³
na kwotê 261 773 z³. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest podjêcie powy¿szej uchwa³y
umo¿liwiaj¹cej realizacjê bud¿etu.

Postêpuj¹ca urbanizacja obszaru metropolitarnego Warszawy, modernizacja i rozbudowa uk³adu dróg krajowych: Autostrady
A2, drogi ekspresowej S8, powoduj¹ zwiêkszone natê¿enie ruchu komunikacyjnego na
terenie Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Brwinowa. Skutkuje to koniecznoci¹
odci¹¿enia ruchu na istniej¹cych drogach
wojewódzkich, w tym drodze nr 719 Warszawa-¯yrardów. W poszukiwaniu najlepszych
rozwi¹zañ zosta³a opracowana graficznie
idea zlokalizowania Pó³nocnej Trasy Drogowej, na terenach gminy Grodzisk Mazowiecki, miasta Milanówka i gminy Brwinów,
przebiegaj¹ca przez tereny o niskim stopniu
urbanizacji, która bêdzie nowym po³¹czeniem dróg wojewódzkich nr 579 i nr 719.
Zwa¿ywszy na potrzebê nowego po³¹czenia
dróg wojewódzkich nr 579 i nr 719, co wp³ynie na lepsze skomunikowanie mieszkañców
powiatu grodziskiego i pruszkowskiego
z Warszaw¹ i planowan¹ autostrad¹ A-2 oraz
zmniejszy uci¹¿liwoæ ruchu tranzytowego
przez miasta Brwinów, Podkowa Lena, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki, podjêcie inwestycji jest w pe³ni uzasadnione. W zwi¹zku
z powy¿szym Radni przyjêli uchwa³ê.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45  tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Radni przyjêli Stanowisko w sprawie obwodnicy drogi 719, które drukujemy poni¿ej.

Stanowisko Rady Miasta Milanówka
w sprawie obwodnicy drogi 719

szczególny nacisk na zagadnienia ochrony
rodowiska i standardy ¿ycia mieszkañców
przy opiniowaniu wariantów projektowanych Tras drogowych:

Zwa¿ywszy, ¿e s¹siaduj¹ce ze sob¹ gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów i Podkowa Lena sta³y siê jednym organizmem, postulujemy przeprowadzenie rozmów z s¹siednimi gminami w zakresie skutecznego i kompleksowego rozwi¹zania komunikacyjnego. Opracowane w przysz³oci
warianty rozwi¹zañ komunikacyjnych powinny, zgodnie z definicj¹ obwodnicy, obwodziæ,

1. Nale¿y w dalszym ci¹gu zabiegaæ o rezygnacjê z poboru op³at na odcinku Autostrady A2 pomiêdzy wêz³em T³uste
i Pruszkowem.

s¹siaduj¹ce gminy. Pozwoli to miêdzy innymi ochroniæ dziedzictwo Miast-Ogrodów.
Rada Miasta, po zapoznaniu siê z istniej¹cymi opracowaniami, z opiniami mieszkañców, a szczególnie z wynikami dzia³añ
powo³anego przez Burmistrza Miasta Milanówka Zespo³u roboczego ds. obwodnicy
drogi 719, przyjmuje nastêpuj¹ce stanowisko w sprawie tras alternatywnych, k³ad¹c

W tym celu zosta³ wystosowany apel do
Prezesa Rady Ministrów. Apel ten zosta³ podpisany przez w³adze starostw i gmin po³o¿onych w po³udniowo-zachodniej czêci aglomeracji warszawskiej.

Fragment autostrady, którego dotyczy
apel, winien byæ traktowany jako wa¿na trasa komunikacyjna tak¿e z punktu widzenia
obs³ugi obszaru metropolitarnego. Z tego
wzglêdu nie powinien podlegaæ op³atom.
Jak wykaza³y przeprowadzone analizy
ruchowe rezygnacja z poboru op³at na tym
odcinku, bêdzie mieæ zdecydowanie pozytywny wp³yw na zmniejszenie prognozowanych natê¿eñ ruchu na drodze 719.
2. Nale¿y kontynuowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy Trasy pó³nocnej, ³¹cz¹cej
drogi wojewódzkie 719 i 579, oraz maj¹cej na celu przejêcie ruchu tranzytowego,
a szczególnie pojazdów ciê¿arowych na
kierunku wschód-zachód .
Trasa drogi powinna byæ przedstawiona
w trzech wariantach z wykorzystaniem istniej¹cych odcinków dróg (po ich modernizacji) oraz na fragmentach po tzw. nowym ladzie, jak równie¿ wykorzystaniem strefy
uci¹¿liwoci autostrady A2.
Dla ca³ej trasy sugeruje siê nastêpuj¹cy
standard przekroju poprzecznego:
 jedna jezdnia dwupasmowa dwukierunkowa (2x3,5m) o szerokoci 7m;
 obustronne lub jednostronne chodniki
o szerokoci 2,0m (w zale¿noci od zagospodarowania wzd³u¿ projektowanego
odcinka,
 obustronne cie¿ki rowerowe o szerokoci 1,50m ka¿da, lub jednostronna cie¿ka rowerowa o szer. minimum 2,5 m o nawierzchni asfaltowej,
 pas przeznaczony na prowadzenie uzbrojenia podziemnego.

Oznacza to koniecznoæ zachowania dla
trasy rezerwy terenu o szerokoci 25 m (jako
minimalnej, wymaganej przepisami szerokoci dla ulicy klasy G).
Realizacja tej trasy jest zdecydowanie
korzystna dla funkcjonowania uk³adu drogowego Milanówka poniewa¿ bêdzie:
 spinaæ autostradê A2, poprzez wêze³ T³uste i pó³nocny odcinek trasy 579, z drog¹
719 omijaj¹c zabytkowe centrum Miasta
i odci¹¿aj¹c z ruchu ul. Królewsk¹,
 korzystna z punktu widzenia ograniczenia
ruchu na ul. Kociuszki w Milanówku,
 u³atwiaæ dostêp do wêz³a autostradowego z pó³nocnego obszaru Grodziska Maz.,
 zapewniaæ powi¹zania pó³nocnych obszarów Grodziska z Brwinowem,
 zapewniaæ dodatkowy wiadukt nad torami PKP.
Jednoczenie budowa trasy, w tym wytyczenie jej nowych odcinków, powinno
uwzglêdniaæ:
 minimalizacjê fragmentacji przestrzeni
poprzez budowê przejæ dla zwierz¹t oraz
przejæ dla pieszych i przejazdów rowerowych;
 maksymaln¹ ochronê przed ha³asem
i spalinami w obszarach eksponowanych
na ha³as i spaliny od tej drogi.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Milanówka zosta³ opracowany projekt Porozumienia, z w³adzami gmin s¹siednich, na
podstawie którego powiaty i gminy s¹siednie bêd¹ wspó³dzia³aæ przy realizacji trasy
pó³nocnej.Porozumienie to zosta³o przychylnie przyjête przez w³adze Powiatu Grodzi-

skiego, Pruszkowskiego oraz gmin Grodzisk
Maz. i Brwinów. Zarz¹d Powiatu Pruszkowskiego, Rada Powiatu Grodziskiego, Rada
Miejska w Grodzisku Mazowieckim, Rada
Miasta i Gminy Brwinów oraz Rada Miasta
Milanówka podjê³y uchwa³y w sprawie wyra¿enia woli udzia³u i wspó³finansowania
Pó³nocnej Trasy Drogowej.
3. Nale¿y zabiegaæ o ponowne przeanalizowanie, przez samorz¹d województwa mazowieckiego, uznania Trasy Pó³nocnej za
obwodnicê drogi 719 o klasie drogi wojewódzkiej.
4. Nale¿y rozpocz¹æ prace koncepcyjne dotycz¹ce przebiegu Trasy po³udniowej
w trzech wariantach poza terenem Milanówka, tak aby droga ta by³a wspólnym,
kompleksowym rozwi¹zaniem komunikacyjnym dla gmin: Grodzisk Maz., Milanówek, Brwinów, Podkowa Lena, wyprowadzaj¹cym ruch tranzytowy,
w szczególnoci ciê¿arowy, poza tereny
tych miast. Warianty te powinny byæ
zgodne z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie,
a w szczególnoci przepisami dotycz¹cymi ochrony rodowiska.
Jednoczenie Gmina Milanówek wyra¿a
zainteresowanie modernizacj¹ istniej¹cych
dróg lokalnych w po³udniowej czêci miasta.
5. Przedstawiane warianty przebiegu tras
alternatywnych winny zawieraæ prognozê wp³ywu na rodowisko oraz prognozowan¹ uci¹¿liwoæ dla otoczenia.
W imieniu Rady Miasta Milanówka
Przewodnicz¹cy Rady
Jerzy Olczak

Informacja z XVII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 8 czerwca 2008 r.
XVII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 8 czerwca 2008 r. W sesji udzia³
wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki,
delegacja z Welzheim na czele z Burmistrzem
Miasta Welzheim Hermanem Holznerem pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Referat pt. Niemcy i Polacy  droga do
normalizacji wyg³osi³ Hartmut Kreßler Dyrektor Gimnazjum w Welzheim.
Referat pt. Milanówek i Welzheim we
wspólnej Europie wyg³osi³ Andrzej ¯arkiewicz
Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Milanówku.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ projekt uchwa³y:

Uchwa³a Nr 174/XVII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 8 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia woli nawi¹zania
wspó³pracy partnerskiej z Gmin¹ Welzheim
w Niemczech, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
Rada Miasta Milanówka podczas ostatniej
wizyty delegacji niemieckiej wyrazi³a chêæ
podpisania umowy partnerskiej w celu umocnienia i pog³êbienia istniej¹cych ju¿ od 15 lat
przyjaznych kontaktów i stosunków z Gmin¹ Welzheim w Niemczech (w tym roku obchodzimy jubileusz 15-lecia wymiany m³odzie¿y miêdzy Limes Gymnasium w Welzheim a Liceum Ogólnokszta³c¹cym w przy ul.
Piasta w Milanówku). Partnerstwo ma byæ
podstaw¹ do promocji inicjatyw gospodarczych, wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorcami i obywatelami obu miast oraz projektów
dotycz¹cych wspó³pracy lokalnych rodo-

wisk ukierunkowanych na rozwój spo³eczny i ekonomiczny. Bior¹c pod uwagê przedstawione powody i dzia³aj¹c w duchu Integracji Europejskiej i szerzenia zasad Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego,
Rada Miasta Milanówka podjê³a powy¿sz¹
uchwa³ê.
Burmistrz Miasta Welzheim Herman Holzner i Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki podpisali Umowê o Partnerstwie
pomiêdzy Miastami Welzheim i Milanówek.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45  tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

!

Informacja z XVIII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 12 czerwca 2008 r.
XVIII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 12 czerwca 2008 r. W sesji
udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania:
Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie miejsc parkingowych dla osób
niepe³nosprawnych przy sklepie Biedronka,
2) w sprawie zmiany przeznaczenia terenów
wzd³u¿ ulicy Wiatracznej pod zabudowê
jednorodzinn¹ w zwi¹zku z podjêtym
przez Radê Miasta Milanówka Stanowiskiem dot. obwodnicy drogi 719,
Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie zainstalowania spowalniacza
ruchu na ulicy Piasta w pobli¿u Zespo³u
Szkó³,
2) w sprawie renowacji kapliczki przy
ul. Piasta.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a Nr 175/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy dzier¿awy na czas nieoznaczony, zabudowanej dzia³ki ew. Nr 6 w Obr. 05-21
przy ul. Spacerowej 3, pozostaj¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym gminy Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zawarcie umowy dzier¿awy z Zarz¹dem Towarzystwa Integracyjnych Spo³ecznych Szkó³ Podstawowych na czas nieoznaczony, zabudowanej
dzia³ki o powierzchni 1547 m2, przy ul. Spacerowej 3, pozostaj¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym Gminy Milanówek w zwi¹zku z planowanym przeniesieniem Biblioteki Miejskiej do pomieszczeñ zakupionych w 2007
roku przy ul. Spacerowej 4.
Uchwa³a Nr 176/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska
 2, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
8-za, 5-przeciw, 1-wstrz..

"

Radni wyrazili zgodê na przyst¹pienie do
sporz¹dzenia zmiany parametrów i wskaników zabudowy us³ugowej, na terenie przy
zbiegu ulicy Królewskiej i ul. Rososzañskiej,
w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska
2. Teren przewidziany do objêcia zmian¹
planu zagospodarowania przestrzennego
jest wyranie wyodrêbniony przestrzennie.
Teren wyró¿nia siê pod wzglêdem po³o¿enia
i zagospodarowania. Nale¿y przyst¹piæ do
sporz¹dzenia zmiany planu na ww. terenie,
która umo¿liwi modernizacjê zabudowy
i podniesie walory architektoniczne przestrzeni, a tak¿e bêdzie realizacj¹ wniosku
zg³oszonego przez w³aciciela terenu.
Uchwa³a Nr 177/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmian bud¿etu Miasta Milanówka na rok 2008, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Zwiêksza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:
 w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotê
5 200 z³ powodu planowanych wp³ywów
z tytu³u przekszta³cenia u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci w § 0760
o kwotê 3 100 z³; z tytu³u odsetek od nieterminowych wp³at z tytu³u op³at za wieczyste
u¿ytkowanie w § 0910 o kwotê 1 500 z³;
z tytu³u pozosta³ych odsetek od nieterminowych wp³at z tytu³u dzier¿aw nieruchomoci w § 0910 o kwotê 600 z³.
Zwiêkszenie planu spowodowane jest
wy¿sz¹ ni¿ dotychczas planowano realizacj¹ ww. dochodów.
 w dziale 754, rozdziale 75495, § 0960
o kwotê 1 350 z³
Stra¿ Miejska w roku bie¿¹cym otrzyma³a wy¿sz¹ ni¿ przewidywano kwotê darowizny przeznaczon¹ na organizacjê konkursu
B¹d bezpieczny oraz egzaminów na kartê rowerow¹ i motorowerow¹, w zwi¹zku
z czym istnieje koniecznoæ zwiêkszenia planu dochodów Stra¿y Miejskiej o 1 350 z³.
 w dziale 756 o kwotê 86 630 z³ tytu³u
wp³ywów z podatku rolnego w § 0320 od
osób prawnych 4 200 z³, od osób fizycznych 8 550 z³;
z tytu³u wp³ywów op³aty od posiadania
psów w § 0370 o kwotê 2 260 z³;
z tytu³u wp³ywów zaleg³oci z podatków
zniesionych o kwotê 2 000 z³.
z tytu³u podatku od czynnoci cywilnoprawnych o kwotê 69 620 z³.
Zwiêkszenie planu spowodowane jest
wy¿sz¹ ni¿ dotychczas planowano realizacj¹ ww. dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi
42 656 348 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:
 w dziale 754, rozdziale 75416 zwiêksza
siê plan Stra¿y Miejskiej o kwotê 61 730 z³.
Kwota 60 380 z³ jest niezbêdna na zabezpieczenie rodków: na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi dla stra¿ników obs³uguj¹cych monitoring  53 372 z³: konserwacjê, us³ugi naprawcze, op³atê za czêstotliwoæ  7008 z³.
Z uwagi na planowane przekszta³cenie
ZGKiM pojêta zosta³a decyzja, aby zak³ad
od dnia 1 lipca 2008 r. nie prowadzi³ dzia³alnoci w zakresie monitoringu. Nowa jednostka, która powstanie w miejsce obecnego zak³adu równie¿ nie bêdzie wiadczy³a us³ugi
monitoringu w ramach dyskretnego ostrzegania. Wskazany wy¿ej termin wynika z koniecznoci zapewnienia prawid³owego toku
procesu przekszta³ceniowego. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami Stra¿ Miejska
nie mo¿e monitorowaæ obiektów prywatnych. Bêdzie prowadzi³a jedynie monitoring
Miasta i miejskich obiektów u¿ytecznoci
publicznej. rodki finansowe uprzednio zabezpieczone na op³acenie tej us³ugi ZGKiM
w bud¿etach gminnych jednostek organizacyjnych w ³¹cznej kwocie 13 550 z³ proponuje siê przenieæ do Stra¿y Miejskiej (z rozdzia³ów: 80101, 80104, 85219, 85407,
85415, 92109, 92116). Pozosta³e rodki pochodz¹ z dochodów miasta.
W zwi¹zku ze zwiêkszeniem planu dochodów w Stra¿y Miejskiej kwotê 1 350 z³
przeznacza siê na zakup ksi¹¿eczek Ja, rower i przepisy oraz na pokrycie kosztów
transportu nagród  rowerów.
 na wniosek dyrektora SP 2 zmniejsza siê
plan wydatków w rozdziale 85415,
§ 3240 o kwotê 3 000 z³ i przenosi do
rozdzia³u 80101, § 3240 rodki w wysokoci 2 000 z³ z przeznaczeniem na wyp³atê stypendiów dla uczniów za najlepsze wyniki w sporcie i w nauce 2 000 z³
oraz na zakup us³ug  1 000 z³.
 zwiêksza siê wydatki w rozdziale 90002
o kwotê 45 000 z³ z przeznaczeniem na
obs³ugê kompostowni: utworzenie punktu odbioru bioodpadów, zagospodarowanie balastu z terenu miasta Milanówka
(trawa, piach, licie). Wykonawc¹ us³ugi
bêdzie ZGKiM w Milanówku.
 z uwagi na potrzebê sporz¹dzenia opinii
prawnej odnosz¹cej siê do kwestii dalszych planów dotycz¹cych zagospodarowania wilii Waleria przenosi siê rodki
w kwocie 10 400 z³ z rozdzia³u 70005,
§ 4590 do rozdzia³u 92120, § 4390.

Plan wydatków po zmianach wynosi
49 962 455 z³.
Uchwa³a Nr 178/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustanowienia nagrody i Stypendium Burmistrza
Miasta Milanówka za wybitne osi¹gniêcia
edukacyjne lub artystyczne oraz okrelenia
zasad ich przyznawania, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
Nagroda i stypendium Burmistrza Miasta
Milanówka jest wyró¿nieniem indywidualnym dla osób, których zdolnoci i zainteresowania wykraczaj¹ poza program szkolny
i którzy mog¹ poszczyciæ siê znacz¹cymi
osi¹gniêciami edukacyjnymi. Kryteria przyznawania uczniowi stypendium za wybitne
osi¹gniêcia edukacyjne, przyjête w Uchwale Nr 67/VIII/07 Rady Miasta Milanówka
z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza
Miasta Milanówka za wybitne osi¹gniêcia
edukacyjne lub artystyczne oraz okrelenia
zasad ich przyznawanias¹ zbyt ogólne i dlatego zosta³y uszczegó³owione w nastêpuj¹cy sposób:
Stypendium za szczególne osi¹gniêcia
edukacyjne mo¿e otrzymaæ uczeñ, który
spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) jest zdobywc¹ minimum trzeciego miejsca ostatniego stopnia  co najmniej
szczebla wojewódzkiego  konkursów
i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez ministra w³aciwego ds.
owiaty lub kuratora owiaty lub na ich
zlecenie przez podmioty prowadz¹ce
dzia³alnoæ edukacyjn¹,
2) ma inne wybitne osi¹gniêcia na szczeblu
miêdzynarodowym lub ogólnopolskim
promuj¹ce Miasto Milanówek,
3) w semestrze poprzedzaj¹cym przyznanie
stypendium uzyska³ co najmniej bardzo
dobr¹ ocenê z zachowania.
Wprowadzenie ww. zmian pozwoli bardziej uszczegó³owiæ kryteria przyznawania
stypendium uczniom i wyeliminuje dotychczasowe w¹tpliwoci przy opiniowaniu
wniosków, w zwi¹zku z tym Radni podjêli
uchwa³ê.
Uchwa³a Nr 179/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie gminy
Milanówek któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
Rada Miasta zgodnie z wymaganiami
ustawowymi uchwali³a regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie gminy Milanówek, kieruj¹c siê celami pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, w którym okrela siê w szczególnoci:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium

szkolnego w zale¿noci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych
okolicznoci tj. bezrobocia, niepe³nosprawnoci, ciê¿kiej lub d³ugotrwa³ej choroby, wielodzietnoci, braku umiejêtnoci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a tak¿e gdy rodzina jest niepe³na lub
wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
2) formy, w jakich udziela siê stypendium
szkolnego w zale¿noci od potrzeb
uczniów zamieszka³ych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium
szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego w zale¿noci od zdarzenia losowego.
Stypendium szkolne przyznawane na
okres nie d³u¿szy ni¿ od wrzenia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku
s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych
i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
 na okres nie d³u¿szy ni¿ od padziernika
do czerwca w danym roku szkolnym.
Zasi³ek szkolny ¿e byæ przyznany uczniowi znajduj¹cemu siê przejciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasi³ek ten mo¿e byæ przyznany
w formie wiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy w roku, niezale¿nie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
wiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Miasta Milanówka.
Uchwa³a Nr 180/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul. Zachodniej 18 bl. I, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
85 % od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku przy
ulicy Zachodniej 18 bl. I, w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 31
grudnia 2008 roku, a w wysokoci 60%
w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu
mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty.
Uchwa³a Nr 181/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul. Zachodniej 18 bl. II, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.

Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
85 % od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku przy
ulicy Zachodniej 18 bl.II, w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 31
grudnia 2008 roku, a w wysokoci 60% w
przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu
mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty.
Uchwa³a Nr 182/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul. Okólnej 2a, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
90 % od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku przy
ulicy Okólnej 2a, w przypadku jednorazowej
zap³aty w terminie do dnia 31 grudnia 2008
roku, a w wysokoci 60% w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na
wniosek najemcy, na raty.
Uchwa³a Nr 183/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul. Okólnej 3, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
90 % od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku przy
ulicy Okólnej 3, w przypadku jednorazowej
zap³aty w terminie do dnia 31 grudnia 2008
roku, a w wysokoci 60% w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na
wniosek najemcy, na raty.
Uchwa³a Nr 184/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul. Okólnej 6, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
90 % od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku przy
ulicy Okólnej 6, w przypadku jednorazowej
zap³aty w terminie do dnia 31 grudnia 2008
roku, a w wysokoci 60% w przypadku roz³o-
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¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na
wniosek najemcy, na raty.
Uchwa³a Nr 185/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul. Pi³sudskiego 33, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 13  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
70 % od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku przy
ulicy Pi³sudskiego 33, w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku, a w wysokoci 60% w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty
Uchwa³a Nr 186/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka

bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. In¿ynierskiej 13/15, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 13  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
90 % od ceny lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku przy
ulicy In¿ynierskiej 13/15, w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 31
grudnia 2008 roku, a w wysokoci 60% w
przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu
mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty.
Uchwa³a Nr 187/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy /Boles³awa Prusa/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni na wniosek mieszkañców ulicy
bocznej od ulicy Ludnej (dzia³ki ewidencyjne Nr 31/1 i 30/5 w obrêbie 05-19) nadali
nazwê Boles³awa Prusa. Nadanie nazwy

umo¿liwi projektowanie numeracji porz¹dkowej posesji.
Uchwa³a Nr 188/XVIII/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 5/II/06
Rady Miasta Milanówka z dnia 04 grudnia
2006 r. w sprawie: powo³ania sta³ych Komisji Rady Miasta Milanówka, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 9  za, 6 - wstrz.
Radni przychylili siê do wniosku Przewodnicz¹cej Komisji Rewitalizacji i Integracji z Uni¹ Europejsk¹ Ma³gorzaty Trêbiñskiej
o rozwi¹zanie Komisji Rewitalizacji i Integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45  tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Rozpatrzenie ofert konkursowych
na realizacje zadañ publicznych w 2008 r.
Zadanie I
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, podejmowanie dzia³añ w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez wspieranie akcji i imprez integracyjnych, w tym kolonii i obozów wypoczynkowych i sportowych w okresie od 21.06.2008 do
31.08.2008 r.
I. Z³o¿ono piêæ ofert. Komisja, uwzglêdniaj¹c wymogi okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie oraz w og³oszeniu, zaopiniowa³a
pozytywnie trzy oferty.
II. Po ocenie mo¿liwoci realizacji zadania przez organizacjê pozarz¹dow¹ i przedstawionej kalkulacji kosztów, uwzglêdniaj¹c wysokoæ rodków publicznych przeznaczonych na dane zadanie,
zaopiniowa³ pozytywnie trzy oferty:
1. Stowarzyszenie Doroli dla Dzieci, ul. Chrobrego 4, 63-500
Ostrzeszów wnioskowa³o o kwotê 10.000,00 z³  otrzyma³o
kwotê 3.000,00 z³.
2. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Milanówku, ul. Warszawska 14, 05-822 Milanówek wnioskowa³
o kwotê 30.000,00 z³  otrzyma³ kwotê 17.000,00 z³.
3. Stowarzyszenie Parafiada, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa wnioskowa³o o kwotê 15.000,00 z³  otrzyma³o kwotê
10.000,00 z³.
III. Odrzucono dwie oferty, które nie odpowiada³y warunkom okrelonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pón.
zm.) oraz og³oszeniu o konkursie i nie zosta³y uzupe³nione
w wyznaczonym terminie:
1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació³ Osób Niepe³nosprawnych,
ul. 11-go Listopada 3, 05-825 Grodzisk Maz.
2. lusarczyk Dance Academy lusarczyk Piotr, ul. Polna 2a,
05-822 Milanówek.
IV. Wyra¿am zgodê na zawarcie umów na realizacjê proponowanych
w ofercie zadañ.
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Zadanie II
Organizacja konkursów, seminariów, wystaw i imprez nawi¹zuj¹cych do tradycji narodowej, upowszechniania kultury wród dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych mieszkañców Milanówka w okresie od
06.06.2008 do 31.12.2008 r.
I. Z³o¿ono cztery oferty. Komisja, uwzglêdniaj¹c wymogi okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie oraz w og³oszeniu, zaopiniowa³a pozytywnie trzy oferty.
II. Po ocenie mo¿liwoci realizacji zadania przez organizacjê pozarz¹dow¹ i przedstawionej kalkulacji kosztów, uwzglêdniaj¹c wysokoæ rodków publicznych przeznaczonych na dane zadanie, zaopiniowa³ pozytywnie trzy oferty:
1. Fundacja Cz³owiek-Cz³owiekowi, ul. Krasiñskiego 11 05-822
Milanówek wnioskowa³a o kwotê 10.250,00 z³  otrzyma³a
kwotê 6.000,00 z³.
2. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Warszawska 32,
05-822 Milanówek, wnioskowa³ o kwotê 6.400,00 z³  otrzyma³ kwotê 6.000,00 z³.
3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stajnia Eko-Farm, Milanówek, ul. Kociuszki 45 wnioskowa³o o kwotê 5.000,00 z³ 
otrzyma³o 3.000,00 z³.
III. Odrzucono jedn¹ ofertê, która nie odpowiada³a warunkom okrelonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pón.
zm.) oraz og³oszeniu o konkursie i nie zosta³a uzupe³niona w wyznaczonym terminie:
1. Towarzystwo Mi³oników Milanówka, ul. Kocielna 3, 05-822
Milanówek
IV. Wyra¿am zgodê na zawarcie umów na realizacjê proponowanych
w ofercie zadañ.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Segregacja odpadów
Mieszkañcy Milanówka!
Wszyscy pragniemy ¿yæ w piêknym i czystym otoczeniu. Chcemy, aby
nasze miasto by³o wizytówk¹ ³adu i porz¹dku. W³adze miasta da³y szereg
rozwi¹zañ ekologicznych, których wdra¿anie rozpoczê³o siê ju¿ w 1993 r.
Mieszkañcy Milanówka reprezentuj¹ bardzo wysoki poziom
wiadomoci ekologicznej.
Z przykroci¹ muszê powiadomiæ wszystkich mieszkañców segreguj¹cych odpady, ¿e
od 1 wrzenia 2008 roku bêdziecie Pañstwo
zmuszeni we w³asnym zakresie kupowaæ
worki do trzech frakcji odpadu, tj. na makulaturê worek niebieski, na szk³o worek bia³y
na z³om i tetra-paki worek czerwony. Natomiast Gmina nadal bêdzie dofinansowywaæ
wywóz odpadów z tworzyw sztucznych, których powstaje w gospodarstwach domowych
najwiêcej, a odzysk surowców wtórnych jest
niestety z tej grupy odpadów niewielki (oko³o
30%). Dotychczas system selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkañców Milanówka by³
nieodp³atny. Zmiana w systemie dotycz¹ca
selektywnej zbiórki odpadów jest podykto-

wana faktem, ¿e od stycznia 2008 roku znacz¹co wzros³a op³ata za sk³adowanie odpadów. Wzrost op³aty za sk³adowanie odpadów
podro¿y³ koszty wywozu mieci. Zwiêkszenie op³aty jest równie¿ konsekwencj¹ Traktatu akcesyjnego i dyrektyw unijnych, które
zobowi¹zuj¹ Polskê do redukcji o po³owê iloci sk³adowanych odpadów do 2013 roku.
Ufam, ¿e nadal mieszkañcy Milanówka
bêd¹ segregowaæ odpady, bowiem przez
okres piêtnastu lat w ka¿dym z nas wykszta³ci³y siê w³aciwe zachowania, dziêki którym
udoskonalamy wizerunek naszego miasta.
Kier. Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Punkt odbioru bio-odpadu
Szanowni Mieszkañcy!
Uprzejmie informujê, ¿e od dnia 1 lipca 2008 roku na terenie by³ej
kompostowni przy ul. Konopnickiej róg Wiatracznej powstanie
tymczasowy odp³atny punkt odbioru bio-odpadu (trawy, lici)
i nieodp³atny punkt odbioru zu¿ytego sprzêtu RTV i AGD. Punkt odbioru
bio-odpadu (trawy, lici) i zu¿ytego sprzêtu RTV i AGD przeznaczony
jest wy³¹cznie dla mieszkañców miasta Milanówka.
TYMCZASOWY ODP£ATNY PUNKT ODBIORU BIO-ODPADU (TRAWY, LICI)
Otwarty w godzinach:
od wtorku do soboty 16.00 - 20.00
Przyjêcie bio-odpadu (trawy, lici) w workach:
Cena 2 z³ za worek 60 l
Cena 4 z³ za worek 120 l
Cena 8 z³ za worek 240 l

PUNKT ODBIORU ZU¯YTEGO SPRZÊTU RTV
I AGD
Otwarty w godzinach:
wtorek  16.00 - 20.00
czwartek  16.00 - 20.00
Kier. Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Uwaga!
Od 1 wrzenia 2008 roku firma obs³uguj¹ca system selektywnej zbiórki
odpadów pozostawiaæ bêdzie 1 zielony worek na tworzywa sztuczne. Firma nie bêdzie pozostawia³a na posesji
worków niebieskiego na makulaturê,
bia³ego na szk³o, czerwonego na z³om
i tetra-paki. Ka¿dy mieszkaniec segreguj¹cy odpady bêdzie móg³ kupiæ worki we w³asnym zakresie za 4 z³, w ni¿ej wymienionych placówkach:
1. Sklep Ogrodniczy, ul. Warszawska 19
2. Sklep Ogrodniczy, ul. Królewska 94
3. Sklep Chemiczno-Kosmetyczny,
ul. Warszawska 28 A
4. Sklep Spo¿ywczo-Chemiczny,
ul. Marsza³kowska 30
5. Sklep Spo¿ywczy, ul. Piaski 2
6. Sklep Ogólno-Spo¿ywczy, ul. £¹kowa 16

Informacja
ZGKiM
Z dniem 1 lipca 2008 r. Dyrektor ZGKiM
Miros³awa Grochowska, po ponad dziesiêcioletnim piastowaniu tego stanowiska, przechodzi na emeryturê. Do czasu rozpisania
Konkursu, obowi¹zki Dyrektora pe³niæ bêdzie Ewa Tatarek, która od roku 1992 pracuje w ZGKiM jako G³ówny Specjalista
ds. Kadr. Pani Ewa Tatarek ukoñczy³a studia
wy¿sze na kierunku administracji, oraz studia podyplomowe w zakresie Zarz¹dzania
Nieruchomociami. Oprócz pe³nienia obowi¹zków przynale¿nych do zajmowanego
stanowiska, wykonywa³a czynnoci zwi¹zane z realizacj¹ budownictwa mieszkaniowego w ramach TBS, pilotowa³a szereg spraw
dotycz¹cych gospodarki lokalami gminnymi
oraz uczestniczy³a w podejmowaniu decyzji
podczas nieobecnoci Dyrektora ZGKiM.
Sekretariat Burmistrza

17 maja na rowerze

180 sympatyków rowerów (rekordowa iloæ jak dotychczas)
wziê³o udzia³ w corocznym rajdzie rowerowym ulicami
Milanówka. Pomys³odawc¹ trasy by³ Jerzy Majewski 
kierownik sekcji rowerowej przy Centrum Kultury i Promocji.
W tym roku uczestnicy rajdu zatrzymali siê w Kociele parafii Przemienienia Pañskiego w ¯ukowie, gdzie ks. Proboszcz Zbigniew Szewczak przybli¿y³ jego historiê.
Na uczestników rajdu, wród których jak co roku jecha³ Burmistrz Jerzy
Wysocki, w CKiP czeka³ s³odki poczêstunek oraz pokaz Cheerleaders i Samby
Brazylijskiej pod przewodnictwem Joanny Kazikowskiej.
Centrum Kultury i Promocji
Artur Niedziñski

%

Mistrzostwa Polski w Landkitingu
31.05.2008 r. i 01.06.2008 r.

Po raz pierwszy w historii sportu grodziskiego Klub Sportowy Pogoñ
za³o¿ony w 1922 r., zaakceptowa³ inicjatywê mieszkañca Milanówka,
Arnolda Lisa, dotycz¹c¹ zorganizowania otwartych Mistrzostw Polski
w Landkitingu o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Burmistrz
Grzegorz Benedykciñski obj¹³ patronat i sponsoring nad Krajowymi
Mistrzostwami Landkitingu.
Miejscem rozgrywek sportowych by³a
przepiêkna, okolona lasem ³¹ka w Ksi¹¿nicach, powiat grodziski. Mo¿na zapytaæ, co to
jest w³aciwie za dyscyplina sportu landkiting. Jest to powietrzna ekwilibrystyka latawców unosz¹cych siê w powietrzu, wielkoci
od 4 do 8 metrów sterowanych przez profesjonalnych, silnych, odwa¿nych sportowców.
Mistrzostwa Otworzy³ Burmistrz Benedykciñski, zwany przez niektórych bardzo
entuzjastycznie S³oñcem Mazowsza oraz
Mistrzem Gospodarnoci Kraju zwanego Poloni¹. Zawodnikom i organizatorom, którzy
wziêli udzia³ w imprezie w liczbie ponad 30.
zawodników (z ró¿nych stron kraju, tj. Warszawy, Szczecina, Lublina, Wroc³awia oraz
Grodziska Mazowieckiego) zorganizowano
doskona³e warunki do rozgrywek w piêciu
dyscyplinach tego sportu. Teren znakomicie
przygotowany przez kilku sponsorów i organizatorów powiatu grodziskiego, wita³ przyby³ych na ³¹kê flagami informuj¹cymi o imprezie, a ca³y teren by³ oznakowany bia³oczerownymi tamami na estetycznych zielonych ko³kach. Na imprezê 31 maja  pierwszego dnia zawodów przyby³o 35. zawodni-

ków. Mo¿na by tu zacytowaæ znan¹ piosenkê Dmuchawce Latawce Wiatr, gdy¿ to od
wiatru, proszê Pañstwa, od jego si³y zale¿y
wysokoæ i styl latawca zwanego tak¿e kajtem, oraz ocena jury sêdziowskiego. Na pytanie skierowane do Arnolda Lisa, kierownika II sekcji w Pogoni Grodziskiej, tj. windsurfingu Jaka jest w³aciwie ró¿nica miêdzy
zawodami, w których bior¹ udzia³ nad morzem i jeziorami, tj. na Helu lub w Augustowie?, zawodnicy Pogoni, np. Lis Albert, który dwa lata temu zdoby³ wicemistrzostwo
polski na Miêdzynarodowych Mistrzostwach
windsurfingu w £ebie nad morzem, odpowiedzieli: Jest to ¿eglarstwo l¹dowe, gdzie
kolorowo-bajeczny latawiec, wielkoci do
10 m jest wykorzystywany jako si³a napêdowa. Zabrzmia³o to bardzo profesjonalnie.
Kiedy spojrza³am na b³êkitne, s³oneczne niebo, ubarwione kolorowymi motylami latawców, napisa³am tak¿e wiersz, albowiem pejza¿ zdarzeñ nadaje siê do takich okreleñ.
II dzieñ zawodów  01 czerwca 2008, odby³ siê przy udziale 25 zawodników, gdy¿
czêæ z nich rozegra³a ju¿ poszczególne dyscypliny tego sportu. Na imprezê przyby³o

oko³o 150 osób z dzieæmi, ca³ymi rodzinami, gdy¿ tego dnia przypada³o wiêto Dziecka. Dlatego stoiska zorganizowane przez firmê Micha³a W¹sowskiego, które serwowa³y
smaczne potrawy z grilla oraz sa³atki oraz
wyroby cukierni Pana Andrzeja Soko³owskiego, zaopatrzonej w serniki i przepyszne
szarlotki, cieszy³y siê ogromnym powodzeniem. Gociom zapewniono stoliki pod parasolami. Nale¿a³oby tak¿e podkreliæ zaanga¿owanie i udzia³ Stra¿y Miejskiej i Policji
z Grodziska, którzy zapewnili porz¹dek i bardzo sympatycznie pomagali zawodnikom.
Na marginesie, zapewniono dwie karetki
pogotowia i sanitariaty, czego wymaga³y
przepisy. Szczegó³owe wyniki obu dni zawodów przedstawi prasa Bogoria, która by³a
równie¿ jednym z organizatorów Zawodów,
oraz strona internetowa www.landkiting.info. Trzy nagrody g³ówne, ufundowane przez
Pana Burmistrza Benedykciñskiego, rozlosowano i rozdano zawodnikom. Na zakoñczenie podajemy krótk¹ informacjê dotycz¹c¹ poszczególnych dyscyplin landkitingu.
BEST TRICK:
1. Grzegorz Kowalski (KOWIS)
2. £ukasz Ceran (KSI¥¯Ê)  Warszawa
3. Albert Lis  Grodzisk Mazowiecki, uczeñ
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Milanówku
4. Mariusz Przybycieñ (ENOZO)  Warszawa
KITE ROOMING:
1. Emil Bartkiewicz
2. £ukasz Ceran  Warszawa
3. Albert Lis  Grodzisk Mazowiecki, uczeñ
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Milanówku
4. Jakub Kalinowski (KALIKBUBA)
BUGGY RACE:
1. Jaros³aw Halikowski (JAFUZZ)
2. Tomasz Ko³odziejczyk (TOMFLY)  Warszawa
3. Mariusz Szeroki (DZYGIT)
Na zakoñczenie zawodów dnia 01.06.08,
po rozegraniu wszystkich dyscyplin landkitingu, wiceburmistrz Miasta Grodziska Maria Grabowska wrêczy³a nagrodê g³ówn¹
wartoci 3 500 PLN, ufundowan¹ przez Burmistrz Miasta Grodziska, oraz inne nagrody
ufundowane przez sponsorów imprezy. By³y
to: Grodziski Klub Sportowy Pogoñ, Nieruchomoci Domena Milanówek, Boardsport,
Wzorek, Ozone, Gazeta Bogoria, Extreme
Sport Chanel, Gazeta Wyborcza, Radio Bogoria, Merkurion.

Popisy sportowców podczas Otwartych Mistrzostw Polski w Landkitingu
o Puchar Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

&

Oceniaj¹c ogólnie organizacjê imprezy,
wiceburmistrz Grabowska podziêkowa³a za
zorganizowanie nowej, nieznanej jeszcze
w Grodzisku dyscypliny sportu, albowiem
Zarz¹d Grodziska Mazowieckiego jest otwarty na wszystkie nowe, ciekawe inicjatywy
sportowe i kulturalne
El¿bieta Lis

Turniej Pi³ki No¿nej
MAZOVIA CUP
W samo po³udnie, 14 czerwca 2008 r.,
na boisku ZSG nr 3 w Milanówku
rozpocz¹³ siê turniej pi³ki no¿nej
zorganizowany przez Stowarzyszenie
Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia.

By³a to pierwsza edycja turnieju Mazovia Cup
dla szkó³ podstawowych. Najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Nadarzyna, która w pó³finale dopiero po rzutach karnych pokona³a gospodarzy, natomiast w finale zwyciê¿y³a 2:0 z Podkow¹ Len¹.
Ostateczna kolejnoæ:
4. B³onie
5. Otrêbusy
1. Nadarzyn
6. Milanówek 2
2. Podkowa Lena
3. Milanówek 3

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Wspólne zdjêcie pami¹tkowe na zokoñczenie rozgrywek

Grand Prix w strzelectwie
z broni pneumatycznej

II miejsce Paulina Hajduk
III miejsce Marta Kubek
Ch³opcy

Dnia 30 maja na strzelnicy Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
odby³y siê fina³owe zawody z cyklu Grand Prix o puchar Burmistrza
Miasta w strzelectwie z broni pneumatycznej.

I miejsce Piotr Winiewski
II miejsce Kacper £ój
III miejsce Damian Milewski
Liceum + doroli
Kobiety
I miejsce Ewelina Szewczyk
II miejsce Ma³gorzata Krajewska
III miejsce Anna Panek
Mê¿czyni
I miejsce Tomasz £astówka
II miejsce Karol D¹browski
III miejsce Pawe³ £uniewski
PISTOLET
Kl. VI SP + Gimnazjum
Ch³opcy
I miejsce Piotr Winiewski
II miejsce Kacper £ój
III miejsce Damian Milewski
Liceum + doroli

Ngrodzeni uczestnicy zawodów w strzelectwie z broni pneumatycznej w towarzystwie
organizatorów

WYNIKI ZAWODÓW:
KARABINEK
Szko³a Podstawowa kl. I - V
Dziewczêta
I miejsce Agata Kubek
II miejsce Ela Panek
III miejsce Monika Kubek

Ch³opcy
I miejsce Pawe³ Winiewski
II miejsce Krzysztof Ga³an
III miejsce Kacper S³owikowski
Kl. VI S.P. + Gimnazjum
Dziewczêta
I miejsce Wiktoria £ój

Kobiety
I miejsce Olga £uniewska
II miejsce Ewelina Szewczyk
III miejsce Ma³gorzata Krajewska
Mê¿czyni
I miejsce Krzysztof Nowakowski
II miejsce Karol D¹browski
III miejsce Pawe³ £uniewski
Sêdzi¹ g³ównym ca³ego cyklu zawodów
Grand Prix by³ pan Zbigniew Kubek.
Koordynator ds sportu w miecie
W³odzimierz Filipiak
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Fina³ VIII edycji
Milanowskiej Ligi Siódemek
We wtorek, 17 czerwca zakoñczy³y siê rozgrywki VIII edycji Milanowskiej
Ligi Siódemek. W tym roku wziê³o w niej udzia³ 28 dru¿yn, w tym
7 ¿eñskich. W ca³ej lidze rozegrane zosta³y 53 mecze, w których w sumie
pad³o 289 goli. Ka¿da dru¿yna z r¹k Burmistrza Miasta Milanówka
otrzyma³a nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zwyciêzcy otrzymali
dodatkowo medale i puchary. Po wrêczeniu nagród wszyscy uczestnicy
imprezy zostali poczêstowani lodami i ciastkami.

Finalici rozgrywek VIII edycji Milanowskiej Ligi Siódemek

WYNIKI ZAWODÓW:
ch³opcy
Kategoria 92  93
Ostateczna kolejnoæ:
1. Chelsea Blondyn
2. Dajcie Puchar
3. WKS Izdebno
4. Just Seven
5. Los Gargamelos
6. Antananarrivo
7. FC Milanówek

8. Kubusiowa Siódemka
9. Sciekowianka
Najlepszy strzelec:
Markiewicz Jakub (Dajcie Puchar)  10
Najlepszy bramkarz:
Kaszowski Piotr (Dajcie Puchar)
Kategoria 94  95
Ostateczna kolejnoæ:
1. Dream Team
2. Milanowia
3. Real Milanówek

4. Nova Prywatna
5. FC Majonez
6. FC Wiadro
Najlepszy strzelec:
Grabarek Pawe³ (Real Milanówek)  15
Najlepszy bramkarz:
Szypicyn Jakub (Dream Team)
kategoria 96 i m³odsi
Ostateczna kolejnoæ:
1. Szust
2. Milan 96
3. Dirty Frogs
4. Dziombaki
5. Real Krówki
6. Dzikie Koty
Najlepszy strzelec:
Borkowski Dawid  (Szust), 15
Najlepszy bramkarz:
Król Krzysztof  Szust.
dziewczynki
kategoria 94 i m³odsze
1. Anio³ki Jerzego
2. Lejdis
3. Atomówki
Najlepszy strzelec:
Andrzejewska Paulina (Anio³ki Jerzego)  3,
Najlepszy bramkarz:
Magda Brzozowska (Anio³ki Jerzego)
kategoria 92  93
1. Ró¿owa Kot³ownia
2. Karyple
3. Anio³ki Jerzego
4. Dream Team 2
Najlepszy strzelec:
Wójcicka Inga (Ró¿owa Kot³ownia)  6, Rataj Karolina  5.
Najlepszy bramkarz:
Skoczylas Sylwia  Ró¿owa Kot³ownia
Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak

Streetball w Dwójce
Tradycyjnie w czerwcu na boisku przy SP nr 2 zagoci³a
koszykówka uliczna Streetball. We wspania³ej
radosnej atmosferze rywalizowa³o o zwyciêstwo 20
dru¿yn w trzech kategoriach wiekowych.
WYNIKI ZAWODÓW:
Szko³a podstawowa
Dziewczynki
I miejsce Czerwone Diablice
II miejsce Martwe Terrorystki
III miejsce Dragony
Ch³opcy
I miejsce Street Master
II miejsce Dream Team
III miejsce Crun Chips
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Gimnazjum
Dziewczynki
I miejsce Leny Oddech
Wujka Zenona
II miejsce Howard Weeb
III miejsce Karyple
Ch³opcy
I miejsce Solowy Team
II miejsce End For One
III miejsce All Stars Milanówek
Liceum
Dziewczynki
Super Starr (jedyna ekipa)

Rywalizacja i dobra zabawa podczas rozgrywek
w koszykówce ulicznej, w Szkole Podstawowej nr 2

Ch³opcy
I miejsce Ancymoniaci
II miejsce Baz Nazwy
III miejsce Koszykarze mieci
Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak

Milanowska
Grz¹dka Teatralna 2008
Ju¿ we wrzeniu rusza w Milanówku Grz¹dka teatralna
 cykliczna impreza plenerowa z udzia³em niezale¿nych
profesjonalnych grup teatralnych.
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku zaprasza zarówno
dzieci, jak i widzów doros³ych do udzia³u w tym niezwyk³ym teatralnym przedsiêwziêciu. Oprócz przedstawieñ prezentowanych przez
niezale¿ne profesjonalne grupy teatralne z ca³ej Polski, bêd¹ te¿ inne
atrakcje: szczudlarze, malowanie twarzy, komicy i clowni. Grz¹dka
teatralna to zarazem wspólny piknik i przegl¹d teatralny. Rolê jury
powierza siê na ten czas dzieciom, które oceniaj¹ przedstawienia za
pomoc¹ w³asnych rysunków. Dla aktywnych uczestników przewidzine s¹ atrakcyjne nagrody.
Dyrektor CKiP
Miros³aw Rzoñca

przy Centrum Kultury i Promocji w Milanówku

og³asza konkurs
na lalkê teatraln¹
Pracownia Lalek Teatralnych przy Centrum
Kultury i Promocji w Milanówku og³asza
konkurs na lalkê teatraln¹. Pacynki, kukie³ki
wykonane w dowolnej technice, oceniane bêd¹
 w ramach ustalonych kategorii wiekowych 
za oryginalnoæ pomys³u, wartoci estetyczne
i mo¿liwoæ wykorzystania na scenie.
Lalka mo¿e przedstawiaæ bohatera ulubionej
bajki, filmu lub wymylon¹ przez siebie postaæ.
Lalki oceni profesjonalne jury. Najlepsze prace
wyró¿nimy atrakcyjnymi nagrodami.
Prace opatrzone god³em z za³¹czon¹ kopert¹
zawieraj¹c¹ dane i kontakt do autora
pracy, zg³aszaæ mo¿na do 15 sierpnia
w siedzibie Centrum Kultury i Promocji
w Milanówku przy ul. Kocielnej 3.
Szczegó³owy regulamin kunkursu dostêpny
w Centrum Kultury i Promocji w Milanówku.
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