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Waleria
na Zamku
Królewskim
Z okazji wi¹t Wielkanocnych
sk³adamy Mieszkañcom
najlepsze ¿yczenia.
Niech ten szczególny czas
bêdzie dla wszystkich
okresem zadumy, wyciszenia,
wypoczynku
i prawdziwej radoci.
W dniu 7 marca b.r. odby³o siê na Zamku
Królewskim w Warszawie spotkanie z cyklu
Pi¹tków Konserwatorskich Dziedzictwo kulturowe szans¹ rozwoju regionu - ochrona
i promocja zabytków Mazowsza. Cykl ten organizowany jest przez Regionalny Orodek
Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (ROBiDZ), oraz Zamek Królewski. Patronami medialnymi przedsiêwziêcia s¹: Radio
Dla Ciebie i Spotkania z Zabytkami (miesiêcznik TONZ).
ci¹g dalszy na str. 3

Konkurs
fotograficzny

Pocztówka z Milanówka
Towarzystwo Mi³oników Milanówka organizuje konkurs fotograficzny pod Patronatem Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego,
którego celem jest promocja miasta wspierana przez TMM z udzia³em mieszkañców oraz
ukazanie walorów przyrodniczych i architektonicznych Milanówka, ukazanie miejsc
szczególnie urokliwych, na które byæ mo¿e
na co dzieñ nie zwracamy uwagi.
Fotografie powinny przedstawiaæ przyk³adowo: elementy architektury i krajobrazu,
przyrody, zmiany przestrzenne lub nowe sytuacje i zachowania ludzkie, nowe mo¿liwoci
ci¹g dalszy na str. 9

Burmistrz Miasta Milanówka
Przewodnicz¹cy Rady
i Radni Miasta Milanówka
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Spotkanie z pisarzem
Maciejem Pinkwartem
Cmentarz na Pêksowym Brzyzku  to tytu³
najnowszej pracy Macieja Pinkwarta, dodajmy 
pisarza rodem z Milanówka, która ukaza³a siê
niedawno i natychmiast spotka³a siê z ogromnym
zainteresowaniem ze strony czytelników i osób
zajmuj¹cych siê dobrami narodowej kultury.
Praca Pinkwarta, którego przed kilkoma
laty gocilimy na wieczorze autorskim
w MOK-u, powiêcona jest najstarszej i najciekawszej nekropolii Zakopanego. Przewodnik Macieja Pinkwarta ze zdjêciami Renaty Pi¿anowskiej oprowadza czytelnika po
cmentarzu oraz innych interesuj¹cych obiektach: Starym Kociele i kaplicy G¹sieniców.
Ksi¹¿ka zawiera równie¿ plan cmentarza
oraz indeks pochowanych tam osób. Ciekawy projekt graficzny przygotowa³ Tadeusz
Nuckowski. Autor w swoim przewodniku
znakomicie porz¹dkuje wiedzê o historii
cmentarza, przedstawia równie¿ biogramy

Maciej Pinkwart
 filolog, historyk,
publicysta, literat

160 najwybitniejszych sporód 400 pochowanych na Pêksowym Brzyzku ludzi.
Cmentarz na Pêkowym Brzyzku, obok
cmentarza £yczakowskiego we Lwowie, wileñskiej Rossy, warszawskich Pow¹zek
i cmentarza Rakowickiego zalicza siê do najwa¿niejszych polskich nekropolii, które
uznawane s¹ za tzw. cmentarze narodowe.
Ka¿dy, kto interesuje siê polsk¹ kultur¹ powinien ten cmentarz zobaczyæ. Niedawno
uczyni³a to grupa cz³onków milanowskiego
Zwi¹zku Emerytów, na których cmentarz
wywar³ du¿e wra¿enie.
ci¹g dalszy na str. 4
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Europejskie Spotkania Muzyczne

Chopin w Milanówku

Dnia 22 lutego, w rocznicê mierci Fryderyka Chopina, w sali Teatru
Letniego Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku odby³a siê
uroczystoæ inauguruj¹ca obchody 200. rocznicy urodzin i 160. rocznicy
mierci wielkiego kompozytora pod nazw¹: Chopin w Milanówku Europejskie Spotkania Muzyczne.

Koncert w wykonaniu znanej pianistki, kompozytorki i jazzmanki Leny Ledoff

Harcerze w Tatrach

Bia³y Dunajec przywita³ nas niegiem i mrozem. I choæ ta
zimowa aura trwa³a tylko kilka dni, harcerze maksymalnie
wykorzystali ten czas. Wszyscy sprawdzili siê w sportach zimowych.

Na stoku pêdzili nasi narciarze, saneczkarze i ci, co urz¹dzali wycigi na jab³uszkach. Gdy nie starcza³o sil w nogach, budowalimy nie¿ne rzeby - wzbudzaj¹ce podziw miejscowych dzieci. Gdy nieg zacz¹³
topnieæ, wyruszalimy na górskie wêdrów-

ki. Podziwialimy zasypane niegiem Morskie Oko w towarzystwie imponuj¹cych górskich szczytów. Dotarlimy tak¿e do Nidzicy, gdzie nad zamarzniêt¹ woda, w starym
zamczysku, powita³ nas duch Brunhildy.
Zwiedzilimy Zakopane, w Muzeum Tatrzañskim poszerzylimy swoj¹ wiedzê
o ¿yciu ludzi i zwierz¹t w Tatrach.
Mieszkaj¹c u gazdów, na co dzieñ poznawalimy góralskie ¿ycie, jêzyk
i tradycje.
Wieczorami piewalimy i pl¹salimy
przy
kominku,
sprawdzalimy swoj¹ wiedzê w Milionerach, æwiczylimy siê w kalamburach, bawilimy siê
w programie id na
ca³oæ, lansowalimy siê na festiwalu
Wycigi na jab³uszkach podczas zimowiska w Bia³ym Dunajcu
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Impreza rozpoczê³a siê wierszem Bo¿eny
Starociak o Chopinie, napisanym specjalnie
na tê okolicznoæ, który piêknie wyrecytowa³
Dariusz Biernacki. S³owo wstêpne o zwi¹zkach muzyki Chopina z Milanówkiem, ze
szczególnym uwzglêdnieniem historii uratowania urny z sercem kompozytora (któr¹
wywieziono do Milanówka w czasie Powstania Warszawskiego z p³on¹cego kocio³a w.
Krzy¿a), napisa³ Andrzej Pettyn i wyg³osi³
wraz z Dariuszem Biernackim. Nastêpnie
odby³ siê koncert znanej pianistki, kompozytorki i jazzmanki Leny Ledoff - absolwentki wydzia³u fortepianowego Akademii Muzycznej w Worone¿u. Wybitna pianistka
w swoich improwizacjach jazzowych interesuj¹co wi¹za³a motywy chopinowskie z tematami zaczerpniêtymi ze wspó³czesnych
kompozytorów polskich i wiatowych.
Organizatorem spotkania Chopin w Milanówku by³o miasto Milanówek przy wspó³pracy z firm¹ Boesendorfer - Pracownia Pianin i Fortepianów Mochnacki, najwybitniejsza pracownia w Warszawie, która udostêpni³a na koncert inauguracyjny w naszym
miecie specjalny fortepian koncertowy.
Z inicjatyw¹ popularyzacji muzyki Chopina
w naszym miecie, w kontekcie zbli¿aj¹cych
siê dwóch wielkich rocznic chopinowskich,
wyst¹pi³o Towarzystwo Mi³oników Milanówka, które opracowa³o za³o¿enia programowe ró¿nych imprez powiêconych Chopinowi i przygotowuje do druku ksi¹¿kê Chopin w Milanówku.

ci¹g dalszy na str. 6

piosenki. Góry po¿egnalimy kuligiem, piewem i tañcem przy ognisku. Gdy autokarem
uda³o nam siê ju¿ opuciæ zakopiankê, przywita³a nas wiosna. Zima zosta³a w górach.
Zimowisko uda³o siê - teraz szykujemy
siê do harcerskiej akcji letniej.
Oczami wyobrani widzimy jeszcze zanie¿one górskie szczyty, pamiêtamy weso³y nastrój w czasie twórczych warsztatów pod
schodami, wspania³e pobudki oraz niezapomniane wspólne wieczory w harcerskim krêgu. Na zimowisku panowa³a typowo braterska atmosfera, harcerze kontynuowali zdobywanie stopni i sprawnoci, starsi pomagali
m³odszym wykazuj¹c siê du¿¹ odpowiedzialnoci¹. Po wyjedzie zosta³y zdjêcia,
wspomnienia, wiele nowych przyjani i dwiêk
gitary, a w sercach uczestników, chêæ prze¿ycia znowu tak wspanialej harcerskiej przygody.
Dziêki dofinansowaniu jakie uzyskalimy, startuj¹c do konkursu organizowanego przez Urz¹d Miejski, moglimy zwiêkszyæ
atrakcyjnoæ programu oraz dofinansowaæ
uczestnikom wyjazd.
Dziêkujê wszystkim harcerzom za wspania³¹ postawê i wspóln¹ zabawê, a kadrze za
fachowoæ, pomys³y i wieczn¹ gotowoæ do
wêdrówek. Do zobaczenia na harcerskim
szlaku.
Komendantka Zimowiska
hm. Bo¿ena Marzena Osiadacz

Waleria
na Zamku Królewskim
ci¹g dalszy ze str. 1

Tym razem tematem sta³a siê Willa Waleria - Centrum Kultury i Sztuki w Milanówku - Muzeum ¯ycia i Twórczoci prof. Jana
Szczepkowskiego.
Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Wspólnoty Polskiej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, KOBiDZ,
Urzêdu Marsza³kowskiego - Departamentu
Promocji, Kultury i Turystyki, stowarzyszeñ
zawodowych (TUR, SARP, SKZ, TONZ,
SHS), radni i przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych Miasta Milanówka, a ponadto osoby poproszone o wziêcie udzia³u
w pracach Rady Programowej maj¹cego powstaæ Centrum i Muzeum oraz deklaruj¹ce
wspó³pracê. Tak wiêc w sali kinowej Zamku
Królewskiego znaleli siê reprezentanci
wiata sztuki, kultury i nauki: artyci, historycy sztuki, konserwatorzy, muzealnicy, architekci, ludzie o du¿ym dowiadczeniu
w rewitalizacji i adaptacji zabytków.
Goci przywita³a pani Margerita Szuliñska dyrektor ROBiDZ organizuj¹ca Pi¹tki
Konserwatorskie na Zamku Królewskim
i przedstawi³a pokrótce ideê i historiê przedsiêwziêcia s³u¿¹cego borykaj¹cym siê z problemami adaptacji, konserwacji i rewitalizacji w³acicieli zabytków.
Prezentacjê tematu rozpocz¹³ pokaz interesuj¹cego filmu dokumentalnego autorstwa Mariusza Koszuty (TMM), powiêconego w pierwszej czêci historii Letniska
Milanówek, rodzin Morozowiczów i Szczepkowskich oraz samej willi Waleria, w drugiej za zapoznaj¹cego zebranych ze stanem
obecnym zabytkowego obiektu, a tak¿e
z kolekcj¹ prac przekazanych miastu przez
rodzinê Szczepkowskiego.
Wprowadzeniem do dyskusji by³a prelekcja i prezentacje multimedialne przygotowane: w Urzêdzie Miasta pod kierunkiem Wies³awy Kwiatkowskiej Sekretarza Miasta, we
wspó³pracy z zespo³em roboczym oraz przez
prof. Marka Siewnika, w których przedstawiono nastêpuj¹ce zagadnienia:
- historia zakupu willi Waleria w celu
utworzenia Centrum Kultury i Sztuki w Milanówku - Jerzy Wysocki, burmistrz Miasta
Milanówka;
- problemy zwi¹zane z adaptacj¹ zabytkowej willi mieszkalnej na potrzeby instytucji u¿ytecznoci publicznej: znaczna ingerencja w konstrukcjê budynku, zmiana uk³adu i przeznaczenia pomieszczeñ, zapewnienie w³aciwej komunikacji i bezpieczeñstwa,
czego nastêpstwem mo¿e byæ ca³kowita
utrata niepowtarzalnej atmosfery i charak-

teru miejsca - Ewa Januszewska (cz³onek
zespo³u roboczego)
- stworzenie optymalnej koncepcji programu dla Centrum Kultury i Sztuki oraz Muzeum im. Jana Szczepkowskiego, scenariusz
muzeum, w³aciwe formy organizacyjne zapewniaj¹ce swobodê dzia³ania i dofinansowania z zewn¹trz ju¿ w momencie organizowania placówki, oraz pozyskiwanie rodków
zewnêtrznych i docelowe finansowanie placówki - Ma³gorzata Bojanowska (cz³onek
zespo³u roboczego)
- rewitalizacja terenu wokó³ Walerii,
jako parku lenego, bogatego w ró¿norodne
formy rolin, kolory i zapachy, wzbogaconego ma³¹ architektur¹, bêd¹cego wzorcowym
rozwi¹zaniem milanowskiego ogrodu - prof. Marek
Siewniak, Politechnika Krakowska
(zaproszony do
Rady Programowej
Centrum Kultury
i Sztuki - willaWaleria)
- idea Centrum
Kultury i Sztuki,
oczekiwania, pomys³y i plany - Miros³aw Rzoñca (dyrektor MOK w Milanówku).

nieoficjalnie w kuluarach, w trakcie przerwy
na kawê. Jedna z tych dyskusji zaowocowa³a powa¿n¹ deklaracj¹, z³o¿on¹ oficjalnie
w obecnoci wszystkich uczestników spotkania, przez pana dr Janusza Smazê reprezentuj¹cego Wydzia³ Konserwacji warszawskiej
ASP, poproszonego do udzia³u w Radzie Programowej Centrum Kultury i Sztuki - willa
Waleria, dotycz¹c¹ pomocy w odrestaurowaniu dzie³ Szczepkowskiego.
Zabezpieczenie gipsowych projektów
rzeb stanowi w tym momencie ogromny, nie
cierpi¹cy zw³oki i kosztowny problem. Taka
deklaracja jest wiêc na wagê z³ota. Z tym
równie¿ wi¹¿e siê potrzeba jak najszybszej
rejestracji Muzeum im. J. Szczepkowskiego
(za tak¹ nazw¹ optowali zebrani, gdy¿ pozwala ona na rozszerzenie dzia³alnoci muzeum) jako muzeum - instytucji w organizacji. U³atwi to bowiem i przyspieszy proce-

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury Miros³aw Rzoñca podczas
spotkania nt. Walerii w Zamku Królewskim w Warszawie

Problemy przedstawione w prelekcji wywo³a³y gor¹c¹ dyskusjê. Doæ obszernie zosta³ omówiony temat adaptacji willi, ewentualnego powrotu do pierwotnego wygl¹du
budynku (sprzed 1915 r.), a wiêc kwestia
podniesienia m. in. dachu i rekonstrukcji poddasza, jako drugiego piêtra budynku, co
w znacznym stopniu poprawi³oby sytuacjê lokalow¹ Centrum Kultury i Sztuki. Poruszono
problem wymiany stropu miêdzy parterem
i pierwszym piêtrem z drewnianego na murowany, aby unikn¹æ problemów, gdy zmieni siê charakter wykorzystania rodzinnej willi
na obiekt u¿ytecznoci publicznej. Zastanawiano siê nad rozwi¹zaniem dla pawilonu
pracowni plastycznych - tu zdania by³y podzielone: czy ma powstaæ obiekt nawi¹zuj¹cy do jednej z koncepcji willi, czy te¿ modernistyczny? Dyskutowano nad charakterem za³o¿enia parkowego.

sy decyzyjne oraz umo¿liwi pozyskiwanie
zewnêtrznych rodków z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Jednak, jak zwykle, przy okazji tego typu
spotkañ, najciekawsze dyskusje toczy³y siê

Ewa Januszewska
Ma³gorzata Bojanowska

W trakcie towarzysz¹cych spotkaniu rozmów, prócz s³ów uznania, aprobaty etc., by³y
równie¿ wypowiedzi daj¹ce wyraz zniecierpliwieniu spowodowanemu brakiem decyzji
i wynikaj¹cym z tego brakiem postêpu w pracach nad stworzeniem Centrum.
Wszystkie uwagi, zw³aszcza ¿e pochodzi³y od profesjonalistów z du¿ym dowiadczeniem i dodatkowo obdarzonych swoist¹ mi³oci¹ do zabytków, piêkna i historii, powinny stanowiæ, dla osób zaanga¿owanych
w prace nad tworzeniem Centrum, materia³
do przemylenia, wyci¹gniêcia wniosków i dalszego szybkiego oraz owocnego dzia³ania.
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Spotkanie z pisarzem
Maciejem Pinkwartem
ci¹g dalszy ze str. 1

Pêksowy Brzyzek to miejsce, które zawiera w sobie oryginalne piêkno, nad którym
unosi siê m³odopolski duch starego Zakopanego, znamy go równie¿ z wielu doskona³ych wczeniej wydanych przewodników
Macieja Pinkwarta. Cmentarz jest niewielki,
ale nale¿y go zwiedzaæ d³ugo nasycaj¹c
wzrok godnymi podziwu grobowcami, zaprojektowanymi (czêsto te¿ wykonanymi)
przez wspania³ych podhalañskich artystów
 rzebiarzy. Zarówno spacer po cmentarzu,
jak i lektura samego przewodnika sk³aniaj¹
do zadumy nad losem pochowanych tam

wielu wspania³ych twórców polskiej kultury, jak Tytus Cha³ubiñski (chyba najwiêkszy popularyzator Zakopanego), czy wybitni pisarze - W³adys³aw Orkan, Kazimierz
Przerwa-Tetmajer, s³ynny rzebiarz polski
i pedagog Antoni Kenar.
O swoim znakomitym przewodniku po
Pêksowym Brzyzku, o ludziach, którzy spoczêli na tym cmentarzu, jak równie¿ o swoich pisarskich fascynacjach opowie mieszkañcom Milanówka dr Maciej Pinkwart
26 kwietnia br. w Teatrze Letnim na specjalnym spotkaniu autorskim (multimedialnym)

Artyci dzieciom Milanówka
Mówi siê, ¿e wystarczy dobrze popatrzeæ wokó³, a znajdziemy kogo,
komu mo¿na pomóc, dla kogo mo¿na uczyniæ co dobrego. Naj³atwiej
chyba dostrzegamy potrzeby najm³odszych i ich los najbardziej
wszystkich wzrusza. Jest wiele dzieci, którym niezbêdna jest pomoc
i wiedz¹ o tym bardzo dobrze ci, którzy na co dzieñ z nimi pracuj¹
i troszcz¹ siê o poprawê ich doli. Na szczêcie i oni mog¹ liczyæ na
wsparcie, miêdzy innymi znanych artystów, którzy przyczyniaj¹ siê do
pozyskiwania funduszy na cele charytatywne.
Dziêki panu Paw³owi D³u¿ewskiemu
14 stycznia 2008 roku w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 odby³ siê kolejny Kabareton Milanowski. Zaproszone do udzia³u wybitne
gwiazdy polskiej sceny kabaretowej przeznaczy³y swe honoraria na pomoc potrzebuj¹cym dzieciom.
Wystêp artystów zgromadzi³ ogromn¹ widowniê. Kabareton ma w Milanówku wielu

przyjació³ i wiernych fanów. Czêsto przyczyniaj¹ siê oni do znakomitej organizacji imprezy, szczególnie gdy mamy do czynienia
z takimi znakomitociami: Kabaret Ciach,
Kabaret Moralnego Niepokoju, Krzysztof
Daukszewicz, Pawe³ D³u¿ewski, Jacek Fedorowicz, Marek Majewski, Jan Pietrzak. Do
znamienitego grona do³¹czy³ w tym roku
M³odzie¿owy Kabaret Eklerka.

Przyjaciel
dzieci niewidomych z Lasek

Lucjan wi¹tkowski - kombatant, Syn Pu³ku, mieszkaniec Milanówka
to skromny cz³owiek, aczkolwiek bardzo pogodny, aktywny i otwarty
na ludzi.
Kiedy w 1977 pierwszy raz przyjecha³ do
Lasek, wspólnie z Warszawskim rodowiskiem Synów Pu³ku na probê nieod¿a³owanego Ryszarda Czugajewskiego - od razu
zakocha³ siê w Laskach i gor¹co polubi³ niewidome dzieci, zw³aszcza z Domu w. Maksymiliana.
Anga¿uj¹c siê w dzia³alnoæ tego rodowiska na rzecz dzieci w Laskach, po kilku
latach stwierdzi³, ¿e to jeszcze za ma³o i w roku
1987 za³o¿y³ Milanowskie rodowisko Synów Pu³ku, pragn¹c w ten sposób wspólnie
z kolegami kombatantami i zacnymi mieszkañcami piêknego Milanówka, wspieraæ
w ró¿noraki sposób dzie³o Matki Czackiej.
Nie przepuszcza³ ¿adnej okazji, aby nas odwiedzaæ lub braæ udzia³ w ró¿nych laskowskich uroczystociach, bo jak sam twierdzi³,
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przebywanie wród dzieci to balsam dla jego
duszy. Oczywicie wyje¿d¿aj¹c z Lasek, nigdy
nie zapomina³ zostawiæ s³odkiego prezentu.
Budz¹ca wielkie zaufanie, skromna i serdeczna postawa otwiera³a przed nim drzwi
wielu milanowskich instytucji, które przekazywa³y i nadal przekazuj¹ za jego porednictwem dla naszych dzieci sporo cennych, po¿ytecznych i mi³ych prezentów z okazji
"Gwiazdki" czy wiêta Dziecka.
Serdeczna przyjañ z ch³opcami z Domu
w. Maksymiliana spowodowa³a wyst¹pienie
ch³opców do Kapitu³y Orderu Umiechu o przyznanie tego orderu. Nast¹pi³o to w 1997 r.
W ostatnich latach Pan Lucjan "wydepta³
równie¿ cie¿ki" do w³adz samorz¹dowych
w Milanówka co zaowocowa³o czêstymi wizytami panów burmistrza i vice-burmistrza

zorganizowanym przez Towarzystwo Mi³oników Milanówka i Uniwersytet III Wieku
przy wspó³pracy z Miejskim Orodkiem Kultury. Pocz¹tek o godz. 16.00. Sam przewodnik jest w ci¹g³ej sprzeda¿y w ksiêgarni przy
ul. Warszawskiej 35 w dziale Ksi¹¿ki o Milanówku i autorów z Milanówka. Autor
przewodnika zapewni³ nas, ¿e ka¿dy kto
przyjdzie na spotkanie z egzemplarzem
ksi¹¿ki otrzyma jego dedykacjê. Wierzê, ¿e
przewodnik Macieja Pinkwarta zachêci do
opracowania solidnego przewodnika po milanowskim cmentarzu, który w 2009 roku
obchodziæ bêdzie rocznicê powstania.
Zapraszamy na spotkanie z pisarzem
Maciejem Pinkwartem 26.04.2008 r.
(sobota), godz. 16.00 w MOK  Teatr Letni
przy ul. Kocielnej 3
Andrzej Pettyn

Ca³kowity dochód z imprezy przeznaczono na pomoc milanowskim dzieciom, w tym
tak¿e uczniom Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
przy ulicy ¯abie Oczko 1.Uczniowie naszej
szko³y z³o¿yli artystom i organizatorom serdeczne podziêkowania, wrêczyli skromne
upominki i przekazali na rêce pana Paw³a
D³u¿ewskiego swój dar. M³odzie¿ Trójki
tradycyjnie zorganizowa³a zbiórkê pieniêdzy
na bezdomne zwierzêta przebywaj¹ce
w schronisku w Milanówku. Staramy siê tak¿e pomagaæ innym.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania Kabaretonu Milanowskiego
i umo¿liwili przekazanie funduszy na pomoc
dla potrzebuj¹cych dzieci, sk³adamy gor¹ce
podziêkowania.
Rzecznik Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
Katarzyna Drzewiecka

i innych osób w Laskach, oczywicie z pe³nymi koszami s³odyczy. Spowodowa³o to
tak¿e zacienienie wspó³pracy w postaci wystêpów artystycznych naszych dzieci dla
mieszkañców Mialnówka.
Dzi z wielkim ¿alem stwierdzamy, ¿e
wielu Synów Pu³ku z Warszawy i Milanówka odesz³o ju¿ na wieczn¹ wartê.
Kochany nasz Pan Lucjan, mimo ostatnich k³opotów zdrowotnych - niestrudzenie
myli o Laskach i nadal dzia³a dla dobra naszych dzieci, o czym wiadczy jego dzisiejszy pobyt wród nas.
Ca³e Laski wyra¿aj¹ Panu gor¹c¹
wdziêcznoæ za 30-letni¹ wspó³pracê, ¿ycz¹
du¿o radoci i zdrowia oraz wszelkich £ask
Bo¿ych na d³ugie lata ¿ycia.
Towarzystwo Opieki nad Ociemnia³ymi

Informacja od redakcji:
Lucjana wi¹tkowskiego Uchwa³¹ Zarz¹du wyró¿niono równie¿ Medalem Towarzystwa Opieki nad Ociemnia³ymi Pax et Gaudium In Cruce w uznaniu zas³ug dla Dzie³a
Matki Czackiej.

Awans Adama Bu³ata
8 stycznia 2008 r. dom Iwony i Adama Bu³atów odwiedzi³ pp³k. Zbigniew
Ositek z Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Warszawie i przekaza³ panu
Adamowi akt awansu na porucznika. Wrêczaj¹c ten dokument pp³k.
Ositek podkreli³ zas³ugi pana Adama w walce z hitlerowskim
okupantem i wyrazi³ uznanie dla jego dzia³alnoci publicystycznej.
W czasie pobytu w domu pañstwa Bu³atów goæ ¿ywo interesowa³ siê licznymi zdjêciami i dokumentami ukazuj¹cymi bohaterskie wyczyny gospodarza, które pieczo³owicie przechowuje z myl¹ o swojej córce
i wnuczce.
Osoby odwiedzaj¹ce Muzeum Milanówka w gmachu poczty, widz¹c parê eksponowanych tam nart, nie zawsze orientuj¹ siê,
¿e podarowa³ je dla tej placówki Adam Bu³at
i nie zawsze wiedz¹, ¿e by³y w czasie II wojny wiatowej na wyposa¿eniu Samodzielnego Oddzia³u Dywersji AK w naszym miecie
(wówczas przy ul. Wspólnej 4, obecnie przy
Wspólnej 25) s³u¿¹c do przewo¿enia w zimie meldunków, transportu ¿ywnoci itp.
Co warto wiedzieæ o Adamie Bu³acie? Urodzi³ siê 21 maja 1923 r. w Dawidgródku
k. Piñska na terenie ówczesnej Polski. W Milanówku wraz z rodzicami i bratem osiedli³
siê w 1936 r. Pseudonim z czasów okupacji Poraj. W 1939 r. walczy³ w obronie Warszawy w ochotniczej brygadzie budowy barykad i kopania rowów. Od 1940 r. uczestniczy³ w tajnym nauczaniu i w 1942 r. uzyska³
maturê. W latach 1941-1942 ukoñczy³ szko³ê metalurgiczn¹ prowadzon¹ przez Politechnikê Warszawsk¹. W latach 1945-1949 studiowa³ na Wydziale Lenym SGGW w Warszawie, uzyskuj¹c w 1950 r. tytu³ magistra
in¿yniera po obronieniu pracy dyplomowej
Drewno jako surowiec w lotnictwie.
Nast¹pi³a praca zawodowa w Piotrkowie
i Bia³ymstoku, która trwa³a do 1982 r., a wiêc
do czasu przejcia na emeryturê. W Bia³ymstoku w Zak³adach Przemys³u Sklejek, mimo
i¿ by³ bezpartyjny, od 1958 r. do koñca kariery zawodowej, pracowa³ na stanowisku
naczelnego in¿yniera. W czasie pracy zawodowej by³ autorem wielu wynalazków
w przemyle drzewnym. Za swoje osi¹gniêcia otrzyma³ w 1973 r. dyplom i medal Mistrza Techniki Polskiej, a w 1975 r. zosta³
odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Poprosilimy porucznika A. Bu³ata o rozmowê, która przybli¿y czas jego walki w szeregach AK.

*

- Kiedy Pan wst¹pi³ do ZWZ-AK?
- To by³ rok 1941, mia³em wtedy ukoñczone 18 lat.
- Jakie by³y dalsze kroki w pracy konspiracyjnej?
- Po okresie wstêpnego przeszkolenia, po
z³o¿eniu przysiêgi na wiernoæ Ojczynie itp.
- skierowano mnie do Samodzielnego Oddzia³u Dywersji Orodka Mielizna. Oddzia³
ten powo³ano jako zacz¹tek organizacji

dywersyjnej na naszym terenie w 1942 roku
i od tego czasu prowadzono nieustanne
szkolenia w zakresie bojowym.
- Kto prowadzi³ te szkolenia?
- Pamiêtam, ¿e pierwszym naszym profesorem by³ porucznik Oskar, który przyje¿d¿a³ na nasze spotkania z £owicza, gdzie
wówczas mieszka³. Niestety w lipcu 1944 r.
zgin¹³ w Milanówku podczas starcia z ¿andarmami niemieckimi. By³o to ju¿ po powo³aniu go na szefa Obwodu Kedyw w Milanówku. Nazywa³ siê Jerzy Kowalski. W miêdzyczasie naszym dowódc¹ zosta³ pchor.
Zygmunt Piekarski ps. Chmura. Chcia³bym
tu jedn¹ rzecz uciliæ. Otó¿ kiedy ju¿ stanowilimy oddzia³ w pe³ni przygotowany do
akcji dywersyjnych, to formalnie powo³ano
go w kwietniu 1943 r. Wspominam o tym,
aby uwiadomiæ wszystkim zainteresowanym, ¿e nasz SOD powsta³ jeszcze przed
utworzeniem na naszym terenie Obwodu
Kierownictwa Dywersji Kedyw. Do czasu powo³ania Kedywu funkcjonowalimy jako
oddzia³ wy³oniony na okres szkolenia z plutonu 52, 10 pp., którym wówczas dowodzi³
por. Ryszard Csáky ps. Raczyñski, Mika.
£¹cznie moja s³u¿ba w ZWZ-AK trwa³a bez
przerwy blisko 4 lata.
- Spogl¹daj¹c na ten okres z perspektywy czasu, co szczególnego utrwali³o siê
w Pana pamiêci z tych czterech lat s³u¿by?
- Cech¹ charakterystyczn¹ s³u¿by w Armii Krajowej by³a autentyczna kole¿eñska
atmosfera, prawdziwa przyjañ i lojalnoæ
i to w wymiarze wielokierunkowym: wród
pionu dowódczego, niezale¿nie od stopnia
hierarchii s³u¿bowej, miêdzy dowódcami
a podw³adnymi-szeregowymi ¿o³nierzami
oraz wród szeregowej braci ¿o³nierskiej,
sk³adaj¹cej siê w 70% z m³odzie¿y przedpoborowej. Nale¿y tu jeszcze podkreliæ, ¿e
Armia Krajowa by³a przecie¿ w stu procentach armi¹ ochotnicz¹.
- Po zakoñczeniu wojny i rozwi¹zaniu AK rozpoczê³a siê nagonka i przeladowania ¿o³nierzy Armii Krajowej, nieprawda¿?
- Tak, ¿o³nierze Armii Krajowej zostali
uznani za najwiêkszych wrogów tzw. w³adzy ludowej. W okresie 1945-1955 byli niemi³osiernie tropieni i skazywani na wiêzienia, czêsto do¿ywotnie, a nawet na karê
mierci. Ale przyjañ z czasów pe³nienia
przez nas s³u¿by w AK przetrwa³a i do dzisiejszego dnia korespondujemy ze sob¹, spotykamy siê w czasie uroczystoci rocznicowych. Ja - z powodu z³ego stanu zdrowia bywam w Milanówku ostatnio doæ rzadko,
ale dostajê Biuletyn i ledzê wydarzenia

Por. Adam Bu³at ps. Poraj

w miecie, które przez wiele lat by³o moim
domem rodzinnym.
- W ksi¹¿ce Milanówek - Ma³y Londyn, a tak¿e w Milanówek - miejsce
magiczne czytelnicy znajd¹ wiele Pana
wspomnieñ. S¹ one zbeletryzowane, wiêc
kto móg³by pomyleæ, ¿e to fikcja literacka. Pytam, aby zaspokoiæ ciekawoæ
czytelników, w jakim stopniu s¹ one oparte na autentycznych wydarzeniach?
- W czasie okupacji niemieckiej, a potem
sowieckiej w PRL-u, prowadzi³em notatki
pod kryptonimem a.b., aby utrudniæ ewentualne dotarcie do ich autora, aby - w przypadku dostania siê w niepowo³ane rêce - nie
dekonspirowa³y zdarzeñ i nazwisk osób
w nich uczestnicz¹cych. Treæ moich opowieci opiera siê jednak na autentycznych
wydarzeniach, w których sam bra³em udzia³.
Notatki a.b. przyznajê - musia³em przechowywaæ w ró¿nych miejscach - w piwnicach,
na strychach, w skrytkach ulokowanych pod
pod³og¹, w otworach wentylacyjnych itp.
Dlatego te¿ z wielkim trudem uda³o mi siê je
po latach odczytaæ, czêstokroæ musia³em siê
te¿ odwo³aæ do pamiêci moich kolegów z AK,
aby zweryfikowaæ jakie szczegó³y, których
nie uda³o siê odtworzyæ z pamiêci. Chcia³bym
podkreliæ, ¿e zawarte w ksi¹¿ce opowiadania obejmuj¹ w wiêkszoci te akcje, w których bra³ udzia³ Dziunek lub by³ ich organizatorem, np. akcja Za wszelk¹ cenê. Historia pt. Ostatni zrzut zosta³a opisana
przez naszego kolegê Stasia Markowskiego,
który bra³ udzia³ w tej akcji przejmowania
zrzutu, podobnie jak i Dziunek, który wraz
ze mn¹ organizowa³ wtedy dostawê wozów
do transportu broni. Pamiêtam, ¿e po ich dostarczeniu do miejsca zrzutu, Dziunek
zdj¹³ zawieszony na brzozie spadochron
wraz ze zrzutkiem, który w dowód wdziêcznoci podarowa³ mu piêkny, nowoczesny pistolet amerykañski, a zwracaj¹c siê do nas
powiedzia³: Jemu siê bardziej przyda! Pistoletu tego zazdrocilimy Mu wszyscy.
- Dziêkujê za rozmowê, gratulujê
awansu na porucznika i wyra¿am przekonanie, ¿e czytelnicy ksi¹¿ek o Milanówku siêgn¹ po Pana wspomnienia a wkrótce poznaj¹ kolejne Pana opowieci i relacje przygotowane do druku, które przybli¿aj¹ okres wojny wspó³czesnemu pokoleniu milanowian.
Andrzej Pettyn
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Sekcje prowadzone
w Miejskim Orodku Kultury
RYSUNEK I MALARSTWO
Dla m³odzie¿y
Poniedzia³ek godz. 17.00
Zajêcia w Saloniku-Galerii Historycznej,
w budynku Poczty Polskiej, ul. Pi³sudskiego 30.
Prowadzi W³odzimierz Starociak.
ZAJÊCIA PLASTYCZNE
Dla dzieci w wieku 7-11 lat
roda godz. 16.00-17.00
Prowadzi Edyta Budziewska
WARSZTATY
RÊKODZIE£A ARTYSTYCZNEGO
Dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 12-16 lat
roda godz. 17.15-18.15
Prowadzi Edyta Budziewska

TEATR AMATORSKI
Dla doros³ych
Pi¹tek godz. 19.30
Prowadzi Dariusz Biernacki
SZKÓ£KA SZACHOWA
Dla dzieci w wieku 5-15 lat
Sobota godz. 10.00
Prowadzi Jaros³aw Kowalewski
CAPPELA MILANOVIENSIS
Dla doros³ych
Czwartek godz. 16.00
Prowadzi Dariusz Biernacki

TEATR AMATORSKI
Dla dzieci w wieku 7-11 lat
Pi¹tek godz. 16.30
Prowadzi Dariusz Biernacki

STUDIUM PIEWU SOLOWEGO
I PIOSENKARSTWA
Pi¹tek, godz. 18.00
Prowadzi Dariusz Biernacki

TEATR AMATORSKI
Dla m³odzie¿y w wieku 12-18 lat
Pi¹tek godz. 17.30
Prowadzi Dariusz Biernacki

CHÓR Z£OTY LIÆ
Pi¹tek, godz. 12.00
Prowadzi Maciej Puchalski

GIMNASTYKA NA KRÊGOS£UP
Wtorek, czwartek godz. 17.25
Prowadzi Katarzyna Czy¿-Niedzieska
LOW IMPACT na bazie PILATES
Wtorek, czwartek godz. 18.15
Prowadzi Joanna Kazikowska
FANK - AEROBIK
Wtorek, czwartek godz. 19.05
Prowadzi Joanna Kazikowska
SEKCJA STRZELECKA
Wtorek, pi¹tek godz. 17.00-19.00
Prowadzi Zbigniew Kubek

Europejskie Spotkania Muzyczne

Chopin w Milanówku

Zajêcia w ramach aerobiku

ci¹g dalszy ze str. 2

Jak siê dowiedzielimy ze s³owa wstêpnego, w kociele w Brochowie, gdzie Chopin zosta³
ochrzczony i gdzie powstaje Europejskie Centrum Pianistyki rozpoczn¹ siê w pierwsz¹ niedzielê lipca br. Koncerty Chopinowskie. Zainauguruje je zwi¹zany z Milanówkiem wybitny
pianista i pedagog prof. Kazimierz Gier¿od, który zaprasza do udzia³u w tych koncertach
mi³oników muzyki chopinowskiej z Milanówka.

Bo¿ena Starociak
Serce Jedyne - bi³o wród nas
Zaszumia³y sosny w Milanówku
poszumem dêby stare wtórowa³y
Brzozy dwiêkiem perlistym, listków falowaniem
O Szopenie nam opowiada³y
Jak tu³acze serce do kraju wróci³o
Jak me w swojej Polsce znów bezpieczne sta³o
Jak w zaciszu Krzy¿a wiêtego spoczê³o
I na zawsze tam pozosta³o.
Przysz³y wojny niespokojne chwile
I znów serce niepewnie zabi³o
Ju¿ akordy ostatnie brzmi¹ w bezdro¿nym pyle
Gdy do wiêtej Jadwigi na plebaniê siê skry³o.
Widzielimy ca³¹ polskoæ w tym jedynym
sercu
Co wolnoci symbolem nam by³a
Co muzyk¹ pól naszych i lasów
Zagro¿on¹ Ojczyznê znaczy³a.
Dla tych co po nas nadejd¹
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Miejskie Centrum Informacji
Patrycja Jankowska

Patrioci pragnêli zachowaæ fryckowe serce
Dziedzictwo naszych najwy¿szych wartoci
Wra¿liwoæ polsk¹ w muzykê zaklêt¹
I jej têsknoty - pragnienie mi³oci.
W cieniu brzóz milanowskiej wi¹tyni
W wolnym kraju serce nadal bi³o
I pod os³on¹ opatrznoci boskiej
Znów do wiêtego Krzy¿a powróci³o.
W codziennoci naszego miasteczka
Historiê wielk¹ zapisa³ czas
Gdy dla ka¿dego honorem by³o,
¯e serce Szopena bi³o wród nas.
I chocia¿ serce wielkiego Polaka
Ju¿ w Milanówku nie spoczywa w ciszy
Preludia szumi¹ w okolicznych drzewach
A w starodêbach nokturny siê s³yszy.
Milanówek, luty 2008 r.
(Wiersz napisano na inauguracjê obchodów
200. rocznicy urodzin i 160. rocznicy mierci
F. Chopina - Milanówek, 22 lutego 2008 r.)

Zajêcia w ramach warsztatów
plastycznych

Miejski Orodek Kultury
poszukuje do pracy
animatorów kultury
do prowadzenia sekcji i warsztatów
(np. taniec, piew...).
Osoby kreatywne i z dowiadczeniem
prosimy o kontakt
pod nr tel. 022 758 32 34

Kalendarz

imprez artystycznych i sportowych
kwiecieñ / maj 2008
KWIECIEÑ
5 kwietnia
godz. 9.30
Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Sto³owym
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych
godz. 13.30
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Sto³owym Seniorów
(Miejsce - ZSG nr 1, ul. Królewska 69)
6 kwietnia
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Legenda o smoku
wawelskim dla dzieci w wieku od 3-11 lat.
Wstêp p³atny - 5 PLN
(Miejsce - MOK)
19 kwietnia (sobota)
Niebezpieczne zabawy autorska sztuka
Jana Machulskiego
Organizator: MU3W
(Miejsce - MOK)
26 kwietnia (sobota)
Fina³ IV Ogólnopolskiego Przegl¹du Piosenki Kryszta³owa Nuta (Miejsce - Lidzbark Warmiñski)

26 kwietnia (sobota)
godz. 15.00
Dzieñ Sportu w miecie
 Mila Milanowska
 Wycigi kolarskie
(Miejsce - boisko na Turczynku)
26 kwietnia (sobota)
godz. 16.00
Spotkanie z Maciejem Pinkwartem
Organizatorzy: TMM i MU3W
(Miejsce - MOK)
27 kwietnia (niedziela)
Specjalny Koncert Fina³owy Kryszta³owa Nuta. Wyst¹pi Anna D¹browska.
(Miejsce - MOK)
MAJ
1 maja (czwartek)
godz. 11.00
 Mistrzostwa Milanówka w Szachach
Szybkich M³odzików i Juniorów
 Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Seniorów w Szachach Szybkich

Milanowska grupa wsparcia

Grupa wsparcia Mamy cel dzia³a przy Orodku Pomocy Spo³ecznej
w Milanówku. W ka¿d¹ rodê spotykamy siê o godz. 12.00 w wietlicy
rodowiskowej Turczynek.
25 stycznia 2008 r. zorganizowa³ymy
Bal Karnawa³owy. Oczywicie mamusie
z dzieæmi by³y przebrane za barwne postacie. Swoim przybyciem zaszczyci³ nas Burmistrz Jerzy Wysocki. Wspólnie smakowalimy samodzielnie przygotowane pyszne sa³atki i desery. Bardzo dziêkujemy Panu Burmistrzowi za przybycie. Dziêkujemy tak¿e
ludziom dobrej woli, którzy podarowali nam
pieczywo, ciasta i inne artyku³y. Tañczylimy
i bawilimy siê znakomicie razem z dzieæmi,
paniami El¹ Ciesielsk¹ i Iwon¹ Mieszkowsk¹.
Bal by³ bardzo udany.
20 lutego 2008 r. ca³a nasza grupa wybra³a siê na wycieczkê do Warszawy do kina
na film Królestwo zwierz¹t. Bylimy w sali
ruchu, wyobrani, trójwymiarowej i wielu
innych piêknych i ciekawych salach kinowych. W drodze powrotnej wst¹pilimy do
restauracji Mc Donald. Wszyscy bylimy
bardzo zadowoleni z wyj¹tkowo udanego
wyjazdu. Oczywicie towarzyszy³y nam jak
zawsze panie z OPS - Iwona Mieszkowska
i Ela Ciesielska, co nas bardzo cieszy. Mamy
bardzo du¿o planów na ciekawe wyjazdy integracyjne, ale niestety brakuje nam rodków
finansowych.

Jestemy w dalszym ci¹gu gotowe pomagaæ innym - pe³ne chêci i zapa³u czekamy na
propozycje.
Ludzi dobrej woli prosimy o wsparcie
rzeczowe i finansowe dla naszej grupy.
Podajemy nr konta:
24 9291 0001 0086 8352 2000 0020
Grupa wsparcia Mamy cel bardzo dziêkuje ludziom dobrej woli za produkty, którymi nas obdarowali:
l Pañstwu J. H. Bieñkowskim - Kurnik Milanówek Polesie
l Panu Stefanowi Mierzejewskiemu - Piekarnia w Warszawie
l Centrum Miêsnemu Makton Warszawa
l Panu Markowi Alwast - kierownikowi
kina Wolnoæ w Grodzisku Maz.
l Anonimowym darczyñcom z Milanówka
i Grodziska, którzy ofiarowuj¹ nam pieczywo i ciasta na ró¿ne okazje
Wszystkim, którzy nas wspieraj¹, serdecznie dziêkujemy!

 Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Seniorów +60 lat w Szachach
(Miejsce - Miejska Hala Sportowa nr 2,
ul. Królewska 69)
3 maja (sobota)
Uroczyste Obchody 217. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
godz. 9.45 - zbiórka Pocztów Sztandarowych
przed kocio³em pw. w. Jadwigi l¹skiej
godz. 10.00 - Msza w. z okazji 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
godz. 11.00 - uroczystoæ patriotyczna
na placu im. Stefana Starzyñskiego

Miejska Biblioteka
w Milanówku informuje
Wzorem lat ubieg³ych biblioteka w Milanówku otrzyma³a w 2007 roku 7500
PLN na wykonanie zadania Zakup nowoci wydawniczych w ramach PROGRAMU
OPERACYJNEGO Promocja czytelnictwa Priorytet 1: Rozwój ksiêgozbiorów
bibliotek. Na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa jest instytucj¹, która zarz¹dza tym priorytetem i przekazuje bibliotekom fundusze na zakup ksi¹¿ek. Dziêki temu placówka biblioteczna wzbogaci³a siê o 311 woluminów, g³ównie z literatury popularnonaukowej i piêknej. Do
Oddzia³u dla Dzieci trafi³y ksi¹¿ki rekomendowane przez kampaniê spo³eczn¹
Ca³a Polska czyta dzieciom i nagrodzone przez polsk¹ sekcjê IBBY (International Board on Books for Young People)
o wysokich walorach edukacyjnych i wychowawczych.
Zapraszam do korzystania ze zbiorów
biblioteki w godzinach:
Poniedzia³ki: 12.00-19.00
Wtorki: 12.00-18.00
Czwartki: 11.00-16.00
Pi¹tki: 12.00-18.00.
Informacje pod nr telefonu: 022 755 81 13
e-mail: mbp.milanowek@neostrada.pl
Dyrektor MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska

Iwona Wojenko, tel. 691 578 491
Urszula Koralewska, tel. 516 832 606

7

Program zajêæ semestru letniego
2007/2008
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku to uczelnia, która stwarza seniorom mo¿liwoæ ¿ycia bez staroci,
¿ycia ci¹gle dodawanego do lat, wype³niaj¹cego codziennoæ nowymi celami, perspektyw¹, g³êbokim sensem.
Wiek, p³eæ, status spo³eczny nie maj¹ tu ¿adnego znaczenia. Wielu naszych s³uchaczy ³¹czy przyjañ, sympatia,
zainteresowania, kole¿eñska wspó³praca, ogromne zainteresowanie wiedz¹, wiatem, w³asnym rozwojem,
aktywnoci¹, rozrywk¹, twórczym dzia³aniem oraz drugim cz³owiekiem.
W miarê posiadanych mo¿liwoci, staramy siê rozwijaæ nasz¹ ofertê
edukacyjn¹ i kulturaln¹ nie zapominaj¹c o æwiczeniach stymuluj¹cych
aktywnoæ psychofizyczn¹ naszych s³uchaczy (gimnastyka na p³ywalni, gimnastyka chiñska, terapia tañcem).

Wiosny
w sercu,
pogody
w duchu!

Otrzymany grant z Polsko Amerykañskiej Fundacji Wolnoci pozwoli³ na op³acenie i uatrakcyjnienie naszej dzia³alnoci. Istnieje ju¿
nasza strona internetowa www.mu3w.pl. Bardzo prê¿nie dzia³a nasze ko³o teatralne. Tak¿e w drugim semestrze kontynuowaæ bêdziemy spotkania w Saloniku Literackim. Planujemy wyjazdy bli¿sze do
teatrów w Warszawie i dalszy 3 dniowy wyjazd edukacyjno-rekreacyjny do wiêtej Lipki.

Szczêliwych
i spokojnych
wi¹t
Wielkanocnych

Semestr letni 2007/2008 rozpoczyna siê 25 lutego i trwaæ bêdzie
do 13 czerwca.

¿yczy
Zarz¹d MU3W

WYK£ADY, SEMINARIA
dzieñ

godzina

temat zajêæ

roda 27.02.2008

17.00

Historia Sztuki Impresjonizm dr Bo¿ena Kowalska-Mazurkiewicz

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa 1

roda 5.03.2008

17.00

Seminarium: Prawid³owoæ
funkcjonowania rodowiska
przyrodniczego

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

roda 12.03.2008

17.00

Medycyna: Teorie starzenia siê dr med. Katarzyna Broczek
- praktyczne aspekty
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
zdrowego stylu ¿ycia

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

roda 26.03.2008

17.00

Politologia: Dyktatorzy XX w. dr Jolanta Itrich-Drabarek
i ich wp³yw na losy narodów
i pañstw

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

roda 09.04.2008

17.00

Psychologia: Rola zajêæ
mgr Miros³awa Badurzyñska
socjoterapeutycznych
w pomocy dziecku z problemami

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

roda 16.04.2008

17.00

Historia kultury: Jak Polacy
tworzyli Uniê Narodów
i europejski wspólnoty
w ci¹gu 1000 lat

dr Zbigniew wiêch

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

roda 23.04.2008

17.00

Etnografia: Plemiona
koczownicze Sahary

dr Adam Rybiñski

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

sobota 26.04.2008

16.00

Seminarium: Maciej Pinkwart MU3W i TMM MOK

Teatr Letni w Milanówku

Seminarium: z psychologii:
Mocne i s³abe strony
twojego charakteru

dr hab. Zdzis³aw Ples

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

roda 30.04 2008

prowadz¹cy

prof. Wies³aw Nowakowski

miejsce

roda 14.05.2008

17.00

Opowieci podró¿nicze:
Przyroda i zwierzêta
Afryki - Kenia

prof. Stanis³aw Kazubski

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

roda 28.05.2008

17.00

wiat sztuki i jego
percepcja - czêæ druga

mgr Mariusz Koszuta

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa Milanówek

pi¹tek 13 06.2008

17.00

Uroczyste zakoñczenie
roku akademickiego 2007/2008
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PRELEKCJE,WYJAZDY EDUKACYJNE
dzieñ

godzina

temat zajêæ

prowadz¹cy

miejsce

wtorek 26.02.2008

19.00

Teatr
Ksiê¿niczka Czardasza

Zarz¹d MU3W
odp. Jadwiga Nowakowska

Teatr Dramatyczny
Warszawa

roda 02.04.2008

17.00

Salonik Literacki
Samorz¹d S³uchaczy MU3W
Spotkanie z aktorem,
pisarzem Andrzejem Zaorskim

Gimnazjum Spo³eczne
ul. Brzozowa

sobota 19.04.2008

16.00

Teatr Jan Machulski
i jego teatr

MU3W i MOK

Teatr Letni
w Milanówku

czwartek 08.05.2008 19.00

Teatr Klimakterium

Zarz¹d MU3W
odp. Jadwiga Nowakowska

Teatr Rampa
w Warszawie

24-26 05 2008

Wyjazd
edukacyjno-rekreacyjny
do w. Lipki

Zarz¹d MU3W

Orodek wypoczynkowy

Salonik Literacki
Poezja K. I.Ga³czyñskiego

Wies³awa Grochola
przy udziale Andrzeja Pettyna
Samorz¹d S³uchaczy i ko³o teatralne MU3W

Otwarte Ogrody
Willa Waleria

roda 08.06.2008

17.00

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo dokonywania zmian w programie.
Przy okazji przypominamy s³uchaczom
Uniwersytetu, ¿e ju¿ mo¿na wp³acaæ czesne

za semestr. letni. Zgodnie z wczeniejszymi
ustaleniami wynosi ono 40.00 z³. Zapisywaæ
siê mog¹ równie¿ osoby, które dotychczas nie
by³y naszymi cz³onkami - informacje mo¿na

Konkurs fotograficzny

ci¹g dalszy ze str. 1

Pocztówka z Milanówka

mieszkañców i ca³ej lokalnej spo³ecznoci,
stary i nowy Milanówek.
Do konkursu mo¿na zg³aszaæ fotografie
i reporta¿e w maksymalnej iloci do piêciu zdjêæ.

Zasady uczestnictwa

(skrócone dla potrzeb informacji prasowej)
1. W Konkursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy
mieszkaniec Milanówka, który zajmuje
siê fotografi¹ amatorsko, z wyj¹tkiem
pracowników zak³adów fotograficznych
i cz³onków Jury oraz ich najbli¿szych
rodzin.
2. W Konkursie mog¹ braæ udzia³ jedynie te
prace, które nie bra³y udzia³u w ¿adnym
innym konkursie.
3. Udzia³ w konkursie jest bezp³atny i ca³kowicie dobrowolny.
4. Prace nale¿y przesy³aæ w opisanej kopercie poczt¹, przesy³k¹ kuriersk¹ lub
z³o¿yæ osobicie, na p³ycie CD wraz z podpisanym formularzem (który nale¿y
pobraæ ze strony www.tmm.net.pl)
i owiadczeniem na adres: Miejskie Centrum Informacji, 05-822 Milanówek,
ul. Warszawska 32, z dopiskiem: Pocztówka z Milanówka
5. W konkursie bêd¹ rozpatrywane wy³¹cznie prace, które zosta³y przes³ane wraz
z wype³nionym formularzem oraz
owiadczeniem uczestnika konkursu do
dnia 15 maja 2008 r. (termin wp³yniêcia
pracy pod wskazany adres).

Nagrody
1. Jury sporód nades³anych zdjêæ wybierze
trzy, które zostan¹ nagrodzone. Nagrodami w konkursie bêdzie sprzêt fotograficzny, ufundowany przez w³adze samorz¹dowe Milanówka oraz opublikowanie
nagrodzonych fotografii w postaci pocztówki.

uzyskaæ w naszej siedzibie przy ul. Warszawskiej 32 w ka¿dy wtorek i czwartek
w godz. 10.00 - 12.00.

Prezes MU3W
Dominika Inkielman

9. Nagrody zostan¹ wrêczone podczas
uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.
Wiêcej informacji wraz ze szczegó³owym
regulaminem na stronie internetowej:
www.tmm.net.pl
Zapraszamy do udzia³u w konkursie.
Cz³onek Zarz¹du TMM
odpowiedzialny za konkurs
Mariusz Koszuta

2. Jednemu laureatowi zostanie przyznana
nagroda publicznoci, która wybierze
zdjêcia za pomoc¹ g³osowania internetowego poprzez stronê www.tmm.net.pl
3. G³osowanie internetowe rozpocznie siê
20 maja 2008 o godz. 20.00 i zakoñczy
w dniu 1 czerwca 2008 o godz. 20.00.
4. W g³osowaniu internetowym ka¿dy Internauta bêdzie móg³ oddaæ tylko jeden g³os.
5. Jury ponadto zastrzega sobie prawo
do przyznania maksymalnie dwóch wyró¿nieñ.
6. Decyzje jury s¹ ostateczne i nie przys³uguje od nich odwo³anie.
7. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie www.tmm.net.pl dnia
8 czerwca 2008 r.
8. Osoby nagrodzone i wyró¿nione zostan¹
powiadomione o wynikach konkursu podczas otwarcia wystawy pokonkursowej
w dniu 8 czerwca 200 8 r. (podczas Festiwalu Otwarte Ogrody) oraz listownie
b¹d poczt¹ elektroniczn¹.

Bardzo dziêkujê za podjêt¹ przez
Integracyjn¹ Spo³eczn¹ Szko³ê Podstawow¹ im. Emila Fieldorfa w Milanówku przy ul. Spacerowej 3 inicjatywê dokarmiania bezdomnych kotów. Pani Dyrektor Dorota Targoñska zobowi¹za³a
siê do zbiórki suchej karmy i puszek
przez dzieci, które wywi¹za³y siê z podjêtego zadania. Pierwsze partie karmy
zosta³y ju¿ przekazane Paniom dokarmiaj¹cym zwierzêta na Osiedlu Jedwabnik. Dziêkujê rodzicom oraz dzieciom
i polecam siê na przysz³oæ.
Radna Miasta Milanówka
Barbara Winiewska
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Szkolne (po)rachunki
Ten osi¹gn¹³ sukces, kto pracowa³ dobrze,
mia³ siê czêsto i kocha³ bardzo
Za nami zimowe, choæ w wiosennej aurze, ferie, które w naszej Szkole, tj. w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Milanówku dziel¹ rok
szkolny na 2 semestry. Dla ca³ej spo³ecznoci szkolnej rozpoczyna siê wiêc praca II semestru w du¿ej mierze rozstrzygaj¹ca o efektach i wynikach wpisywanych w czerwcu na
cenzurki szkolne. Zanim jednak cytowane na
wstêpie s³owa Elbena Green Hubbarda odniesiemy do ca³orocznych zmagañ o najlepsze noty, zauwa¿my osi¹gniêcia minionego
pó³rocza.
A jest siê czym pochwaliæ. Sukcesów tych
spektakularnych i tych ma³ych nie brakuje.
Wyniki klasyfikacji wskazuj¹, ¿e znakomita wiêkszoæ uczniów pracowa³a dobrze,
poszerzaj¹c zakres swoich umiejêtnoci
i rozwijaj¹c dane od losu talenty. By nie byæ
go³os³ownym:
l rednia ocen w klasach 4 - 6 wynios³a
4,09 (dla porównania w minionym roku
szkolnym po I semestrze - 4,06),
l 34% uczniów otrzyma³o oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajêæ edukacyjnych wy¿sze od oceny dostatecznej, tzn.
ci uczniowie maj¹ tylko oceny dobre, bardzo dobre i celuj¹ce,
l 17 uczniom przyznano stypendium za
wyniki w nauce,
l zmala³a diametralnie liczba ocen niedostatecznych i ocen nieodpowiednich, wyeliminowano oceny naganne z zachowania (jest jedna ocena niedostateczna i jedna nieodpowiednia w ca³ej Szkole).
Cieszy tak du¿a mobilizacja i zapa³, nadto
obiecuje ona wiêcej przy klasyfikacji rocznej.
Przywo³aæ nale¿y te¿ niema³e sukcesy
sportowe, po jakie siêgnêli uczniowie w zawodach na ró¿nych szczeblach. Do najbardziej presti¿owych nale¿¹:
l awans 3 uczniów do Igrzysk Mazowieckich w indywidualnych biegach prze³ajowych, które odbêd¹ siê wiosn¹ br.,
l I miejsce dru¿yny dziewcz¹t w Powiatowych zawodach w unihockeju,
l II miejsce dru¿yny dziewcz¹t w Miedzypowiatowych zawodach w unihockeju,
l II miejsce dru¿yny ch³opców w Powiatowych zawodach w unihockeju,
l II miejsce dru¿yny ch³opców i dziewcz¹t
w Powiatowych zawodach w p³ywaniu,
l I miejsce uczennicy klasy 3a indywidualnie w Powiatowych zawodach w p³ywaniu na dystansie 25 m stylem dowolnym.
Uczniowie kilkakrotnie przystêpowali do
konkursów i olimpiad wiedzy. Najwiêkszym
powodzeniem cieszy³a siê matematyka i jêzyk angielski oraz jêzyk polski. Ulubione
konkursy uczniów to Olimpus matematycz-
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ny i Alfik matematyczny. Porównanie osi¹gniêtych przez uczniów wyników w bie¿¹cym i minionym roku szkolnym wskazuje na
przyrost lepszych rezultatów przy jednoczesnym wiêkszym ze strony uczniów zainteresowaniu udzia³em w konkursach. Jak co
roku stworzono uczniom szereg okazji do
wykazania siê talentem w rywalizacji konkursowej w dziedzinie plastyki i muzyki.
I jak co roku obserwowano nie s³abn¹ce zainteresowanie tak¹ form¹ w³asnego rozwoju i realizacji ambicji uczniów.
Do sukcesów I semestru wszyscy zgodnie zaliczaj¹ oddanie do u¿ytku nowego boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Dziêki dba³oci o placówki owiatowe i gospodarnoci
w³adz miasta, uczniowie w pe³ni cieszyæ siê
bêd¹ nowym obiektem ju¿ niebawem, z nadejciem prawdziwej wiosny.
Powody do satysfakcji i radoci daje nam
równie¿ zakoñczona pe³nym powodzeniem
realizacja projektu Razem w nauce i zabawie, prowadzonego w ramach programu
wyrównywania szans edukacyjnych. W pro-

jekcie zaakceptowanym w drodze konkursu
i finansowanym ze rodków ministerialnych
uczestniczy³o 40 uczniów i 13 nauczycieli.
Efekty prowadzonej ró¿nymi metodami pracy, z wykorzystaniem dostêpnych rodków
widaæ ju¿ dzi. A to z kolei zachêca do poszukiwañ coraz to nowych, innych rozwi¹zañ wspieraj¹cych m³odego cz³owieka w procesie jego rozwoju i przygotowaniu do ¿ycia
w spo³eczeñstwie.
M¹drzy ludzie zwykli mawiaæ, ¿e drzewo najlepiej ronie, gdy stoi, cz³owiek, gdy
pracuje. Dzi, zastanawiaj¹c siê nad dokonaniami szkolnego rodowiska w minionych
5 miesi¹cach, widzê, jak wiele pracy w³o¿ono w uzyskanie po¿¹danych efektów, jak
wiele z³o¿onego wysi³ku kosztuje wykucie
najmniejszej zmiany oraz postêpu i na nowo
odkrywam prawdê przytoczonych s³ów.
To pobie¿ne i wyrywkowe podsumowanie pragnê zakoñczyæ gratulacjami dla autorów wszystkich sukcesów, podziêkowaniami za sumienn¹ pracê i ¿yczeniami odwagi
i si³y by siêgaæ wy¿ej i osi¹gaæ wiêcej.
A wszystkie trzy jednako kierujê do uczniów,
ich nauczycieli i rodziców.
Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2
Marianna Frej

Zapisy
do Szko³y Podstawowej nr 2

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej informuje rodziców (prawnych
opiekunów) dzieci rozpoczynaj¹cych od wrzenia 2008 roku naukê w szkole, ¿e zapisy
dzieci do pierwszej klasy Szko³y Podstawowej nr 2 odbywaæ siê bêd¹ w kwietniu i w maju br.
Zapraszamy rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w dni powszednie w godz. 9.00 16.00 do sekretariatu Szko³y. Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ oraz zameldowanie dziecka.
Rodziców (prawnych opiekunów) z dzieæmi zapraszam na spotkanie informacyjne, które
odbêdzie siê 9 czerwca 2008 (poniedzia³ek) o godz. 1800.
Kontakt: Milanówek, ul. Literacka 20; Tel/fax: (022)758 - 34 - 85, (022) 758 32 06
E-mail: szkola.nr2@neostrada.pl www.szkola2milanowek.neostrada.pl
Dyrektor Szko³y
mgr Marianna Frej

Mi³e z po¿ytecznym

czyli jak minê³y ferie zimowe
Na czas dwutygodniowej przerwy w zajêciach edukacyjnych w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Milanówku zaproponowano uczniom zajêcia
sportowe, zajêcia plastyczne o tematyce ekologicznej i zajêcia taneczne.
Celem tych zajêæ by³o zachêcenie do aktywnego spêdzenia wolnego czasu, rozbudzenie i rozwój zainteresowañ indywidualnych uczniów, ruch, poznawanie regu³ gier
zespo³owych, kszta³towanie postaw rywalizacji fair play, a tak¿e umo¿liwienie m³odym
ludziom przebywania ze sob¹ w innych nieco ni¿ szkolna codziennoæ okolicznociach.
Zaanga¿owanych w zorganizowanie uczniom wypoczynku by³o 3 nauczycieli pracu-

j¹cych na co dzieñ w Szkole i 1 instruktor tañca wspó³pracuj¹cy z placówk¹.
Feryjne lenistwo uda³o siê przemóc blisko
szeædziesi¹tce uczniów, co nie jest mo¿e
zbyt imponuj¹cym wynikiem, ale wzi¹wszy
pod uwagê fakt, ¿e udzia³ w zajêciach by³ nieobowi¹zkowy i ¿e wiêkszoæ ofert jednak
przegrywa z grami komputerowymi i telewizj¹, to mo¿na uznaæ, ¿e cel podstawowy zosta³ osi¹gniêty.

Najwiêksze zaanga¿owanie i zapa³ towarzyszy³ uczniom na zajêciach
plastycznych. Pod fachowym okiem nauczycielki
przyrody i z wykorzystaniem fachowej literatury
uczniowie poznawali ¿ycie, rodowisko i zwyczaje zwierz¹t, funkcjonowanie ekosystemów. Nastêpnie zdobyte informacje wykorzystywali w konkretnej pracy plastycznej,
którym by³o malowanie
i ozdabianie cian pracowni - kontynuowanie
Wykonane przez uczniów malowid³a cienne w pracowni
podjêtego kilka lat temu
przyrodniczej
i co rok rozwijanego projektu przyrodniczej cie¿ki dydaktycznej.
nych i przechodzi na zewn¹trz do urz¹dzaBudowana przez lata cie¿ka ma swój pocz¹nego równie¿ z uczniami mini ogrodu botatek w pracowni w formie malowide³ ciennicznego.

Wy¿ej, dalej...
czyli zimowisko 2008
Ferie zimowe kojarz¹ siê wszystkim ze niegiem, mrozem, jazd¹ na
nartach, ³y¿wach, lepieniem ba³wana, nie¿kami. Niestety od kilku lat
brakuje tego dzieciom spêdzaj¹cym ten czas w Milanówku. Aby daæ
im trochê prawdziwej zimy, zorganizowano wyjazd do Zakopanego.
By³ on odpowiedzi¹ na og³oszony przez
Gminê Milanówek konkurs na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y
w ramach akcji Zima. 24 uczniów z milanowskich szkó³ (Szko³y Podstawowej nr 2
i Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3) spêdzi³o
wraz z opiekunami w samym sercu Zakopanego dni miêdzy 8 a 16 lutego 2008 roku.
Milanówek i Warszawa ¿egna³y szarymi
ulicami, m¿awk¹ i dodatnimi temperaturami, wiêc tym milsz¹ niespodziank¹ by³o
s³oñce, mróz i nieg na ulicach stolicy polskich Tatr. Taka pogoda utrzymywa³a siê
przez ca³y tydzieñ, dlatego mo¿na by³o wykorzystaæ dany czas na codzienn¹ naukê, doskonalenie jazdy na nartach biegowych
i zjazdowych oraz na ³y¿wach. Zgodnie z has³em zimowiska Wy¿ej, dalej... dzieci nie
zra¿a³y siê niepowodzeniami w czasie pierwszych kroków na nartach czy ³y¿wach i wytrwale pokonywa³y trudnoci.
Poznawa³y tak¿e piêkno Tatr, szczególnie
w czasie wypraw na Wiktorówki i Rusinow¹
Polanê, Wierch Poroniec, Guba³ówkê i Butorowy Wierch, Sanktuarium na Krzeptówkach
oraz odwiedzin w Muzeum Tatrzañskiego
Parku Narodowego.
Wzbogaci³y sw¹ wiedzê o góralskim folklorze (odwiedziny w Muzeum Tatrzañskim
im. Tytusa Cha³ubiñskiego, konkurs gwary,
zbieranie ciekawostek na ten temat).
W czasie wycieczek, organizowanych
wspólnych zajêæ (malowanie na szkle, wy-

konywanie ró¿nych ozdób z koralików, sudoku i innych) pog³êbia³y umiejêtnoci interpersonalne w grupie rówieniczej i funkcjonowanie w ró¿nego rodzaju sytuacjach
spo³ecznych. Uczy³y siê jak nie tylko w sposób bezpieczny i planowany spêdzaæ wolny
czas, ale tak¿e jak czerpaæ radoæ ze zwyk³ych sytuacji ¿yciowych, ze wzajemnych
relacji w grupie i jak dzieliæ siê ni¹, jak rozwi¹zywaæ trudne sytuacje.

Spora grupa uczniów uczestniczy³a
w grach sportowych (siatkówka, koszykówka, unihockey, tenis sto³owy) i mini zawodach oraz turniejach inicjowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Efekty widoczne po zajêciach feryjnych to
nie tylko lepsza kondycja fizyczna m³odych
ludzi, przyrost wiedzy przyrodniczej i ozdobiona pracownia, to równie¿ nabycie lub podniesienie umiejêtnoci tanecznych wielu
uczniów. Du¿e zainteresowanie wród
uczniów mini kursem tañca to dowód na to,
¿e m³odzi nie tylko ulegaj¹ modzie, ale równie¿ dostrzegaj¹ potrzebê kszta³towania
umiejêtnoci, które w ¿yciu ka¿dego kulturalnego i obytego towarzysko cz³owieka s¹
bardzo wa¿ne.
Dyrektor SP nr 2 w Milanówku
Marianna Frej

W czasie trwania zimowiska by³ tak¿e
realizowany program formacyjny Eucharystycznego Ruchu M³odych przez k¹cik liturgiczny, uczestnictwo we Mszy w. oraz zadania indywidualne dla ka¿dego dziecka iskierki i p³omyki, czyli pracy nad sob¹
(iskierka wytrwa³oci, hartu ducha, ciszy,
zdrowia, radoci itp.)
Dziêki wspania³ej pogodzie, radosnej atmosferze w grupie, wielu niezapomnianym
wra¿eniom w czasie górskich wycieczek
i jedzie na nartach spe³ni³y siê na pewno
marzenia uczestników zimowiska. Szkoda,
¿e trwa³o ono tak krótko i przywieziony
z Zakopanego nieg szybko znik³. Pozosta³y
wspomnienia, zdjêcia i nabyte umiejêtnoci.
Dyrektor SP nr 2
Marianna Frej

Za chwilê sprawdzian narciarskich umiejêtnoci
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Zima w miecie 2008
w ZSG nr 1
Zajêcia sportowe odbywa³y siê na hali
sportowej od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.00 - 14.00.
Program zajêæ by³ nastêpuj¹cy:
l 10.00 - 12.30 pi³ka siatkowa, pi³ka koszykowa,

kwencj¹. W zajêciach bra³o udzia³ od 50 do
80 osób.
W ramach akcji odby³y siê turnieje:

l 12.30 - 14.00 pi³ka no¿na,
l 10.00 - 14.00 tenis sto³owy,
l 10.00 - 14.00 cianka wspinaczkowa.
Zajêcia prowadzone by³y przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktora cianki wspinaczkowej. Uczestnikami
akcji by³y dzieci i m³odzie¿ z ca³ego Milanówka. Zajêcia cieszy³y siê rekordow¹ fre-

Trójkowa zima w miecie
Zima to, czy nie zima? Ferie za to prawdziwe! Ca³e dwa tygodnie
laby po ciê¿kim pierwszym semestrze nauki. Zas³u¿ony
wypoczynek.

l 21 lutego - turniej w tenisie sto³owym
i pi³ce siatkowej,
l 22 lutego - turniej w pi³ce no¿nej
Zwyciêskie zespo³y otrzyma³y nagrody,
medale i dyplomy.
Dyrektor ZSG nr 1
El¿bieta Przedziecka

nizowano rozgrywki sportowe oraz
zajêcia wietlicowe. W hali sportowej
toczy³y siê mecze pi³ki siatkowej, pi³ki no¿nej oraz koszykówki.
W pierwszym tygodniu ferii sportowcami
opiekowa³ siê Jacek Ob³êkowski, w drugim Miros³awa Duchnowska.
W ma³ej Sali gimnastycznej ZSG nr 3 tak¿e odbywa³y siê powa¿ne turnieje sportowe:
pi³ka no¿na, pi³ka rêczna, jazda na rolkach.
Mniejszymi rozgrywkami oraz zajêciami
wietlicowymi opiekowa³y siê: w pierwszym
tygodniu - El¿bieta D¹browska, w drugim Agnieszka £¹ka
W ci¹gu dwóch tygodni ferii, w godzinach
8.30 - 10.30, dzieci mog³y jedziæ na ³y¿wach
na sztucznym lodowisku w Pruszkowie. Dru¿yna wyrusza³a, oczywicie, pod wodz¹ dyrektora ZSG Krzysztofa Filipiaka.

Rozgrywki sportowe w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 podczas akcji zima w miecie

Trzeba jechaæ w góry, aby mi³o spêdziæ
czas, uprawiaæ sport , zobaczyæ nieg. Co
do niegu - zgoda! Ale co do mile spêdzonego
czasu, uprawiania sportu - niekoniecznie!

W Zespole Szkó³ Gminnych nr 3 przy
ul. ¯abie Oczko 1, jak co roku w czasie ferii
zimowych, poprowadzono akcjê Zima
w miecie. W godzinach od 10 do 13 orga-

Ferie na Turczynku
Tegoroczne ferie zimowe w rodowiskowym Klubie Wsparcia dla Dzieci
i ich Rodzin dzia³aj¹cym w Milanówku przy ul. Turczynek 3a obfitowa³y
w wiele atrakcji.
W dniach od 11 do 22 lutego zajêcia
w placówce odbywa³y siê w godz: 10.00 14.00. Ogó³em z oferty skorzysta³o 17 podopiecznych Klubu z terenu Milanówka,
w wieku od 6 do 15 lat. Oprócz ciekawych
propozycji zajêæ, które odbywa³y siê na terenie Klubu, jak: walentynki, spacery po okolicy, zajêcia plastyczne po³¹czone z konkur-
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sami, zajêcia kulinarne, zawody sportowe podopieczni uczestniczyli w imprezach poza
placówk¹. I tak, dwukrotnie wyje¿d¿ali na
basen w Grodzisku Maz., obejrzeli dwa filmy w kinie w Jankach: Alvin i wiewiórki,
Zaczarowana oraz weso³o i aktywnie spêdzili czas w Centrum Zabaw Kolorado
w Warszawie. Zadowolone i wypoczête dzieci

Cieszymy siê ogromnie, ¿e nasze propozycje spêdzenia wolnego czasu w miejscu zamieszkania, w szkole, spotka³y siê z tak du¿ym zainteresowaniem. Wielu chêtnych zawsze znalaz³o co dla siebie. Licznie odwiedzali nas tak¿e absolwenci naszej szko³y.
Wszyscy zadowoleni i wypoczêci, z nowymi si³ami, przystêpuj¹ do zmagañ naukowych w drugim semestrze.
Dziêkujemy organizatorom, dzieciom
i m³odzie¿y za udan¹ akcjê. ¯yczymy samych
sukcesów w podejmowanych dzia³aniach.
Rzecznik ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka

z zapa³em i energi¹ wróci³y do szko³y.
W okresie wiosennym planujemy inne ciekawe imprezy dla dzieci.
Kadra pedagogiczna oraz podopieczni
Klubu Wsparcia sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê
do przekazania wsparcia finansowego naszej
placówki z tegorocznego Kabaretonu, który
odbywa³ siê w Zespole Szkó³ Gminnych Nr 3
w Milanówku. Pieni¹dze te pozwol¹ nam na
uatrakcyjnienie ofert placówki.
Kierownik
rodowiskowego Klubu Wsparcia
El¿bieta S³awiñska

Druhna Halina  w trzynast¹
rocznicê mierci

na uboczu wa¿nych, tocz¹cych siê wokó³ nas
wojennych wydarzeñ i na miarê naszych
mo¿liwoci uczestniczy³ymy w konspiracji.
Po latach, kiedy drogi nasze siê rozesz³y,
mo¿emy w pe³ni doceniæ wartoci ladów,
które pozostawi³a po sobie nasza niezapomniana zastêpowa Halina Dzier¿anowska.

Lec¹ licie z drzew, p³yn¹ dni za dniami.
Zostawiaj¹ po sobie lad. Czy po naszym ¿yciu zostan¹ lady ?
Tak. Jest nimi nasza praca.
Te s³owa wpisa³a do pamiêtnika jednej
z nas niezapomniana druhna Halina Dzier¿anowska dnia 1 listopada 1943 roku. Nie
ma Jej ju¿ wród nas. Zmar³a 20 lutego 1995
roku.

Sk³adamy ho³d Jej pamiêci, harcerki okupacyjnego zastêpu Skowronków.

wszystko potrafi³a. Umia³a szyæ, malowaæ,
uk³adaæ wiersze i komponowaæ okolicznociowe piosenki. To dziêki Niej my 11-12 letnie dziewczyny nie by³ymy pozostawione

Halina Dzier¿anowska by³a mieszkank¹
Milanówka, córk¹ znanego muzyka Feliksa
Dzier¿anowskiego. W latach okupacji hitlerowskiej ju¿ od pierwszych dni zwi¹za³a siê
z konspiracj¹.

Jadzia Barska, Halina Bieniówna,
Wanda D¹browska, Ewa Krzy¿anowska,
Danka Lisiewska, Baka Matejakówna

Z g³êbokim ¿alem przyjêlimy wiadomoæ o mierci
w dniu 12 marca 2008 roku
 P

Stanis³awa Soliwody

Wraz z Ol¹ Rogowsk¹ zorganizowa³a
i prowadzi³a ¿eñskie tajne harcerstwo na terenie Milanówka. Ta siedemnastoletnia
wówczas dziewczyna by³a niezwykle dojrza³¹, m¹dr¹, ofiarn¹ patriotk¹ i spo³eczniczk¹.
Pozostawi³a po sobie niezatarte wspomnienia, szczególnie dla nas harcerek Jej okupacyjnego zastêpu Skowronków. Ona nasz
zastêp w 1942 roku zorganizowa³a, staraj¹c
siê swym przyk³adem przekazaæ nam idea³y
i wartoci, którym sama do koñca by³a wierna: Bóg, Honor i Ojczyzna. Imponowa³a nam
pod ka¿dym wzglêdem, a najbardziej tym, ¿e

Cz³owieka wielkiego serca i pe³nego pasji,
Zas³u¿onego pedagoga i wychowawcy,
Wieloletniego Dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3
i Inspektora Owiaty w Milanówku
Rodzinie i Najbli¿szym
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹
Burmistrz Miasta Milanówka
Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta Milanówka
Pracownicy Urzêdu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 29 stycznia do 5 marca 2008 r.
Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2008 rok.
Uzasadnienie:
Przenosi siê wydatki bud¿etowe miêdzy
rozdzia³ami w dziale 852 - Pomoc spo³eczna, na kwotê 60.000 z³, z przeznaczeniem na zapewnienie ci¹g³oci w wiadczeniu us³ug opiekuñczych.
2. Powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na Najciekawsz¹
Palmê Wielkanocn¹ 2008.
3. Powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia wi¹tecznego Konkursu na
Mazurek Wielkanocny Milanówek 2008.
4. Przekazania kierownikowi OPS w Milanówku uprawnieñ do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów.
II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2008 rok.
2. Zmiany w Uchwale Nr 337/XXIX Rady
Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia

3.

4.
5.
6.

2005 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2006-2010.
Zmiany treci Uchwa³y Nr 350/XXX/06
Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego
2006 r. w sprawie realizacji budownictwa
wielorodzinnego w ramach TBS na nieruchomociach gruntowych po³o¿onych
w Milanówku przy ul. Na Skraju w obrêbie
06-01 o ³¹cznej powierzchni 11.544 m2,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako
dzia³ki nr: 120/24, 120/27, 120/29, 120/31,
124/2, 125/2, 125/4.
Wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na
lata 2005-2013.
Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków.
Okrelenia górnych stawek ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych oraz opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoci p³ynnych.
III. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
1. Na Utrzymanie czystoci dróg i skwerów na terenie miasta Milanówka.
2. Na Wiosenny i jesienny wywóz lici
z prywatnych posesji i terenów u¿ytecznoci publicznej w granicach miasta Milanówka.
IV. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
1. Na pielêgnacjê zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka.
2. Na Us³ugi konserwacji dróg gruntowych
¿u¿lem paleniskowym.
3. Na roboty budowlane sieci wodoci¹gowej
w Milanówku.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska
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Informacja z XIII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 7 lutego 2008 r.
XIII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 07 lutego 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 wrêczy³ nagrody laureatom
III edycji konkursu na Najpiêkniej Owietlony
Ogródek wi¹teczny w Milanówku w 2007
roku. (Szerzej o konkursie piszemy na stronie 20)
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania:
Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie wyrównania dróg gminnych
w po³udniowej czêci miasta,
2) w sprawie przedstawienia pe³nego
harmonogramu prac oraz kosztorysu
zawieraj¹cego ceny jednostkowe dot.
modernizacji kortów tenisowych,
3) w sprawie udostêpnienia dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim
dot. budowy przedszkola przy ul. Fiderkiewicza.
Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie podjêcie dzia³añ maj¹cych
na celu organizacjê ruchu jednokierunkowego w obszarze ulic: Dworcowa, Kociuszki (Piasta- Krakowska),
Krakowska (Kociuszki - Dworcowa),
2) w sprawie utwardzenia t³uczniem ulicy Partyzantów,
3) w sprawie uczestnictwa Przewodnicz¹cego Rady Miasta we wrêczaniu
statuetki Liæ dêbu.

wów z podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych.
Plan dochodów po zmianach wynosi
42 127 804 z³.
Zwiêksza siê planowane wydatki w bud¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:
l w dziale 754, rozdzia³ 75412 o kwotê
8 000 z³ z przeznaczeniem na zapewnienie rodków na funkcjonowanie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej - MIFAM na eksploatacjê i paliwo do nowo zakupionego samochodu po¿arniczego;
l w dziale 754, rozdzia³ 75416 o kwotê
25 000 z³ z przeznaczeniem na zakupy
inwestycyjne dla Stra¿y Miejskiej. W planie finansowym tej jednostki zosta³y
uwzglêdnione wydatki na zakup nowego
pojazdu s³u¿bowego w kwocie 50 000 z³.
Jednak wymagania stawiane przed Stra¿
Miejsk¹ w zwi¹zku z zakupem nowego
pojazdu, który ma pozwoliæ na prawid³owe zabezpieczenie dzia³añ interwencyjnych, nie pozwalaj¹ na ich spe³nienie
w ww. kwocie. Dlatego konieczne jest
zwiêkszenie planu wydatków maj¹tkowych o 25 000 z³;
l w dziale 926, rozdzia³ 92601 o kwotê
155 000 z³ z przeznaczeniem na realizacjê
zadania Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów w zwi¹zku z zap³aceniem
faktury grudniowej w miesi¹cu styczniu
br., co spowoduje wy¿sze ni¿ uprzednio
planowano wydatki w 2008 roku;
l w dziale 926, rozdzia³ 92695 o kwotê
18 000 z³ z przeznaczeniem na dotacjê celow¹ z bud¿etu miasta na dofinansowanie
zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom polegaj¹cych na upowszechnianiu
kultury fizycznej wród dzieci i m³odzie¿y z Milanówka oraz nawi¹zaniu kontaktów z m³odzie¿¹ W³och, Francji i Niemiec poprzez uczestnictwo w turnieju pi³ki no¿nej CERVIA -CUP we W³oszech.

któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13 - za,
jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w roku 2008 preferencyjnego kredytu w BO
SA I Oddzia³ w Warszawie w 2008 roku
w wysokoci 1 760 509 z³ z przeznaczeniem
na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowê kanalizacji sanitarnej w Milanówku.
W bud¿ecie miasta Milanówek na 2008
rok zaplanowano kredyty i po¿yczki z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych na budowê kanalizacji sanitarnej w Milanówku. W styczniu
br. WFO i GW w Warszawie przekaza³ informacje o mo¿liwoci uzyskania dofinansowania na realizacjê ww. przedsiêwziêcia
w drugiej po³owie 2008 roku. Z uwagi na to,
¿e w 2008 roku trwa kontynuacja budowy
kanalizacji sanitarnej w osiedlu Gospodarska w Milanówku i wymagane jest zapewnienie rodków na realizacjê tej inwestycji
ju¿ w I pó³roczu, dlatego nale¿a³o podj¹æ
dzia³ania zmierzaj¹ce do pozyskania preferencyjnego kredytu. Przedmiotowa uchwa³a
umo¿liwi pozyskanie rodków ju¿ w I pó³roczu. Pozosta³¹ kwotê po¿yczek, któr¹ zaplanowano na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowê kanalizacji
sanitarnej miasto planuje pozyskaæ z Funduszu Spójnoci.
Uchwa³a Nr 126/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 112/XII/
07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na modernizacjê dróg powiatowych, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 13 - za, jednog³onie.

Plan wydatków po zmianach wynosi
46 909 060 z³.

Radni wyrazili zgodê na dokonanie
zmiany w Uchwale 112/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na modernizacjê dróg
powiatowych w nastêpuj¹cy sposób: § 1
otrzymuje brzmienie:

w sprawie: zmian bud¿etu miasta na
2008 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
12 - za, 1-wstrz.

Zmniejsza siê plan rozchodów z tytu³u
sp³at kredytów w § 962 o kwotê 42 146 z³
dostosowuj¹c plan sp³at na 2008 rok do kwot
wynikaj¹cych z harmonogramów zawartych
w umowach.
Plan rozchodów po zmianach wynosi
2 552 115 z³.

Udziela siê z bud¿etu miasta Milanówka pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu z przeznaczeniem na wykonanie
nak³adek asfaltowych w ulicy Dêbowej i Warszawskiej w Milanówku. Wykrelone zosta³o zadanie dotycz¹ce budowy chodnika
w ulicy redniej.

Zwiêksza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:

Uchwa³a Nr 125/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.

l w dziale 756, rozdzia³ 75616 o kwotê
163 854 z³ z tytu³u planowanych wp³y-

w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego
kredytu w BO SA I Oddzia³ w Warszawie,

rodki przyjête w bud¿etach powiatu
grodziskiego i miasta Milanówka na 2008
rok na realizacjê zadañ inwestycyjnych
(po 300 000 z³) nie zabezpieczaj¹ w sposób

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 124/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.

14

w³aciwy kwot na wykonanie wczeniej zamierzonych inwestycji. Maj¹c na uwadze stale rosn¹ce ceny realizacji robót drogowych za
ww. rodki, planowane jest wykonanie nak³adek asfaltowych w ulicy Dêbowej i Warszawskiej w Milanówku. Po zrealizowaniu
tych inwestycji za ni¿sze ni¿ przewidywane
rodki mo¿liwe jest przyst¹pienie do prac
zwi¹zanych z budow¹ chodnika w ulicy
redniej.
Uchwa³a Nr 127/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.
w sprawie: pozbawienia ulicy Dêbowej
kategorii drogi gminnej, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 13 - za, jednog³onie.
Uchwa³a Nr 128/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.
w sprawie: zaliczenia ulicy Piotra Skargi
do kategorii drogi gminnej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13 - za, jednog³onie.
W porozumieniu z Zarz¹dem Powiatu
Grodziskiego, nast¹pi zamiana: kategorii
drogi gminnej - ul. Dêbowej na drogê kategorii powiatowej, a zaliczenie drogi kategorii powiatowej ul. P. Skargi do kategorii dróg
gminnych. Ulica P. Skargi, ze wzglêdu na
swoje po³o¿enie, jest drog¹ obs³uguj¹c¹ jedynie ruch lokalny. Nie tworzy spójnego ci¹gu komunikacyjnego w istniej¹cym uk³adzie
dróg powiatowych. Pozbawienie ul. Dêbowej
kategorii drogi gminnej umo¿liwi Powiatowi Grodziskiemu zaliczenie powy¿szej drogi do kategorii drogi powiatowej, a tym samym spowoduje, ¿e powstanie naturalny
ci¹g drogi powiatowej na odcinku: droga
wojewódzka nr 579 - ul. 3-go Maja w Grodzisku Mazowieckim i ul. Dêbowa - ul. Pi³sudskiego - ul. Warszawska - ul. Podwiejska do drogi wojewódzkiej nr 719 w Milanówku.

Radni wyrazili zgodê na dokonanie zamiany kategorii ww. dróg.
Uchwa³a Nr 129/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.
w sprawie: nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
13 - za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaliczenie ni¿ej
wymienionych dróg do kategorii dróg gminnych:
1. ul. Gen. Augusta E. Fieldorfa,
2. ul. Iwaszkiewicza Jaros³awa,
3. ul. Jedwabna,
4. ul. Jemio³uszek,
5. ul. Leszczynowa,
6. ul. Macierzanki,
7. ul. Magnolii,
8. ul. Obwodu AK. Ba¿ant,
9. ul. Por. Stefana Hellera,
10. ul. Promyka,
11. ul. Radosna,
12. ul. S³owików,
13. ul. Sympatyczna,
14. ul. Zielna,
15. ul. ródlana,
16. ul. ¯ukowska.
Wymienione ulice uzyska³y nazwy w³asne nadane przez Radê Miasta Milanówka
w latach 2005-2007. Ze wzglêdów formalno-prawnych niezbêdne jest zaliczenie
przedmiotowych ulic do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, w tym przypadku do kategorii dróg gminnych.
Uchwa³a Nr 130/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.
w sprawie: ustalenia dla terenu miasta
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, któr¹

Og³oszenie ZWiK
Dyrektor Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji Gm. Grodzisk Mazowiecki
informuje, ¿e z dniem 1 kwietnia 2008 roku na terenie Miasta Milanówka
obowi¹zywaæ bêd¹ nowe taryfy za wodê i cieki zatwierdzone Uchwa³¹
Nr 133/XIV/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 06 marca 2008 r.
I. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
1. Taryfa 1: dla gospodarstw domowych instytucji u¿ytecznoci publicznej
2,38/m3 + 0,17 z³ VAT = 2,55 z³/m3
2. Taryfa 2: dla zak³adów przemys³owych
i instytucji, w których woda wykorzystywana jest na potrzeby produkcji i wchodzi w sk³ad lub kontakt z produktami
¿ywnociowymi
2,40/m3 + 0,17 z³ VAT = 2,57 z³/m3

3. Taryfa 3: dla pozosta³ych instytucji i zak³adów przemys³owych
2,42/m3 + 0,17 z³ VAT = 2,59 z³/m3
II. Taryfy za zbiorowe odprowadzanie cieków
1. Taryfa 1: dla cieków komunalnych odprowadzanych z gospodarstw domowych
3,57/m3 + 0,25 z³ VAT = 3,82 z³/m3
2. Taryfa 2: dla cieków komunalnych o wy¿szych parametrach stê¿eñ - RLM
3,77/m3 + 0,26 z³ VAT = 4,03 z³/m3

radni przyjêli w g³osowaniu 10 - za, 2 - przeciw, 2 - wstrz..
Radni przychylili siê do wniosku Komisji
Praworz¹dnoci, Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska dot. zmniejszenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y z 35 do 34. Rada Miasta ewentualnie zwiêkszy limit punktów
sprzeda¿y alkoholu doranie, po wp³yniêciu
do Burmistrza Miasta odpowiedniego wniosku od przedsiêbiorcy o wydanie koncesji.
Rada Miasta bêdzie mog³a rozwa¿yæ wszystkie - korzystne i niekorzystne aspekty wydania zezwolenia, bior¹c pod uwagê nie tylko walor rozwoju konkurencji, ale tak¿e
aspekty polityki bezpieczeñstwa, ³adu przestrzennego oraz troski o zdrowie lokalnej
spo³ecznoci, której obowi¹zana jest s³u¿yæ.
Uchwa³a Nr 131/XIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 07 lutego 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkañca na Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 11 - za, 1 - przeciw, 1 - wstrz..
Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej odmówili rozpoznania skargi Pana
Macieja Zbigniewa Piotrowskiego na Burmistrza Miasta Milanówka dotycz¹cej powiadczenia nieprawdy.
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

3. Taryfa 3: dla cieków komunalnych o wy¿szych parametrach stê¿eñ - RML wiêksze ni¿ 7,5, ale mniejsze lub równe 10
4,01/m3 + 0,28 z³ VAT = 4,29 z³/m3
III. Na podstawie § 3 uchwa³y wprowadzono
dop³aty do Taryfy 1 w wysokoci 0,45 z³
brutto za 1 m3 cieków odprowadzanych
z gospodarstw domowych do oczyszczalni sieci¹ zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
IV. Jednoczenie informujê, ¿e uruchomiono
bezp³atny telefon o numerze 994, pod
który mo¿na zg³aszaæ awarie wodoci¹gowo-kanalizacyjne
Dyrektor ZWiK
Robert Lewandowski
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Dzia³ania na rzecz
spo³eczeñstwa informacyjnego
 wsparcie dla budowy Miejskiej Sieci Informatycznej

Milanówek znalaz³ siê wród 27 gmin za³o¿ycieli Mazowieckiego
Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego.
W dniach 7-8 lutego br. w Sochaczewie odby³a siê konferencja pn. Jak
przygotowaæ i zrealizowaæ w latach 2008 - 2010 projekty
teleinformatyczne wspó³finansowane ze rodków funduszy
strukturalnych, odpowiadaj¹ce potrzebom mieszkañców.
W konferencji udzia³ wzi¹³ m.in. Wicemarsza³ek Stefan Kotlewski oraz przedstawiciele gmin z terenu Województwa Mazowieckiego. Nasze miasto reprezentowali Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki i Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkowska. Tematem dwudniowego spotkania by³o szeroko pojête
przygotowanie do realizacji projektów teleinformatycznych wspó³finansowanych
z funduszy strukturalnych w latach 20072013. Jednym z kluczowych elementów spotkania by³ warsztat roboczy powiêcony koncepcji i mo¿liwociom realizacji projektów na
rzecz spo³eczeñstwa informacyjnego na Mazowszu.
Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 27
mazowieckich samorz¹dów zapoznali siê
z priorytetami nowej polityki spójnoci w latach 2007-2013 oraz mo¿liwociami finansowania projektów na rzecz spo³eczeñstwa
informacyjnego z programów unijnych.
Podczas spotkania swoj¹ dzia³alnoæ zainaugurowa³o Mazowieckie Stowarzyszenie
Gmin na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Do stowarzyszenia przyst¹pi³o 27 gmin: B³onie, Ciechanów, Gostynin,
Grodzisk Mazowiecki, Kozienice, Legionowo, Lesznowola, £osice, Marki, Milanówek,
Mszczonów, Osieck, P³oñsk, Podkowa Lena,
Siedlce, Soko³ów Podlaski, Szyd³owiec, Teresin, Wêgrów, Wi¹zowa, Wo³omin, Wyszków, ¯abia Wola, Pu³tusk, Piastów, miasto Sochaczew oraz gmina Sochaczew.
W swoim wyst¹pieniu Wicemarsza³ek
Stefan Kotlewski podkreli³, ¿e g³ównym zadaniem samorz¹dów lokalnych powinno byæ
upowszechnienie dostêpu do wiedzy i informacji dla wszystkich mieszkañców. Szybki
dostêp do informacji le¿y u podstaw idei budowy spo³eczeñstwa informacyjnego, jako
istotnego czynnika wspieraj¹cego rozwój regionów. Zrzeszone w Stowarzyszeniu gminy dziêki nowym projektom teleinformatycznym i powszechnemu zastosowaniu internetu maj¹ szansê na usprawnienie efektywnoci swojej pracy, a w konsekwencji na podwy¿szenie jakoci us³ug oferowanych obywatelom oraz uatrakcyjnienie swoich ma³ych ojczyzn.
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Wspó³praca miêdzy samorz¹dami zrodzona podczas realizowanego przez dwanacie miesiêcy projektu szkoleniowego SIRMA
- Sieæ dla Innowacyjnego e-Rozwoju Mazowsza, owocuje przygotowywanymi dwoma
projektami skierowanymi do wspó³finansowania z funduszy Unii Europejskiej.
Pierwszy z nich pod nazw¹ SIRMA+ jest
projektem szkoleniowym. Bêdzie rozwiniêciem i kontynuacj¹ projektu SIRMA. W jego
ramach przeprowadzone zostan¹ warsztaty
i szkolenia skierowane do pracowników samorz¹dowych Mazowsza (w tym Milanówka). Szkolenia pracowników umo¿liwi¹ ³atwiejsze wdro¿enie e-administracji.
Ponadto w projekcie planuje siê udzia³
ponad 2000 osób, mieszkañców zrzeszonych
gmin, zaliczanych do strefy ''wykluczenia
cyfrowego''. Z badañ wynika, ¿e w samej tylko Europie jest to 40% ludzi, natomiast na
Mazowszu wskanik ten wynosi ok. 70%.
Drugim projektem, w którym Stowarzyszenie zdeklarowa³o swój udzia³ jako lider
jest Rozwój elektronicznej administracji
w samorz¹dach województwa mazowieckiego wspomagaj¹cej niwelowanie dwudzielnoci potencja³u województwa i prowadzony
przez Geodetê Mazowieckiego w ramach
Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, (projekt kluczowy nie podlegaj¹cy procedurze
konkursowej). Jest to projekt inwestycyjny,
polegaj¹cy na budowie regionalnej e-administracji, zawieraj¹cy:

l budowê i wdra¿anie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarz¹dzania na poziomie regionalnym i lokalnym,
l elektroniczne us³ugi dla ludnoci oraz
w administracji samorz¹dowej (w tym
elektroniczny obieg dokumentów),
l budowê lub rozbudowê lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów
transmisji danych
l Geograficzne Systemy Informacji dla poziomu regionalnego i lokalnego,
l Portal centrum koordynacji dzia³alnoci
sieci PIAP - Publicznych Punktów Dostêpu do Internetu
l Zarz¹dzanie informacj¹ i promocj¹
l Elektroniczn¹ obs³ugê prac Rad Gmin/Powiatów
l Zarz¹dzanie dzia³alnoci¹ limitowan¹
(koncesje, pozwolenia)
l Obs³ugê zamówieñ publicznych
l Zarz¹dzanie edukacj¹
l Zarz¹dzanie wspó³prac¹ z Organizacjami
pozarz¹dowymi (bazy danych, propozycje, dzia³alnoæ)
l Prowadzenie Konsultacji spo³ecznych
(wymagalne i po¿¹dane)
l Powo³anie i wyposa¿enie PIAP w Gminach (wyznaczenie liczby i strategicznych
punktów usytuowania PIAP z uwzglêdnieniem ich bezpieczeñstwa)
Realizacje powy¿szych celów powinna
doprowadziæ do stopniowego przetworzenia
zasobów na postaæ cyfrow¹ oraz uruchomienia
elektronicznej obs³ugi obywateli. Ten projekt
inwestycyjny wraz z projektem szkoleniowym doskonale wzajemnie siê uzupe³niaj¹
W kolejnym numerze zaprezentujê za³o¿enia do realizowanego ju¿ w naszym miecie projektu budowy Miejskiej Sieci Informatycznej, cile zwi¹zanego z przedstawionym wy¿ej tematem, a równie¿ aplikuj¹cego do wsparcia z funduszy unijnych.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Cz³onkowie - Za³o¿yciele Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju
Spo³eczeñstwa Informacyjnego

IV Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki
Kryszta³owa Nuta  eliminacje
9 marca br. w Miejskim Orodku Kultury odby³o siê przes³uchanie
28 uczestników zakwalifikowanych do eliminacji IV Ogólnopolskiego
Przegl¹du Piosenki Kryszta³owa Nuta.
Jury w sk³adzie: Beata Osiadacz, Jacek
£ocz i Bartosz Zdanowicz wybra³o 7 m³odych
wykonawców, którzy 26 kwietnia br. pojad¹
na fina³ do Lidzbarka Warmiñskiego. S¹ to:
1. Dorota Micha³owska
2. Agnieszka Bylina
3. Karolina Majchrzak

4. Jakub Jurzyk
5. Karolina ¯ó³kiewska
6. Joanna Dziewicka
7. Karolina Jêdrzejewska
Na licie rezerwowej znalaz³y siê jeszcze
3 osoby, które o dopuszczeniu do fina³u
zostan¹ poinformowane do 4 kwietnia br.

Z notatnika
Miejskiego Stra¿nika
styczeñ 2008

1 stycznia, godz. 22.35 po zg³oszeniu
patrol uda³ siê na osiedle mieszkaniowe przy
ul. In¿ynierskiej, gdzie m³ody mê¿czyzna
mia³ awanturowaæ siê z mieszkañcami. Zastano pijanego mieszkañca ul. Bliskiej, który nie reagowa³ na wezwania do uspokojenia siê. Celem zapewnienia spokoju mieszkañcom awanturnik wyl¹dowa³ w Grodziskiej Komendzie Policji na czas trzewienia.
2 stycznia, godz. 8.00 po zg³oszeniu
z osiedla TBS patrol potwierdzi³ o biegaj¹cym bez nadzoru psie rasy rottweiler po osiedlu. Psa zamkniêto na posesji, natomiast
w³aciciela ukarano mandatem 200 z³ za
brak nadzoru i niezachowanie rodków
ostro¿noci przy trzymaniu psa. Ok. godz.
14.00 po informacji od mieszkañca na
ul. Szkolnej 15 ujêto dwóch mê¿czyzn wynosz¹cych metalowy z³om bez zgody w³acicieli posesji. Amatorów ³atwego zarobku
przekazano policjantom.
8 stycznia, godz. 19.00 wraz z policjantem udano siê na ³¹cznik miêdzy ul. Podgórn¹ a Podlen¹ przy ul. Piasta, gdzie grupa
osób mia³a utrudniaæ przejcie mieszkañcom. Wylegitymowano i pouczono osiem
osób, policjant ukara³ mandatem 200 z³ w³aciciela psa rasy amstaff, którego puci³ bez
smyczy i kagañca.
10 stycznia, godz. 8.30 na ul. Grodziskiej
potwierdzono informacjê o bezprawnym obciêciu korony drzewa przez pracowników budowy. Wykonano dokumentacjê zdjêciow¹,
materia³y przekazano do Ogrodnika Miasta.
12 stycznia, godz. 1.50 na ul. Krzywej
zlokalizowano le¿¹cego mê¿czyznê w stanie

nietrzewym. Po ustaleniu danych amatora
mocnych trunków odwieziono do domu
i przekazano ¿onie. 23.10 - w rejonie sklepu
nocnego Jacho rozdzielono dwóch m³odych
mê¿czyzn szarpi¹cych siê miêdzy sob¹ i pouczono o zachowaniu spokoju.
13 stycznia, godz. 15.40 po zg³oszeniu
ze sklepu Biedronka zabrano mê¿czyznê
awanturuj¹cego siê z innymi klientami i personelem sklepu. Po ustaleniu personaliów
awanturnika, ukarano go mandatem 250 z³
za zak³ócanie porz¹dku publicznego. 19.30
na ul. Cichej zauwa¿ono le¿¹cego mê¿czyznê w stanie upojenia alkoholowego (mieszkaniec Grodziska Maz.), mê¿czyznê przekazano policjantom. Jedni zbieraj¹ na szlachetny cel podczas W.O..P., a inni wol¹ pieni¹¿ki przeznaczyæ na wprowadzenie siê w stan
niewiadomoci.
18 stycznia, godz. 11.35 na przystanku
WKD Grudów skontrolowano mê¿czyznê
spo¿ywaj¹cego alkohol. W trakcie kontroli
mê¿czyzna zacz¹³ uciekaæ lecz po krótkim
pocigu zosta³ ujêty i przekazany policjantom. Jak siê okaza³o by³ on poszukiwany.
19 stycznia, godz. 16.50 na nowej
k³adce PKP zauwa¿ono pal¹c¹ siê lampê
owietleniow¹. Patrol ugasi³ lampê w³asnymi rodkami, o awarii powiadomiono konserwatora owietlenia. 23.10 na ul. Królewskiej udzielono pomocy patrolowi policji przy
ujêciu trzech agresywnych, nietrzewych
mê¿czyzn.

1. Paulina Kaliñska
2. Paulina Tuzimska
3. Maria Omieciñska
Dzieñ po finale, 27 kwietnia br. w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku odbêdzie siê Specjalny Koncert Fina³owy.
Miejskie Centrum Informacji
Anna £askawiec

rano mandatem w wysokoci 100 z³ za nieprzestrzeganie przepisów dot. pozbywania
siê odpadów. 16.55 po informacji od Policji
udano siê na peron PKP gdzie mo¿e przebywaæ mê¿czyzna podejrzany o gro¿enie no¿em innym osobom. Mê¿czyznê odpowiadaj¹cego podanemu opisowi ujêto i przekazano policjantom.
W dniach 26 i 27 stycznia w wyniku wystêpowania silnych podmuchów wiatru zg³oszono do SM oraz stwierdzono podczas patrolu wiele awarii w dop³ywie pr¹du oraz wiatro³omów. Zg³oszenia przekazywano na bie¿¹co odpowiednim s³u¿bom.
29 stycznia, godz. 18 w Zespole Szkó³
nr 1 przy ul. Królewskiej odby³o siê spotkanie przedstawicieli Stra¿y Miejskiej i Policji
z mieszkañcami w zwi¹zku z prowadzeniem
akcji Czujny s¹siad Na spotkanie przysz³y
tylko trzy osoby. Czy¿by mieszkañcom nie
zale¿a³o na poprawie w³asnego bezpieczeñstwa. Spotkanie zostanie powtórzone w nied³ugim terminie.
30 stycznia, po zg³oszeniu potwierdzono przebywanie psa na niezamieszka³ej posesji przy ul. Granicznej 7. W wyniku podjêtych czynnoci pies zosta³ umieszczony
w schronisku dla zwierz¹t.
Opracowa³
p.o. Komendanta SM
Andrzej Cichocki

23 stycznia, godz. 8.30 na jednej z posesji przy ul. Pi³sudskiego stwierdzono spalanie odpadów w ognisku. Spalaj¹cego uka-
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Wiosenny odbiór worków z liæmi 2008 r.
Kwarta³ I
Odbiór worków z liæmi w dniu
14.04 - 15.04 2008 r. od godz. 8.00

Asnyka, Barwna, Bratnia, Brzuzka A.,
Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka,
Dowcip, Dzier¿anowskiego, Gombrowicza
W., Górnolena, Grodeckiego, Grodziska,
Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Kolorowa, Kocielna, Kociuszki, Krakowska
(Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (Kociuszki-Wojska Polskiego), Kraszewskiego,
Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa Lasockiego, U. Ledóchowskiej, Ludna, Macierzanki, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, C.K. Norwida, Nowa, Obwodu AK Ba¿ant, Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna
(Kociuszki-Grodeckiego), Pó³nocna, Prusa,
Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna, Skromna,
S³owackiego, Smoleñskiego (tory PKP-Kocielna), Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy, Szarych Szeregów,
J. Szczepkowskiego, wierkowa, L. Teligi,
Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska
Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa,
Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯ukowska, ¯wirki.

Kwarta³ II
Odbiór worków z liæmi w dniu
16.04. - 17.04. 2007 r. od godz. 8.00

Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Jemio³uszek, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska (Kociuszki-Czubiñska),
Krasiñskiego (Kociuszki-Piasta), Leny
lad, Leszczynowa, Letnicza, Lipowa, Lite-

racka, 3-go Maja, 9-go Maja, Modrzewiowa,
Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa,
Piasta, Podgórna (Kociuszki-Wspólna),
Podlena, Po³udniowa, Przerwana, Przysz³oci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, S³owików, So³ecka, Spokojna, Topolowa, Trêbacka, Wiejska, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot,
Wójtowska, Wschodnia, Wspólna, Wylot,
Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia, ródlana.

Kwarta³ III
Odbiór worków z liæmi w dniu
18.04 - 19.04. 2008 r. od godz. 8.00

Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Gen. A.E. Fieldorfa, Grabowa,Por. St. Hellera, Jedwabna, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska,
Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa,
Na Skraju, Marzanny, Morwowa, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Poziomkowa, Ptasia, Radosna, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia, Warszawska (Pi³sudskiego w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego, Zielna.

Kwarta³ IV
Odbiór worków z liæmi w dniu
21.04. - 22.04.2008 r. od godz. 8.00

Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudow-

Feryjna halówka

Tradycyjnie w czasie ferii, w Milanówku odby³ siê Feryjny Halowy Turniej
w Pi³ce No¿nej szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.

ska ,In¿ynierska, Iwaszkiewicza, Jab³onowa,
Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej,
Konwaliowa, Królewska (Pi³sudskiegow kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa,
Lena, Magnolii, Makowa, Marsza³kowska,
Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska, Per³owa,
Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Poleska,
Polna, Projektowana, Promyka, Prosta, Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Rososzañska, Ró¿ana, Skona, S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa, Sympatyczna, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
Worki nale¿y wystawiaæ na ulice w pasach
chodnikowych w pierwszym dniu wywozu
do godz. 800., drugi dzieñ odbioru przeznaczony jest wy³¹cznie dla firmy odbieraj¹cej
worki na tzw. dozbieranie z danego kwarta³u. Worki powinny byæ zawi¹zane lub zaklejone tam¹ klej¹c¹.
Worki ustawione na terenie posesji jak
równie¿ wystawione po terminie nie bêd¹
odbierane!
UWAGA! Jednostka wywozowa za zabrane worki nie pozostawia pustych worków.
W worki te ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ
siê w placówkach handlowych. Rozmiar
i kolor worków dowolny.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

14 lutego rozegrany zosta³ turniej dla
trzech kategorii: dziewcz¹t rocznik 1992
i m³odsze, ch³opców rocznik 1996 i m³odszych oraz ch³opców rocznik 1994/95. Zwyciêzcy zostali wy³onieni po meczach w swoich grupach systemem ka¿dy z ka¿dym.
Wielka Paæka w sk³adzie: Ada Warpechowska, Kasia Konopka, Kasia Szczap, Asia
Okrasiak, Mira wiêcicka, Karolina Rataj
i Paulina Rataj, okaza³y siê najlepsze wród
dziewcz¹t.
W kategorii najm³odszych ch³opców zwyciê¿y³a dru¿yna AC Milan - Karol Nogaj, Piotr
Wierzbicki, Damian Ja³owiecki, Adrian Cieplak, Filip Nogaj, Adam Pyrc, Kuba Modzelewski, Daniel Wierzbicki.
W kategorii 1994/95 bezkonkurencyjna
okaza³a siê dru¿yna FC Spartakus - Mateusz Marciniak, Pawe³ Ciesielski, Micha³ Czerniawski, Jacek Bieszke, Patryk Razum

Nagrodzeni uczestnicy Feryjnego Halowego Pi³arskiego Turnieju w towarzystwie
Burmistrza Jerzego Wysockiego
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15 lutego rozegrane zosta³y mecze najstarszej kategorii turnieju a mianowicie
1992/93, w której wyst¹pi³ równie¿

Pi³karscy oldboje w akcji...
W dniu 3 lutego 2008 r. w Miejskiej Hali Sportowej Nr 2 w Milanówku
rozegrano trzeci turniej V edycji Pi³karskiej Ligi Oldbojów. W turnieju
startowa³o osiem tych samych zespo³ów, co w poprzednich dwóch
turniejach.

ca ligi i wyprzedzi³ drugiego w tej klasyfikacji Marka Szindlera z dru¿yny Express
A.A., który zanotowa³ 12 trafieñ. Dru¿yna
Mabiss zdoby³a w tym roku wszystkie trofea, gdy¿ jej zawodnik Piotr Warpechowski
zosta³ wybrany najlepszym bramkarzem ligi,
daj¹c sobie strzeliæ w 15 meczach jedynie
8 goli.
Ostateczna kolejnoæ tegorocznej Pi³karskiej Ligi Oldbojów:
1) Mabiss - 28 pkt;
2) Express A.A. - 24 pkt;
3) Do Matic - 18 pkt;
4) Old Stars - 16 pkt;
5) Oldboys-Pogoñ Grodzisk Maz. - 14 pkt;
6) PPH Jaro - 13 pkt;
7) FC ¯biki (Pruszków) - 12 pkt;
8) ZWiK Grodzisk Maz. - 4 pkt.
Zwyciêska dru¿yna wystêpowa³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Jacek Banaszczyk, Artur Bielecki, Andrzej Borczyk, Pawe³ Czerniawski, Hubert Donat, Krzysztof Filipiak,
Bogdan Korycki, Bogus³aw Szczypka, Piotr
Warpechowski i Janusz Zakrzewski.

Zwyciêska dru¿yna meczu fina³owego V edycji Pi³karskiej Ligi Oldbojów w towarzystwie
Burmistrza Jerzego Wysockiego; od lewej stoj¹: Artur Bielecki, Piotr Warpechowski,
Andrzej Borczyk; w pierwszym rzêdzie: Jacek Banaszczyk, Krzysztof Filipiak, Hubert Donat

Zwyciê¿y³ zespó³ Express A.A., który
w finale pokona³ dru¿ynê Do Matic 4 : 1.
Tegoroczn¹ edycjê Pi³karskiej Ligi Oldbojów
wygra³ zespó³ Mabiss, gromadz¹c w trzech
turniejach 28 punktów. Zawodnik tej dru¿yny Andrzej Borczyk, z 23 strzelonymi golami zwyciê¿y³ w kategorii najlepszego strzelFC Spartakus niestety bez wielkiego powodzenia, ale nie zapominajmy, ¿e to byli ch³opcy o 2 lata m³odsi. Pi¹tkowy turniej rozegrany w systemie mieszanym przyniós³ wiele
emocji, rozstrzygniêcia niejednokrotnie
w rzutach karnych. Po niespodziewanych
wynikach pó³fina³ów mecz o turniejowe zwyciêstwo rozegra³y dru¿yny Chelsea Blondyn i Tyfy-Tyfy z Gramofixu. Wynik 1:0
dla Chelsea Blondyn (Mateusz Kurek, Micha³ Raizyngier, Damian Organowski, £ukasz Suchomski, Pawe³ Ziemniak, Daniel
B³aszczak, Krzysztof Niedwiecki) wiadczy
o wyrównanym finale.
Ca³y turniej rozegrany zosta³ o Puchar
Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, który udekorowa³ wszystkich zwyciêzców.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
sportowców z naszego miasta do udzia³u
w zawodach organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych Milanówka.
Instruktor sportu MOK
Artur Niedziñski

Grzegorz Michalak

£y¿wiarstwo szybkie
24 lutego 2008 roku zakoñczy³a siê ostatnia, pi¹ta edycja Ogólnopolskich
Zawodów Dzieci.
Ma³gorzata Okrasiak, wygrywaj¹c zawody
fina³owe w Sanoku zakwalifikowa³a siê na
zawody Viking Race w Holandii - nieoficjalne Mistrzostwa Europy Dzieci (7-9.03.2008 r.
Heerenveen).

W punktacji generalnej punktacji OZD
Ma³gosia zajê³a II miejsce (kat. 14 lat), Karolina Kocz równie¿ II miejsce (kat. 12 lat),
Sylwia Bakalarz V miejsce (kat. 11 lat), Magdalena Paj¹k V miejsce (kat. 13 lat).
M³odziczki milanowskie Ma³gorzata
Okrasiak i Dominika
Sierakowska w dniach
9-10 lutego zdoby³y
trzecie miejsce Mistrzostw Polski M³odzików w punktacji dru¿ynowej, a indywidualnie
Ma³gosia, przed któr¹
jeszcze rok startów
w kategorii m³odziczek, zdoby³a 5 br¹zowych medali.
Instruktor sportowy
MOK
Artur Niedziñski

Uczestniczki
pi¹tej edycji
Ogólnopolskich
Zawodów Dzieci
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Rozstrzygniêcie konkursu

Najpiêkniej owietlony ogródek wi¹teczny 2007
7 lutego podczas XIII Sesji Rady Miasta odby³ siê fina³ III edycji
konkursu pn. Najpiêkniej owietlony ogródek wi¹teczny 2007.
Jury w sk³adzie: Dariusz Kopeæ - przewodnicz¹cy, Magdalena
Sitko, W³odzimierz Starociak, Mariusz Koszuta i Zofia Krawczyk
ocenia³o ogrody, bior¹c pod uwagê wystrój domu i ogrodu,
dobór materia³u ozdobnego, pomys³owoæ i innowacyjnoæ.

Wyniki konkursu:
Miejsce I
Ewa i Piotr Samojlik, ul. £¹kowa 15
£¹czna iloæ punktów: 100
Miejsce II
Truskawkowe Przedszkole, ul. Warszawska 52
£¹czna iloæ punktów: 90
Miejsce III
Andrzej Kwaczyñski, ul. Szkolna 21
£¹czna iloæ punktów: 86
Miejsce IV
Danuta i Artur Rychter, ul. Nadarzyñska 35
£¹czna iloæ punktów: 84
Wyró¿nienie
Beata i Andrzej W¹do³owscy, ul. Fiderkiewicza 12
£¹czna iloæ punktów: 78
Wyró¿nienie
Beata Szamota, ul. Zachodnia 24
£¹czna iloæ punktów: 77
Wyró¿nienie
Barbara i Zbigniew lusarczyk, ul. Polna 12a
£¹czna iloæ punktów: 76
Miejskie Centrum Informacji

Ogród PP. Ewy i Piotra Samojlików
przy ul. £¹kowej 15 (I miejsce)

Ogród Truskawkowego Przedszkola przy ul. Warszawskiej 52 (II miejsce)

Caritas

Caritas przy Parafii Matki Bo¿ej Bolesnej w Milanówku
prowadzi zbiórkê rzeczy u¿ywanych (sprzêt AGD, meble,
komputery itp.).
Poszukujemy równie¿ korepetytorów (wolontariuszy) dla dzieci potrzebuj¹cych pomocy w nauce.
Je¿eli chcesz i mo¿esz wspomóc, zadzwoñ: tel. 0 501 705 502
Wszystkim ludziom dobrej woli z góry serdecznie DZIÊKUJEMY.

Koordynator akcji
Andrzej Olizarowicz

Andrzej Kwaczyñski, ul. Szkolna 21 (III miejsce)
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