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Przychodnia
rehabilitacyjna
otwarcie 15 lipca

Od lat w Milanówku, w zak³adach MIFAM
SA ma swoj¹ siedzibê przychodnia rehabilitacyjna, w ca³oci finansowana z bud¿etu
miasta i s³u¿¹ca wszystkim mieszkañcom
Milanówka. Aby zapewniæ jej ci¹g³oæ dzia³ania, konieczne by³o znalezienie miejsca na
siedzibê przychodni we w³asnych zasobach.
Ostatecznie w³adze miasta postanowi³y
w porozumieniu z Zarz¹dem Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, o adaptacji pomieszczeñ
magazynowych znajduj¹cych siê na terenie
OSP przy ul. Warszawskiej 18 na te cele.
W wyniku generalnego remontu, który rozpocz¹³ siê w grudniu ubieg³ego roku, powsta³a placówka o ³¹cznej powierzchni 180 m2, co
daje 50 m2 wiêcej ni¿ dotychczas.
Przychodnia rehabilitacyjna sk³adaæ siê
bêdzie m.in. z gabinetu lekarskiego, gabinetu masa¿u, obszernej sali do æwiczeñ ruchowych z 4 wydzielonymi stanowiskami
ci¹g dalszy na str. 17

Willa Waleria
W czwartek, 21 czerwca br. na VIII sesji
Rady Miasta Milanówka zosta³a przyjêta
uchwa³a nr 54/VIII/07 w sprawie wyra¿enia
zgody na nabycie od osób fizycznych na rzecz
Gminy Miasto Milanówek willi Waleria po³o¿onej przy ul. Spacerowej 20, z przeznaczeniem na Centrum Kultury.
G³ównym celem zakupu nieruchomoci
jest zabezpieczenie dorobku twórczego Profesora Jana Szczepkowskiego  znanego rzebiarza, który ¿y³ i tworzy³ w tym miejscu.
ci¹g dalszy na str. 16
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IV Festiwal Sztuki
im. Stanis³awa
Gruszczyñskiego
W dniach 19-24.06.2007 r. odby³ siê w Milanówku Festiwal
Sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego pod patronatem
Burmistrza Miasta Milanówka
i honorowym patronatem Mazowieckiego Centrum Kultury
i Nauki. By³a to ju¿ czwarta edycja tej artystycznej imprezy.
W ramach Festiwalu odby³y siê
spotkania z artystami, koncerty,
projekcje filmowe, kiermasze.
ci¹g dalszy na str. 6

Kwartet YORGI podczas wystêpu w amfiteatrze

Siatkarze z Milanówka triumfowali w finale Pucharu SLS
im. W³adys³awa Winiewskiego

Taki maj¹ styl

którego dzielnie wspiera³ drugi dynamiczny
Przedostatnim aktem rozgrywek Szkolrodkowy, Daniel Pêdzich. Przyjezdni nie zanej Ligi Siatkówki w koñcz¹cym siê sezonie
mierzali jednak rezygnowaæ i niebawem doby³ fina³ Pucharu im. in¿. W. Winiewskieprowadzili do stanu 9:9. Obie dru¿yny gra³y
go. Zanim 11 czerwca na parkiet wybiegn¹
w tym fragmencie chimerycznie  siatkarze
siatkarki, tydzieñ wczeniej do walki o to
z Milanówka wypracowali sobie z mozo³em
cenne trofeum stanêli panowie. Imponuj¹cy
przewagê 14:10, by chwilê póniej j¹ straciæ
rozmiarami puchar zdobyli srebrni medalici rozgrywek ligowych z Milanówka, któci¹g dalszy na str. 24
rzy w decyduj¹cej potyczce pokonali na gor¹cym terenie w Wyszkowie I LO im.
Norwida.
Reprezentanci Zespo³u Szkó³ nr
1 dotarli na mecz z lekkim opónieniem i bez zawodników rezerwowych. W trakcie rozgrzewki prezentowali siê sennie i skromnie
w zestawieniu z wbijaj¹cymi
w parkiet potê¿ne gwodzie wyszkowianami.  Taki mamy styl.
Nazywam go znudzon¹ siatkówk¹  gramy nieefektownie, ale
konsekwentnie  wyjania³ opiekun Milanówka, Robert Brudziñski.
Pocz¹tek spotkania potwierdza³ dobr¹ dyspozycjê gospodarzy. Dziêki czujnej grze szybko
wyszli na prowadzenie 3:0 i 6:3,
a skutecznymi atakami z krót- Reprezentanci Zespo³u Szkó³ nr 1, którzy osi¹gnêli
kiej imponowa³ Tomasz Jadacki, wielki sukces
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Dzieñ Dziecka
Dzieñ Dziecka  radosne wiêto wszystkich dzieci, tych ma³ych i du¿ych. Têczowy
dzieñ umiechu i radoci, pe³en zabawy
i prezentów, jeden z najwa¿niejszych dni dla
maluchów.
W taki dzieñ doroli chc¹ w jaki sposób
uczciæ to wiêto, sprawiæ aby by³y to chwile
przyjemne, pe³ne radoci.
Dzieñ Dziecka w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku obchodzilimy 3 czerwca
w niedzielê. Ju¿ od samego rana orodek têtni³ ¿yciem. Rodzice przyprowadzili swoje
pociechy, które mia³y okazjê obejrzeæ przedstawienie teatralne pt. Przygody ¯eglarza
Sindbada. Zaraz po nim nast¹pi³ pokaz tañca nowoczesnego wykonany przez dzieci
bior¹ce udzia³ w zajêciach tanecznych Miejskiego Orodka Kultury. By³ to ich pierwszy
wystêp na scenie, zakoñczony gromkimi
brawami.
Jedn¹ z atrakcji imprezy by³ wystêp fakira, który zabawia³ ma³ych goci wspania³ymi, prawie niemo¿liwymi do wykonania

sztuczkami. Ogromne zainteresowanie, poparte okrzykami zachwytu,
zdziwienia a czasami nawet trwogi,
wzbudzi³ jego popis z ogniem, wê¿em, czy medytacj¹ w le¿eniu na
pokruszonym szkle.
Poza tym przygotowano konkursy sportowe i plastyczne, w których
dzieci mia³y mo¿liwoæ wykazania
siê swoimi umiejêtnociami. Ogromnym powodzeniem cieszy³o siê malowanie twarzy. Kolorowe wizerunki piesków, kotków, tygrysków
i motylków spogl¹da³y z umiechniêtych dzieciêcych buziek. Na zakoñczenie mo¿na by³o wys³uchaæ koncertu pana Romana Ziemlañskiego.
Na ka¿dego uczestnika zabawy czeka³a smaczna kie³baska z grilla.
Wszystkie dzieci wysz³y z umiechem na twarzy, z upominkami
i mi³ymi wspomnieniami. To by³ weso³y Dzieñ Dziecka zarówno dla ma³ych, jak i du¿ych.
Wystêp fakira wzbudza³ niesamowite emocje

Fina³ Ogólnopolskiego Konkursu
Poezji Jednego Wiersza
Mamy tu schy³ek jesieni,
ale trawa jest wci¹¿ soczysta.
Terroryci trzymaj¹ siê mocno.
Mia³y nam run¹æ mury, a runê³y wie¿e
(ale nie z koci s³oniowej).
fragment nagrodzonego wiersza
Popo³udniowa drzemka
Krzysztof Bieleñ, I miejsce

2 czerwca, w Miejskim Orodku Kultury
w Milanówku odby³ siê uroczysty Fina³ Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Jednego Wiersza. Na fina³ i wrêczenie nagród przybyli
uczestnicy z ca³ego kraju. Podczas uroczystoci obecne by³o jury w sk³adzie: Jerzy Bralczyk, Janusz Termer i Zbigniew Jerzyna.
Ju¿ po raz pi¹ty Miejski Orodek Kultury
organizuje Konkurs Poezji Jednego Wiersza. Z roku na rok coraz wiêcej twórców
przysy³a swoje wiersze. Konkurs cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem nie tylko
poetów z kraju ale równie¿ z zagranicy. Nades³ano prace ze Stanów Zjednoczonych,
Holandii, W³och, Niemiec.
 Trzeba powiedzieæ od razu, poziom konkursu rozpisanego przez Miejski Orodek
Kultury w Milanówku by³ wysoki  to s³owa szacownego jury. Panowie Jerzy Bralczyk,
Zbigniew Jerzyna i Janusz Termer mieli trudne zadanie wy³onienia najlepszych utworów
sporód nades³anych prac. Nale¿y przyznaæ,
¿e dostali do przeczytania obszerne zbindowane ksiêgi wierszy. Nades³ane dzie³a by³y
bardzo zró¿nicowane, o oryginalnym spoj-
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rzeniu autorów na wiat. Charakteryzowa³y
siê wie¿ym obrazowaniem, du¿¹ wra¿liwoci¹ na s³owo.
Ciekawe i wartociowe poetycko teksty
zosta³y nagrodzone i wyró¿nione.
LAUREACI w kategorii A
I miejsce  Agnieszka Szlachcikowska, Grudzi¹dz
II miejsce  Berenika Konieczny, Kraków,
god³o: Rzymianka
III miejsce  Dorota Timiri Cyran, Zabrze,
god³o: Timiriados
Wyró¿nienie  Olga Panas, Krasnystaw, god³o: PaOla
Wyró¿nienie  Karol Nêdza, Zabrze, god³o:
Skrzypek
Wyró¿nienie  Joanna Najbor, Zakopane,
god³o: Saudate
LAUREACI w kategorii B
I miejsce  Krzysztof Bieleñ, Siepietnica,
god³o: Okr¹g
II miejsce  Agnieszka Jermo³owicz, Ustka,
god³o Karaimka
III miejsce  Ma³gorzata Sachoñ, Bia³ystok,
god³o: Co siê sta³o
Wyró¿nienie  Agata Chmiel, Micha³owice,
god³o: Punkty przeciêcia
Wyró¿nienie  Dominika S³owik, Jaworzno,
god³o: Puk
Wyró¿nienie  Gra¿yna Tatarska, Pruszków,
god³o: www.skorpion

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Wyró¿nienie  Ma³gorzata Borzeszkowska,
Lêbork, god³o: Maciejka
Wyró¿nienie  Dagmara Hajduk, £ód,
god³o: Batim
Wyró¿nienie  Ryszard A. Urbaniak,
Concorde, Kalifornia USA, god³o: Ry
Wyró¿nienie  Czes³aw Markiewicz, Zielona Góra, god³o: Ortograf
Wyró¿nienie  Sylwia Stawarz, Warszawa,
god³o: Silesia
Wyró¿nienie  Beata Kaliñska, Cieszyn,
god³o: D¿onka
Wyró¿nienie  Mariusz Cezary Kosmala,
Legionowo, god³o: Dupin Dupais
Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Agnieszka Szlachcikowska zwyciê¿y³a
w Ogólnopolskim Konkursie Poezji
Jednego Wiersza w kat. 12-18 lat

Letnie woja¿e i plany
emerytów
Z wielk¹ radoci¹ powitalimy wiosnê, bo
w³anie rozpoczyna siê dla nas okres wycieczek, na które czekalimy ca³¹ d³ug¹ zimê.
Zgodnie z przyjêtym przez naszych cz³onków zwyczajem odbylimy pierwsz¹ pielgrzymkê do Sanktuarium Matki Boskiej Licheñskiej, modl¹c siê o zdrowie nasze, naszych rodzin i mieszkañców Milanówka.
Skrzêtnie gromadzilimy niewielkie sumy
pieniêdzy, aby zebraæ kwotê na wycieczki lub
jedn¹ z kilku, które zaplanowalimy zgodnie z ¿yczeniami naszych cz³onków.
W maju wyruszylimy na 6-dniow¹ wycieczkê do Zakopanego. Program by³ bardzo
ciekawy i w pe³ni go realizowalimy. Zwiedzilimy po drodze ukochane przez Jana
Paw³a Wadowice, Kalwariê Zebrzydowsk¹
i odwiedzilimy Gadzinê Podhala  Matkê
Bosk¹ Ludmiersk¹. Przez nastêpne dwa

Uczestnicy wycieczki w Budapeszcie

dni uczestnicy naszej wycieczki oprowadzani
przez wspania³ego tatrzañskiego przewodnika Jêdrka poznali dok³adnie Zakopane
i okolice s³uchaj¹c ciekawych opowieci i gawêd góralskich. Nastêpnego dnia o bardzo
wczesnej porze wyruszylimy do Budapesztu, który zwiedzilimy zachwycaj¹c siê jego
piêknymi zabytkami i architektur¹. Powrót
do Zakopanego by³ mêcz¹cy, ale warto by³o
wybraæ siê na tê wycieczkê, bo to, co zobaczylimy pozostanie w pamiêci na zawsze.
Powracalimy do Milanówka po kilku dniach
przez nasz piêkny zabytkowy Kraków.
Najbardziej oczekiwanym wyjazdem by³a
w czerwcu wycieczka do Chorwacji, Boni
i Hercogowiny. Uczestnicy zamieszkali
w piêknym hotelu w Boni z widokiem na
morze i góry. Trudno opisaæ piêkno, jakie
stworzy³a natura, to by³a bajka. Zastanawialimy siê wszyscy, czy
jest piêkniejsze miejsce na ziemi, gdzie
Stworzyciel zgromadzi³ wszystkie cuda tej
ziemi. Docieralimy
wod¹ i l¹dem do tych
wszystkich najpiêkniejszych miejsc, które nam pokazano.
Wspinalimy siê na
wzgórze Medziugorie,
aby modliæ siê do Cudownej Matki Boskiej
w skupieniu i godnoci, bo poszlimy tam
z intencjami i modlitwami.

Druga kromka chleba
To tytu³ kolejnej publikacji z literatury
religijnej, o któr¹ wzbogaci³a siê ostatnio Biblioteka Parafialna w Milanówku. Ksi¹¿ka
zawiera wybór myli i aforyzmów Stefana
Kardyna³a Wyszyñskiego na ka¿dy dzieñ
roku. Z tych m¹droci Kardyna³a Tysi¹clecia
warto czerpaæ wskazówki przydatne w ¿yciu codziennym. Zacytujmy choæby jedn¹
z zamieszczonych myli: Ludzie mówi¹: Czas
to pieni¹dz. A ja wam mówiê: Czas to mi³oæ.
Z innych nowoci, które trafi³y do ksiêgozbioru biblioteki wymieniæ nale¿y opublikowan¹ przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze ksi¹¿kê
Andrzeja Turczyñskiego Mistrz niewidzialnej strony, powiêcon¹ ¿yciu i pracy legendarnego pisarza i malarza ikon Andrzeja
Rublowa  rosyjskiego mnicha, uwa¿anego
za najwybitniejszego przedstawiciela moskiewskiej szko³y malarstwa ikonowego.

Poza nowociami literatury religijnej
w bibliotece  informuje mnie bibliotekarka
pani Maria P³óciennikowa  trafia do nas coraz wiêcej wartociowych pozycji literatury
wspó³czesnej, g³ównie z darów czytelników,
którym  korzystaj¹c okazji  pragnê podziêkowaæ za wsparcie naszej dzia³alnoci. Bez
przesady  kontynuuje powszechnie lubiana pani Maria  mog³abym tytu³ami nowoci
wype³niæ pó³ Biuletynu. Zapraszam wiêc
wszystkich zainteresowanych do naszej placówki, która stara siê kontynuowaæ dobre
tradycje lat minionych, stale wzbogaca swoj¹ ofertê i dobrze s³u¿y zarówno m³odzie¿y,
jak i emerytom. Ci ostatni zawsze znajd¹
u nas wiele cennych publikacji, umo¿liwiaj¹cych atrakcyjne spêdzanie wolnego czasu
i wzbogacanie wiedzy o wiecie. Dodam, ¿e
nasza biblioteka czynna jest bez zmian
równie¿ przez ca³y okres wakacji, czyli

Po dziesiêciu dniach wrócilimy do swoich domów pe³ni wra¿eñ z podró¿y. Pragnêlimy podzieliæ siê z rodzinami urokami widoków i wspania³ej atmosfery, jaka towarzyszy³a nam w czasie tej wycieczki. By³o radonie i weso³o. Pomimo zmêczenia, wszyscy
wrócilimy w bardzo dobrych nastrojach.
W lipcu czekaj¹ nas wycieczki krajowe
i 6-dniowy wyjazd do £eby, nad nasze polskie morze. W planach na sierpieñ i wrzesieñ mamy wyjazdy na wycieczki krajowe
i zagraniczne (13-dniowa do Grecji i 5-dniowa do Lwowa).
Mo¿e wydawaæ siê, ¿e to za du¿o, ale nas
jest 638 cz³onków i staramy siê sprawiæ radoæ tym, którzy lubi¹ woja¿owaæ.
Po zakoñczeniu wypraw turystycznych
przedstawimy naszym cz³onkom bardzo ciekawe plany na jesienne i zimowe wieczory,
o których poinformujemy w nastêpnym wydaniu Biuletynu i na naszej tablicy og³oszeñ
przy ul. Warszawskiej 37.
Prezes ZERiI
Irena Zieliñska

Serdeczne podziêkowanie dla prezesa Zarz¹du Spó³dzielni Inwalidów
Malwa w Grodzisku Maz., Pana Jacka Banaszczyka, za przekazane dary
rzeczowe dla cz³onków Oddzia³u
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku.
Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

w poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 16-18 oraz
w rody i soboty w godz. 11-13. W tych
samych godzinach przyjmowane s¹ równie¿
dary ksi¹¿kowe czytelników. Zapraszam do
odwiedzenia nas! A przysz³ym czytelnikom
przypominam, ¿e miecimy siê w gmachu
plebanii przy ul. Kociuszki 40.
Dodajmy, ¿e biblioteka przyjmuje równie¿
przeczytane ilustrowane tygodniki i miesiêczniki, które nastêpnie przekazuje zainteresowanym czytelnikom. W wielu domach pó³ki z ksi¹¿kami s¹ ponad miarê przepe³nione i czasami nie wiemy co z tym bogactwem zrobiæ. Mylê, ¿e niniejsza informacja o bibliotece bêdzie dobr¹ wskazówk¹
i zachêci do podjêcia w³aciwej decyzji. Pamiêtajmy jednak o jednym warunku  ksi¹¿ki, aczkolwiek nie musz¹ byæ absolutnie
nowe, powinny byæ stosunkowo ma³o zniszczone, aby dalej mog³y s³u¿yæ czytelnikom.
Hanna Pettyn
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K¹pielisko Miejskie

W bie¿¹cym sezonie k¹pielisko miejskie w Milanówku zostanie otwarte w dniu
23 czerwca o godz. 9.00.
Cena biletów
Wyszczególnienie
wstêpu 2007 r.
Doroli
8,50 z³
Doros³y z terenu Milanówka, bêd¹cy opiekunem
3,50 z³
dziecka do lat 7 korzystaj¹cego wy³¹cznie z brodzika
(nale¿y przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy wiek dziecka)
Dzieci i m³odzie¿ z terenu Milanówka
wstêp wolny
za okazaniem wa¿nej legitymacji szkolnej
Dzieci do lat 7 z innych miejscowoci
wstêp wolny
(nale¿y przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy wiek dziecka)
Dzieci pow. 7 lat i m³odzie¿ z innych miejscowoci
2,50 z³
za okazaniem wa¿nej legitymacji szkolnej
Studenci z terenu Milanówka do ukoñczenia 25 r.¿.
3,50 z³
za okazaniem wa¿nej legitymacji studenckiej
Studenci z innych miejscowoci do ukoñczenia 25 r.¿.
4,50 z³
za okazaniem wa¿nej legitymacji studenckiej
Rencici i emeryci z terenu Milanówka
2,50 z³
(nale¿y przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy uprawnienie)
Rencici i emeryci z innych miejscowoci
3,50 z³
Stawka za jednorazowe przechowanie roweru z 22% VAT
2 z³
Serdecznie zapraszamy

Dyrektor ZGKiM
Miros³awa Grochowska

K¹pielisko miejskie w Milanówku

KONKURS
Wypoczynek letni 2007
W ramach konkursu zorganizowanego
przez Burmistrza Miasta Milanówka dla organizacji pozarz¹dowych na realizacjê wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y z Milanówka zaopiniowano pozytywnie oferty i przyznano nastêpuj¹ce dotacje.
Zadanie I
Organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci i m³odzie¿y z Milanówka
w okresie 25.06. - 31.08.2007
1. ZHP Chor¹giew Sto³eczna Komenda Hufca w Milanówku, ul. Warszawska 14.
Na organizacjê w czasie wakacji nastêpuj¹cych wyjazdów dla 230 dzieci:
l Kolonia zuchowa w Ciechocinku w terminie 30 czerwca  13 lipca 2007 r.
l Kolonia zuchowa w Zakopanem w terminie 2 lipca  13 lipca 2007 r.
l Obóz harcerski w Ciechocinku w terminie
16 lipca  28 lipca 2007 r.
l Obóz harcerski w Przerwaniach w terminie 10 lipca  27 lipca 2007 r.
l Udzia³ w Zlocie Chor¹gwianym w warszawie na cyplu Czerniakowskim w terminie
30 lipca  2 sierpnia 2007 r.
Wnioskowa³o kwotê: 10 000 z³
Otrzyma³o kwotê: 5 000 z³
2. Stowarzyszenie PARAFIADA Warszawa,
ul. Gwintowa 3
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Na organizacjê dwutygodniowego turnusu
w £ebie dla 30-osobowej grupy m³odzie¿y w terminie 19 lipca  1 sierpnia 2007 r.
W programie zajêcia kulturowo-owiatowe,
sportowo-rekreacyjne oraz ekumeniczne.
Wnioskowa³o kwotê: 7 500 z³
Otrzyma³o kwotê: 5 000 z³
Zadania II

Organizacja wypoczynku letniego

dla dzieci i m³odzie¿y z Milanówka
z rodzin dysfunkcyjnych,
promuj¹cego zdrowy styl ¿ycia,
w okresie 25.06. - 31.08.2007 r.
1. Parafia Rzymskokatolicka Matki Bo¿ej
Bolesnej Milanówek, ul. Szkolna 7
l Na organizacjê dwutygodniowego turnusu w £ebie dla 30 osobowej grupy dzieci
w terminie 25 czerwca  6 lipca 2007 r.
W programie zajêcia wychowawczoowiatowe, zmiana sposobu reagowania
w sytuacjach trudnych i stresuj¹cych, poszerzenie horyzontów religijnych i kulturoznawczych.
Wnioskowa³a kwotê: 6 180 z³
Otrzyma³a kwotê: 3 750 z³
l Na organizacjê kolonii w Poroninie dla
45-osobowej grupy dzieci w terminie
22 lipca  31 lipca 2007 r.

W programie zajêcia wychowawczoowiatowe, zmiana sposobu reagowania
w sytuacjach trudnych i stresuj¹cych, poszerzenie horyzontów religijnych i kulturoznawczych.
Wnioskowa³a kwotê: 5 680 z³
Otrzyma³a kwotê: 3 750 z³
Wszystkim uczestnikom letniej przygody
¿yczymy mnóstwo mi³ych wra¿eñ i udanego
wypoczynku.

Kierownik
Referatu Organizacyjnego
Anna wi¹tkowska

Komenda
Hufca ZHP
im. J Kusociñskiego
zaprasza
wszystkich zainteresowanych udzia³em
w Harcerskiej Akcji Letniej na dy¿ury, do
nowego lokalu nad Miejsk¹ Hal¹ Sportow¹ nr 2 przy Zespole Szkó³ Gminnych
nr 1, ul. Królewska 69, w ka¿d¹ rodê
w godzinach 18.00 - 19.00.

Kalendarz imprez kulturalnych

i sportowych LATO 2007
LIPIEC
LATO W MIECIE 2007
12.07. (czwartek)
godz. 12.00
Wakacyjne Zawody P³ywackie.
(Miejsce: Basen Miejski, ul. Sportowa)
21.07. (sobota)
godz. 10.00
Wycieczka rowerowa (dystans 65 km)
Zbiórka uczestników na polanie lenej przy
zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Minimalny wiek uczestnika 15 lat.
Trasa wycieczki ulicami Milanówka: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Kwiatowa, ¯uków
Rokitno, wiêcice, Zaborówek w Zaborowi,

Wólka, £aska Góra dalej szlakiem turystycznym Puszczy Kampinoskiej do zajazdu Roztoka. Powrót t¹ sam¹ tras¹ lub przez B³onie,
Milêcin, Milanówek. Zakoñczenie wycieczki w miejscu jej rozpoczêcia.
Ka¿dy uczestnik musi posiadaæ kask kolarski.
Uwaga! Zg³oszenia imienne do ww. wycieczki nale¿y zg³aszaæ do Miejskiego Orodka Kultury na telefon nr 0-22 758 39 60, na
5 dni przed planowanym terminem.
SIERPIEÑ
LATO W MIECIE 2007
18.08. (sobota)
godz. 10.00
Turniej Pi³ki No¿nej dru¿yn 6-osobowych
(Miejsce: Basen Miejski, ul. Sportowa)

Lato w miecie 2007
Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek  ul. Literacka 20;
tel. 022 758-34-85

Akcja Lato w miecie odbywaæ siê bêdzie codziennie prócz niedziel i wi¹t od
25.06. do 31.08.2007 r. pomiêdzy godzin¹
16.00 a 20.00.
W przypadku rozpoczêcia w czasie wakacji remontu p³yty g³ównego boiska, realizacja planowanych zajêæ mo¿e ulec zmianie.
Na terenie boisk sportowych Szko³y odbywaæ siê bêd¹ zajêcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y, takie jak: koszykówka, tenis sto³owy, siatkówka, pi³ka no¿na, unihockey, gry sprawnociowe zgodnie
z potrzebami i zainteresowaniem uczestników.

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek  ul. ¯abie Oczko 1;
tel. 022 758-34-60
Akcja Lato w miecie odbywaæ siê bêdzie w od 30.07 do 30.08.2007 r. w godzinach 9.45-13.30
Proponowane zajêcia:
l pi³ka siatkowa
l pi³ka koszykowa
l pi³ka no¿na
l pi³ka rêczna
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w Miejskiej Hali
Sportowej nr 1.

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek  Królewska 69;
tel. 022 758-35-24
Akcja Lato w miecie odbywaæ siê bêdzie od 2.07. do 31.07.2007 r., od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-14.00.

l
l
l
l

Organizowane bêd¹:
wycieczki rowerowe
zajêcia na basenie w Milanówku
zajêcia na Hali Miejskiej nr 2
wycieczki piesze

Miejski Orodek Kultury,
Milanówek  ul. Kocielna 3;
tel. 022 758-39-60
Wramach Akcji Lato w miecie na basenie miejskim przy ul. Sportowej, w lipcu
i sierpniu odbywaæ siê bêd¹ zajêcia dla dzieci.

23.08.-25.08. (czwartek, pi¹tek, sobota)
godz. podamy na stronach miasta
www.milanowek.pl
Rajd rowerowy (dystans 500 km)
Trasa rajdu: Milanówek, B³onie, Kazuñ, Pomiechówek, Nasielsk, Ciechanów, Przasznyrz, Myszyniec, Szychowo, Mr¹gowo,
w. Lipka. Powrót t¹ sam¹ tras¹.
Ka¿dy uczestnik musi posiadaæ aktualne
badania lekarskie, ubezpieczenie od nieszczêliwych wypadków oraz kask ochronny.
Uwaga! Zg³oszenia imienne do ww. wycieczek nale¿y zg³aszaæ do Miejskiego Orodka
Kultury na telefon nr 0-22 758 39 60, na
5 dni przed planowanym terminem.
25.08. (sobota)
godz. 10.00
Turniej Pi³ki siatkowej parami
(Miejsce: Basen Miejski, ul. Sportowa)
2.09. (niedziela)
Dzieñ Milanówka
Poprowadzi je instruktor sportowy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 11.00-14.00.
Przeprowadzone zostan¹ równie¿ zawody
p³ywackie, turniej pi³ki no¿nej dru¿yn szecioosobowych oraz turniej w siatkówce pla¿owej.
W miesi¹cu sierpniu, w ka¿d¹ rodê
w godz. 12.00-13.30 zapraszamy dzieci
w wieku 7-13 lat na warsztaty plastyczne.
Zajêcia odbêd¹ siê w Galerii Letnisko Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku.
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

Powrót do tradycji

Fundacja Homo-Homini w ramach programu Dzia³aj lokalnie Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci, realizowanego
przez Akademiê Rozwoju Filantropi w Polsce, zaprasza do uczestnictwa w programie
Powrót do tradycji.
Zapraszamy wszystkich chêtnych, zainteresowanych rozwojem umiejêtnoci i zdolnoci plastyczno-manualnych do wziêcia
udzia³u w zajêciach w ramach organizowanych warsztatów rêkodzielniczych. Program
Powrót do tradycji bêdzie realizowany na
terenie Milanówka w okresie lipiec  wrzesieñ br. Zakoñczenie programu bêdzie mia³o miejsce we wrzeniu podczas Otwartych
Ogrodów.
Chcemy wspólnymi si³ami mieszkañców
miasta przywróciæ wiedzê o tradycji rêkodzielniczej Milanówka i podj¹æ dzia³ania
pozwalaj¹ce na jej przetrwanie i promocjê
miasta.
Zapraszamy do pomocy m³odzie¿, która
chce sprawdziæ siê w pracy wolontariusza.

Zg³oszenia przyjmuje organizator: Fundacja Homo-Homini, Milanówek, ul. Krasiñskiego 11; tel. 604 952 336, e-mail: maluki1125@neostrada.pl
Prezes Funadacji Homo-Homini
Danuta-Maria Kijewska
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IV Festiwal Sztuki

im. Stanis³awa Gruszczyñskiego
ci¹g dalszy ze str. 1

Zorganizowane zosta³y warsztaty Malowania na Jedwabiu dla dzieci z milanowskich
szkó³, zrealizowane we wspó³pracy z firm¹
Jedwab Polski. Powsta³y wspania³e prace,
których nie powstydziliby siê uznani artyci.
W tym roku wymiana Polsko-Bu³garska
zaowocowa³a wspó³prac¹ z Bu³garskim Instytutem Kultury w Warszawie.19 czerwca
w trakcie Uroczystego Otwarcia Festiwalu
zaprezentowana zosta³a wystawa pt. Cyrylica  nowy alfabet Unii Europejskiej.
W ramach prezentacji odby³a siê równie¿
projekcja filmu Bu³garia  historia, kultura,
natura.
W pi¹tkowy wieczór, 22 czerwca w Amfiteatrze przy ul. Fiderkiewicza odby³y siê koncerty: Lombelico del Mondo i Kwartetu Yorgi.
Lombelico del Mondo  zespó³ perkusyjny, graj¹cy na bêbnach, rytmiczny, ¿ywio³owy. Wiruj¹ce tancerki zachwyca³y swoim tanecznym, ekspresyjnym kunsztem. Gor¹ce,
egzotyczne rytmy afrykañskie, samby i rumby, rozgrzewa³y przyby³¹ publicznoæ. Tego
dnia mielimy równie¿ okazjê gociæ w na-

Drugie miejsce zajê³a Dominika Tomaszewska. Wyró¿nione zosta³y: Barbara
Smyk, Katarzyna Sas, Dorota Micha³owska
i Anna Terlecka.
Festiwal uwietni³ wystêp znanej aktorki dramatycznej Doroty Staliñskiej, w wykonaniu której us³yszelimy recital Kolory
mi³oci. Wspania³e piosenki wykonane brawurowo nagrodzone zosta³y gor¹cymi oklaskami przyby³ych goci.
Przypomnijmy, ¿e Festiwal Sztuki w Milanówku odby³ siê po raz czwarty.

szym miecie Kwartet Yorgi  zespó³ reprezentuj¹cy folk ale równie¿ styl jazzowy. By³a
to okazja us³yszenia muzyki prastarych Polan, dwiêki roztañczone, zas³uchane w odg³osy przyrody, typowo s³owiañskie. Artyci
zagrali na instrumentach ludowych ale równie¿ pojawi³ siê klasyczny saksofon, gitara.
Kulminacyjnym dniem Festiwalu Sztuki
by³a niedziela 24 czerwca br. Ju¿ od rana
Instruktor merytoryczny MOK
Miejski Orodek Kultury têtni³ ¿yciem. RozEdyta Budziewska
poczêlimy imprezê w plenerze Kiermaszem
Artystyczny Kr¹g, w trakcie którego artyci z województwa mazowieckiego zaprezentowali swoje prace z dziedziny rêkodzie³a artystycznego.
Po po³udniu odby³ siê
Koncert Fina³owy laureatów Ogólnopolskiego
Konkursu Wokalnego
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego. Wielu goci
i wykonawców z ró¿nych
stron kraju przyjecha³o
tego dnia do Milanówka.
Nagrodê GRAND PRIX
decyzj¹ Jury, jako najwiêksze odkrycie Festiwalu wywalczy³ Piotr
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
Hruszwicki  za piêkn¹
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego po otrzymaniu nagród
barwê g³osu, interpretacjê, s³uchaj¹c  mówi³ jeden z jurorów myla³em,
¿e to piewa m³ody
Dymitr Chorostowski
wielki bas ubieg³ego
stulecia.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do
realizacji IV Festiwalu Sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego:
Patronat:
Burmistrz Miasta Milanówka
Aktorka Dorota
Staliñska podczas
Wspó³praca:
recitalu Kolory
Bu³garski Instytut Kultury w Warszawie
Mi³oci w ramach
Patronat honorowy:
Festiwalu Sztuki
MAZOWIECKIE CENTRUM KULTURY i SZTUKI
Patronat medialny:
Marek ZDRZY£OWSKI  Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu
Redakcja Wspólny Powiat
Jacek GRABOWSKI  Radio BOGORIA
Bogdan KRYSIÑSKI  Kodak-KBMGP
Sponsorzy:
Jerzy DMOCHOWSKI  Prezes JEDWAB POLSKI Sp z o.o.
Z A R Z ¥ D  ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA
Piotr P£OCHOCKI  MPM PRODUCT
Piotr £OJKO  Studium Dobrego Smaku
Konstancja DO£ÊGA-DO£ÊGOWSKA  CUKIERKI REKLAMOWE
Jacek BANASZCZYK  Prezes Dziewiarska Spó³dzielnia
Inwalidów MALWA
Petroniusz FREJLICH  PETRONIUS ARABIANS

Podziêkowania

Plon artystyczny malowania na jedwabiu podczas Festiwalu
Sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego
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Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Koncert Operowy
Dnia 19 maja br. o godzinie 19.00 w Miejskim Orodku Kultury
rozpocz¹³ siê koncert operowy  Pieni, arie, przeboje Romuald Tesarowicz i jego gocie.
Przed publicznoci¹ milanowsk¹ wyst¹pili: Dorota Wójcik (sopran), Danuta Antoszewska (akompaniament), Krzysztof Marciniak
(tenor) i oczywicie milanowski bas  Romuald Tesarowicz.

Dorota Wójcik  sopran i Krzysztof Marciniak  tenor podczas
arii z Tosci Giacomo Pucciniego

Wspania³e utwory us³yszelimy tego wieczoru w Milanówku,
a przeboje, mo¿na powiedzieæ ¿e na ¿yczenie. Na fina³, po prawie
dwugodzinnym koncercie, aria Usta milcz¹. Dorota Wójcik i Krzysztof Marciniak nie tylko znakomicie zapiewali, ale równie¿ porwali
do tañca w³adze naszego miasta.
Bisom nie by³o koñca
Romuald Tesarowicz po raz kolejny
oczarowa³ publicznoæ swoim g³osem

Instruktor MOK
Artur Niedziñski

Koncert Dla Matki
25 maja o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku odby³ siê koncert Dla Matki. Wyst¹pi³ Dariusz Biernacki  baryton i Przyjaciele. Bogaty repertuar zarówno ten piewany,
jak i deklamowany, powiêcony by³ wszystkim mamom. Przepiêkne wiersze, piew, musicale spotka³y siê z gor¹cym przyjêciem, owacjami i gromkimi brawami. Wiersze napisane przez najm³odszych twórców poruszy³y serca zgromadzonych goci. Wyst¹pi³a Capella Milanoviensis i zespó³
wokalny Z³oty Liæ. Zaprezentowa³a siê grupa teatralna MOK. piewa³ i akompaniowa³ Robert
Dziekañski. Nad ca³oci¹ czuwa³ Dariusz Biernacki.
Dzieñ Matki jest jednym z najpiêkniejszych wi¹t, pe³nym kwiatów i serdecznych ¿yczeñ. wiêto
to jest wyrazem wdziêcznoci, szacunku i mi³oci.
Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Album fotograficzny

Milanówek
Czêæ II

W zwi¹zku z podjêciem prac nad kolejnym tomem albumu, Towarzystwo Mi³oników Milanówka zwraca siê z prob¹ do
Mieszkañców o udostêpnianie wszelkich dokumentów i fotografii zwi¹zanych z istotnymi wydarzeniami w naszym miecie, z okresu miêdzy II wojn¹ wiatow¹ a dniem dzisiejszym. Zainteresowani jestemy równie¿
przedmiotami codziennego u¿ytku (do sfotografowania) stanowi¹cymi wiadectwo
kultury i techniki tego okresu.
Cz³onek zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta
Kontakt: tel. 22 755 84 88
e-mail: tmm@tmm.net.pl

Siostry Olimpia
i Dominika Tomaszewskie
podczas wspólnego
wystêpu z okazji
Dnia Matki

Dariusz Biernacki
(baryton) z Capell¹
Milanoviensis

7

Fina³ VII edycji Konkursu
Recytatorskiego

im. Jaros³awa Iwaszkiewicza
W dniu 18 maja 2007 roku zakoñczy³ siê
Fina³ VII edycji Konkursu Recytatorskiego
im. Jaros³awa Iwaszkiewicza pod patronatem
Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wie¿bickiego Cicho wszêdzie, g³ucho wszêdzie,
Co to bêdzie, co to bêdzie   tajemniczo
i gronie w poezji, organizowanego przez
Muzeum im. Anny i Jaros³awa Iwaszkiewiczów w Stawisku.
W finale Konkursu wziê³o udzia³ 134 laureatów eliminacji szkolnych, przeprowadzonych w 41 szko³ach powiatów grodziskiego,
pruszkowskiego, zachodnio-warszawskiego
i Warszawy, przes³uchiwanych przez jury

w sk³adzie: Wojciech Siemion, Joanna Jêdryka i Danuta Nagórna.
Jak co roku Burmistrz Jerzy Wysocki
ufundowa³ nagrodê dla najlepszego uczestnika Konkursu z terenu Miasta Milanówek.
Jury zdecydowa³o, ¿e wród 15 uczestników
ze szkó³ Milanówka na nagrodê zas³u¿y³a
Alicja Krejner, uczennica 1. klasy Spo³ecznego Gimnazjum Milanowieckiego Towarzystwa Edukacyjnego, przygotowana przez
Iwonê Downarowicz.
Nauczycielki: Ma³gorzata Bojanowska
Ewa Cielak
Wiêcej informacji o wynikach konkursu znaleæ
mo¿na na stronie www.stawisko.pl

wiêto Truskawki
1 czerwca to dzieñ, na który czekaj¹ nasze dzieci, wiedz¹c, ¿e s¹ kochane przez nas
doros³ych. Ten wyj¹tkowy dzieñ odby³ siê
pod has³em wiêto Truskawki 2.06.2007 r.
na placu przed Basenem w Milanówku.
Zosta³ zorganizowany przez Katolickie
Przedszkole Prywatne przy pomocy wolontariuszy oraz wspó³finansowaniu GSM Jedwabnik.

S³oñce schowa³o siê za chmurami, kropi³
deszcz, ale nie pogorszy³o to wspania³ego nastroju i weso³ej zabawy. Dzieci bra³y udzia³
w ró¿nych konkursach sportowych oraz plastycznych, za które otrzymywa³y rozmaite
nagrody.
Nie zabrak³o truskawkowych smako³yków: wie¿ych truskawek, ciasteczek i lodów
truskawkowych oraz innych s³odyczy.

Podczas wiêta Truskawki
zorganizowano dzieciom
wiele atrakcji; na zdjêciu
uczestnicy wycigu
w workach

Mimo d¿d¿ystej pogody,
by³o twórczo i weso³o,
a ca³a radoæ okraszona by³a
truskawkami do woli
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Dzieñ
Milanówka
BURMISTRZ MIASTA
MILANÓWKA
Zaprasza
2 wrzenia na:
Mecz pi³karski

Samorz¹dowcyS³u¿by Specjalne
l
Zawody w strzelaniu
z broni pneumatycznej
l
IV Mistrzostwa Polski

Dirt Jump MTBMX 2007

l
Pokaz jazdy konnej i w³adania szabl¹
w wykonaniu
kawalerii U³anów Grochowskich
l
Koncert zespo³u muzycznego

JAMBO AFRICA

l
Koncert zespo³u muzycznego

BAJM

l
Na po¿egnanie

Pokaz sztucznych ogni
Deszcz nie przestraszy³ odwiedzaj¹cych
nas goci. Towarzyszyli nam m.in. Pan Burmistrz Jerzy Wysocki, Radna Barbara
Winiewska oraz Przewodnicz¹cy Rady
Osiedla GSM Jedwabnik W³odzimierz Olszewski.
Czas szybko min¹³, a dzieci niechêtnie
opuszcza³y truskawkowy plac zabaw.
Za pomoc w zorganizowaniu imprezy
szczególnie chcielimy podziêkowaæ Miejskiemu Orodkowi Kultury, Radzie osiedla
GSM Jedwabik i pani Jadwidze Kasperczyk;
Panom: Jerzemu Zdziechowi, Zbigniewowi
Skalskiemu, Waldemarowi Kostrzewie oraz
Wojciechowi Grudziñskiemu; wolontariuszom: Pani Alicji Piaseckiej, Pani Zdzis³awie
Szmidel i Panu Bartoszowi Kucharskiemu.
Za ufundowanie nagród dziêkujemy Panu
Paw³owi D³u¿ewskiemu (Cobra Fashion Akademie), Mariuszowi Majowi (Szkó³ka Drzew
i Krzewów Pod Dêbami Majów), Panu Zbigniewowi Sza³wiñskiemu (Realizacje Reklamy Wizualnej Luidor) oraz Gra¿ynie Starzyñskiej.
Dyrektor
Katolickiego Przedszkola Prywatnego
Ma³gorzata Trêbiñska

Fina³ konkursu plastycznego
Czarodziejski wiat bani
W dniu 8 maja br. nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Milanówku przy wspó³udziale Miejskiego Orodka Kultury pt. Czarodziejski wiat
bani. Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Edyty Budziewskiej, po obejrzeniu 156 prac plastycznych uczniów klas
I-III z milanowskich szkó³ podstawowych,
postanowi³a przyznaæ:
I miejsce:
 Natalii Domasiak z klasy I  SP Nr 2
 Aleksandrze Szymczak z klasy II  SP Nr 2
II miejsce:
 Danielowi Szczeæ z klasy II  ZSG Nr 3

 Janowi Rychlewskiemu z klasy I  SP Nr 2
 Danielowi Anuszewskiemu z klasy I  ISSP
III miejsce:
 Hannie Parkot z klasy III  ZSG Nr 3
 Justynie Rawskiej z klasy III  SP N r 2
 Karolinie Ca³us z klasy II  ZSG Nr 1
Wyró¿nienia otrzymali:
 Paulina Barcikowska klasa II  ZSG Nr 3
 Aleksandra Wolny klasa I  ZSG Nr 3
 Zuzanna Kunz klasa III  ISSP
 Gabriela Milczarek klasa II  ZSG Nr 3
 Aleksandra Wielgomas klasa I  SP Nr 2
 Antonina Kossut klasa I  SP Nr 2
 Maciej Tadeusiak klasa II  ZSG Nr 1
 Maciej Sulerzycki klasa I  ZSG Nr 1

Z wizyt¹ w Laskach
Cz³owiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz przez to, czym siê dzieli z innymi.
Od wielu lat ta myl przywieca dobrze
rozwijaj¹cej siê wspó³pracy Milanówka
z Zak³adem dla Niewidomych Dzieci w Laskach. A wszystko zaczê³o siê prozaicznie.
Nie ¿yj¹cy ju¿ pan Ryszard Szugajewski dosta³ w pracy zlecenie remontu komina w budynku zak³adu w Laskach. Zainteresowa³ siê
wówczas losem dzieci niewidomych, którymi na co dzieñ  dodajmy  zajmuj¹ siê tam
siostry zakonne Franciszkanki S³u¿ebnice
Krzy¿a.
Wkrótce do wspó³pracy z niewidomymi
dzieæmi w Laskach w³¹czyli siê Synowie Pu³ku z Milanówka z Lucjanem wi¹tkowskim
i Ignacym Niedziñskim na czele, którzy
z okazji Dnia Dziecka i wi¹t Bo¿ego Narodzenia regularnie pozyskiwali od firm milanowskich paczki z darami i przekazywali je
dzieciom w czasie okolicznociowych spotkañ w Laskach.
Do wspó³pracy od kilku lat w³¹czy³y siê
w³adze miasta z burmistrzem Jerzym Wysockim na czele. Tu warto podkreliæ, ¿e poza
przekazywaniem wi¹tecznych prezentów
w³adze samorz¹dowe Milanówka dofinansowuj¹ przyjazdy zespo³ów z Lasek na koncerty do Milanówka. W parafii Matki Bo¿ej Bolesnej odby³ siê koncert wspania³ego chóru
niewidomych dzieci z Lasek Uccelli Forestali
(Lene Ptaki), w Miejskim Orodku Kultury
w naszym miecie goci³ zespó³ teatralny
z Lasek, by³y wizyty niewidomych rowerzystów (na tandemach z osob¹ widz¹c¹ na
przednim siode³ku). We wrzeniu m³odzie¿
z Lasek ponownie planuje wycieczkê na tandemach do Milanówka i chêtnie spotka siê
ze swoimi rówienikami ze szkó³ milanowskich.

Od kilku lat jednym z animatorów tej
wspó³pracy niewidomymi dzieæmi jest Andrzej Olizarowicz i jego firma ANDREA.
Z okazji tegorocznego Dnia Dziecka delegacja z Milanówka zawioz³a do Lasek
kolejne dary, na które z³o¿y³y siê wyroby niektórych firm milanowskich, jak krówki, skarpety i rajstopy, czy wspania³e p¹czki. Przybyli te¿ przedstawiciele rodowiska Synów
Pu³ku z W-wy. Wys³uchano przygotowanego przez dzieci piêknego programu poetycko-muzycznego. Dzieci nie tylko piewa³y,
ale i znakomicie gra³y na ró¿nych instrumentach. By³a okazja do wymiany informacji na
temat bie¿¹cych potrzeb orodka w Laskach.
Warto przypomnieæ, ¿e w uznaniu za organizowanie wieloletniej pomocy dla orodka w Laskach wychowuj¹ce siê tam dzieci
wnioskowa³y o przyznanie Lucjanowi wi¹tkowskiemu Orderu Umiechu i odznaczenie to zosta³o przekazane w 1978 r. Na pytanie, czy nie mia³ k³opotów z wypiciem soku
z cytryny, który jest nieod³¹cznym elementem ceremonii?  pan Lucjan powiedzia³:
Nie by³o ¿adnych trudnoci, wypi³em,
umiechn¹³em siê, mo¿liwie najpromienniej,
o czym niewidome dzieci poinformowa³
mistrz ceremonii, po czym rozleg³y siê oklaski. Przyby³ sekretarz kapitu³y, który przypi¹³ mi Order nr 515 a skarbnik kapitu³y
pasowa³ mnie ró¿¹.
W czasie rozmów dowiedzielimy siê, ¿e
Zak³ad w Laskach wci¹¿ ma potrzeby i bez
sponsorów i stale przekazywanych darów
ludzi dobrej woli trudno by by³o prowadziæ
dzia³alnoæ, zw³aszcza, ¿e realizuje siê tam
kolejne inwestycje i zapewnia start ¿yciowy
starszej m³odzie¿y po opuszczeniu Lasek.
Zainteresowani mog¹ nawi¹zaæ kontakt
z dzia³em darów Towarzystwa Opieki nad
Ociemnia³ymi w Laskach, ul. Brzozowa 75,
05-080 Izabelin, (tel. 0-22-752-30-00),









Aleksandra Paciorek klasa I  NPSP
Jan Mikulski klasa I  NPSP
Marcel Warowicki klasa I  ZSG Nr 1
Zuzanna Glica klasa III  SP Nr 2
Monika Kubek klasa III  SP Nr 2
Zuzanna Berus klasa I  ISSP
Julia Rutkowska klasa I  ISSP
Pan Burmistrz Jerzy Wysocki  honorowy patron konkursu  nagrodzi³ laureatów
ksi¹¿kami i pami¹tkowymi dyplomami. Do
15 maja br. w Miejskim Orodki Kultury by³a
czynna wystawa prac wszystkich uczestników. Konkurs zosta³ rozstrzygniêty w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek (7-13 maja 2007 roku).
Uczestnikom i ich opiekunom artystycznym dziêkujê za udzia³ w konkursie, laureatom sk³adam serdeczne gratulacje.
Dyr. MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska

mo¿na te¿ przekazywaæ dary pieniê¿ne na
konto z³otówkowe w Banku Rozwoju Eksportu SA w Warszawie nr 02 1140 1010
0000 4399 5800 1002. Tego rodzaju dary
s¹ szczególnie mile widziane, poniewa¿
umo¿liwiaj¹ zakup tego, co najbardziej
w danej chwili jest dzieciom potrzebne,
umo¿liwiaj¹ fundowanie stypendiów dla
szczególnie uzdolnionej m³odzie¿y, zakup
pomocy dydaktycznych, sprzêtu sportowego i rehabilitacyjnego, instrumentów muzycznych itp. Wród realizowanych obecnie
priorytetowych inwestycji  powiedzia³a
nam pani Dorota Szczepkowska, kierownik
internatu Szko³y Specjalnej  znajduje siê
budowa domu dziewcz¹t i liceum, a marzeniem jest pozyskanie pe³nosprawnego klimatyzowanego autokaru i nowych Melexów, które s¹ niezbêdne do przewo¿enia
dzieci na rehabilitacjê.
Dziêki wielkiej ¿yczliwoci ludzi dobrej
woli i gor¹cego serca Zak³ad dla Ociemnia³ych w Laskach mo¿e coraz lepiej prowadziæ
swoj¹ dzia³alnoæ. Mo¿na mieæ satysfakcjê,
¿e Milanówek ma w tym swój udzia³ i wyraziæ przekonanie, ¿e wród wspieraj¹cych
równie¿ i w przysz³oci nie zabraknie ludzi
z naszego miasta.
Hanna Pettyn

Wychowankowie orodka dla niewidomych
w Laskach podczas wizyty w parafii
w. Jadwigi (2006 r.)
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Festyn Urszulañski
27 maja 2007 r., odby³ siê III Festyn Urszulañski. Pomys³odawc¹ zorganizowania
festynu i koordynatorem wszelkich dzia³añ,
jak co roku, by³o Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK i Stowarzyszenie S³oneczny Promyk dzia³aj¹ce przy przedszkolu prowadzonym przez Siostry.
Zachêceni sukcesem poprzednich festynów rozpoczêlimy ju¿ wczesn¹ wiosn¹
przygotowania do tegorocznej imprezy.
Przygotowania obejmowa³y:
l utworzenie ramowego programu festynu,
l znalezienie sponsorów  utworzono listê
sponsorów, zredagowano i wys³ano listy
z prob¹ o wsparcie imprezy,
l zebrano i przygotowano fanty na loteriê,
l rodzice przygotowali inscenizacjê przedstawienia dla dzieci pt. Brzydkie Kacz¹tko.
Nadszed³ dzieñ festynu.
Od rana ustawiano przed Kocio³em
w. Jadwigi stanowiska z fantami na loteriê.
Tak jak w zesz³ym roku loteria fantowa
cieszy³a siê wielkim powodzeniem i ju¿ po
mszy odpustowej o 11.15 wszystkie losy
zosta³y sprzedane.
Równoczenie mo¿na by³o te¿ spróbowaæ
wypieków cukierniczych przygotowanych
przez mamy dzieci z przedszkola, zasilone
cenn¹ pomoc¹ przez Panie z Nowenny, za
któr¹ serdecznie dziêkujemy.
Po zakoñczeniu loterii rozpoczêto przygotowania do drugiej czêci zabawy.
G³ówn¹ atrakcj¹ by³o przedstawienie
Brzydkie Kacz¹tko, które odby³o siê na scenie w Miejskim Orodku Kultury o godz. 15.00.
I tak jak w zesz³ym roku, przedstawienie

okaza³o siê wielkim sukcesem, przy pe³nej
sali publicznoci zakoñczone zosta³o owacjami. wietna inscenizacja wprowadzi³a
wszystkich w radosny nastrój do dalszej
zabawy.
Na placu przy MOK-u na uczestników
czeka³a ju¿ Orkiestra Dêta GZF Polfaz Grodziska Maz., której wystêp nada³ niepowtarzalnej atmosfery i uprzyjemni³ czas.
Równolegle dzieci mog³y wyszaleæ siê na
dmuchanych zamku i zje¿d¿alni, na placu zabaw i wzi¹æ udzia³ w zabawach i konkursach.
W stoiskach mo¿na by³o kupiæ lody, watê
cukrow¹, kie³baski z grilla oraz grochówkê
Cz³onkowie
i bigos ugotowane specjalnie na tê okazjê
Stowarzyszenia S³oneczny Promyk
przez ¿o³nierzy.
i Siostry Urszulanki SJK
Du¿ym powodzeniem cieszy³o siê te¿ stanowisko z ksi¹¿kami dla dzieci autorstwa Jana Kazimierza Siwka,
gdzie sam autor podpisywa³ swoje
prace.
W koñcu nast¹pi³ moment, na który wszyscy czekali z niecierpliwoci¹.
Wród kuponów zebranych w loterii
fantowej wylosowano 6 g³ównych
nagród. W tym roku dziêki g³ównym
sponsorom by³y to:
l monitor do komputera,
l mini- wie¿a,
l rower,
l iPod,
l obiad rodzinny w restauracji,
G³ówn¹ atrakcj¹ by³o przedstawienie Brzydkie
l przeja¿d¿ka bryczk¹ po Mila- Kacz¹tko, które odby³o siê na scenie Miejskiego
nówku.
Orodka Kultury w Milanówku, a pod koniec
Publicznoæ z wypiekami na twa- czerwca równie¿ w MOK w Podkowie Lenej

Audiencja u arcybiskupa
Kazimierza Nycza
11 czerwca br. Jego Eminencja Arcybiskup
Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
w Domu Arcybiskupów Warszawskich
w Warszawie przyj¹³ na audiencji grupê
cz³onków obu parafii milanowskich. W czasie audiencji pan Andrzej Olizarowicz z Parafii Matki Bo¿ej Bolesnej, cz³onek Towarzystwa Mi³oników Milanówka, przekaza³ ks.
arcybiskupowi w darze najnowszy album fotograficzny Letnisko Milanówek i przed³o¿y³ na pimie wniosek w sprawie idei powo³ywania parafii bliniaczych, g³ównie
w interesie naszych rodaków na Wschodzie.

nych miastach na Bia³orusi, i generalnie na
Wschodzie, gdzie s¹ skupiska osób wyznania rzymskokatolickiego. Orientujê siê
w potrzebach naszych wspó³wyznawców zarówno tych materialnych, jak i duchowych.
Zauwa¿am zarazem, jak wielki wp³yw negatywny wywiera na nich wieloletnie wychowywanie w duchu ateistycznym. Martwi
mnie to jako zaanga¿owanego w sprawy wiary katolika i uwa¿am, ¿e trzeba podj¹æ jakie
kroki, aby przeciwdzia³aæ temu.

We wniosku skierowanym do arcybiskupa
Kazimierza Nycza Andrzej Olizarowicz pisze:

W dalszej czêci swojego wniosku A. Olizarowicz pisze, ¿e w wyniku wielu przemyleñ i rozmów zrodzi³ siê konkretny pomys³,
który przedstawia pod rozwagê:

Od kilku lat zajmujê siê organizacj¹ pobytów dzieci polskiego pochodzenia (ale nie
tylko  dzieci z rodzin katolickich) z terenu
Bia³orusi. Od dwóch lat robiê to we wspó³pracy z Caritasem.
Rozmawiam czêsto z dzieæmi i ich opiekunami, sam czêsto bywam w Grodnie i in-

Od lat w wiecie, zw³aszcza w Europie,
funkcjonuj¹ tzw. miasta i gminy bliniacze.
W ramach wspó³pracy gmin i miast, przy zaanga¿owaniu zarówno w³adz samorz¹dowych, jak i mieszkañców wciela siê w ¿ycie
na poziomie lokalnym wiele wartociowych
idei. Spo³ecznoæ lokalna z partnerskich
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rzy sprawdza³a swoje numery.
W tym roku, dziêki Pañstwa ofiarnoci,
uda³o nam siê zebraæ 12 088,90 z³. To wielki
sukces! Pieni¹dze te zasili³y konto Stowarzyszenia i wspomog¹, chocia¿ w niewielkim
stopniu, budowê nowego przedszkola.
Stowarzyszenie S³oneczny Promyk stara siê o wpisanie do Krajowego Rejestru S¹dowego jako Organizacja Po¿ytku Publicznego. Mamy na dziejê, ¿e uda nam siê to zrobiæ ju¿ w tym roku.
Dziêkujemy wszystkim sponsorom, organizatorom, uczestnikom festynu.
Zapraszamy na IV Festyn Urszulañski
w przysz³ym roku!!!
Za ¿yczliwoæ i otwartoæ sk³adamy staropolskie Bóg zap³aæ

orodków realizuje cele rozwoju spo³ecznego i kulturalnego. Sprzyja to wzrostowi aktywnoci lokalnych spo³ecznoci, zwalcza
stereotypy, tworzy korzystny klimat równie¿
do podejmowania wspó³pracy gospodarczej
na poziomie gmin i regionów. Ponad 2000
polskich gmin ma ju¿ zagranicznych partnerów. Dlaczego te 2000 gmin nie rozwija
równie¿ partnerskiej wspó³pracy miêdzyparafialnej?
Mylê, ¿e wylansowanie  na podobieñstwo miast bliniaczych  podobnej idei
parafii bliniaczych by³oby niezwykle
atrakcyjne dla m³odzie¿y i mog³oby siê przyczyniæ np. do znacznego wzmocnienia pozycji Kocio³a na Wschodzie. O niektórych
kwestiach wspó³pracy partnerskich polskich
i bia³oruskich parafii rzymskokatolickich
rozmawia³em z ks. biskupem Aleksandrem
Kaszkiewiczem, który widzi w tym interes
Kocio³a i szansê na wsparcie naszych rodaków na Wschodzie.
Osoby zainteresowane dalszym przedyskutowaniem tej koncepcji proszone s¹ o bezporedni kontakt z A. Olizarowiczem
(tel. 0-501-705-502).
Stefan Marczyk

wiêto DWÓJKI na weso³o

marzyæ dobra rzecz! Zwyciê¿y³ jednak zdroW poniedzia³ek, 28 maja 2007 r. obchowy rozs¹dek i wszyscy zgodnie orzekli, ¿e
dzilimy siódm¹ rocznicê nadania Szkole
obecna Szko³a nie jest taka z³a. W podsuPodstawowej nr 2 w Milanówku imienia Armowaniu wystêpu nasuwa siê refleksja: pomii Krajowej.
mimo ró¿nicy pokoleñ, pogl¹dów i stylów
W ci¹gu tych kilku lat wiêto to przybie¿ycia, szko³a bêdzie zawsze miejscem, gdzie
ra³o rozmaite formy. By³y podnios³e, pe³ne
zdobycie wiedzy jest najwa¿niejszym celem,
patriotyzmu akademie, biegi patrolowe jak
a wszystko, co doskona³e dojrzewa powoli...
równie¿ uroczystoci o skromniejszym chaNasz¹ szkoln¹ uroczystoæ zaszczycili
rakterze. W ubieg³ym roku wiêto Szko³y
swoj¹ obecnoci¹: w³adze miasta  Pan Burobeszlimy bardzo hucznie, poniewa¿ wiêmistrz Jerzy Wysocki i Pani Sekretarz Wietowalimy 70 lecie Dwójki uwieñczone
s³awa Kwiatkowska, Pani Kierownik Refeods³oniêciem pami¹tkowej tablicy ufundoratu Owiaty Jerzy Mota³a, absolwenci Szkowanej przez absolwentów.
³y, harcerze Szarych Szeregów i ¿o³nierze
Zawsze jednak ten dzieñ jest wa¿nym
AK, dawni nauczyciele Dwójki oraz rodziwydarzeniem w ¿yciu naszej szkolnej spoce naszych uczniów. Pan Burmistrz, sk³ada³ecznoci, a ró¿norodnoæ form i treci stanowi o atrakcyjnoci
tego dnia.
W tym roku postanowilimy dzieñ ten
obchodziæ na weso³o.
Grupa uczniów klas
IV-VI pod kierunkiem
p. Magdaleny D¹browskiej i p. Bogny
Fastyn przygotowa³a
wspania³y program
artystyczny. Przedstawienie dotyczy³o zebrania Samorz¹du
Uczniowskiego, podczas którego uczniowie debatowali nad
zmian¹ wizerunku
Szko³y. Dotychczasowy obraz Szko³y wy- Parodia zebrania samorz¹du szkolnego w wykonaniu uczniów
da³ im siê przestarza- klas IV-VI SP nr 2
³y i ma³o ciekawy. Zebranie przybra³o charakter parodii. Podczas
j¹c ¿yczenia, obieca³ Szkole prezent w pospotkania uczniowie przedstawiali postulastaci nowej nawierzchni boiska. Panie Burty zabawne i absurdalne, zupe³nie odbiegamistrzu, ju¿ cieszymy siê ze wspania³ego
j¹ce od rzeczywistoci dnia codziennego. Poprezentu i ... trzymamy za s³owo!

Laureaci w DWÓJCE
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2
im. Armii Krajowej w Milanówku systematycznie uczestnicz¹ w olimpiadach przedmiotowych, które s¹ organizowane przez
ró¿ne firmy edukacyjne.
W sesji wiosennej olimpiady matematycznej zorganizowanej przez firmê OLIMPUS
wziê³o udzia³ a¿ 75 uczniów z klas 4-6. Dla
porównania: w sesji zimowej uczestniczy³o
51 uczniów.
Laureatami zostali nastêpuj¹cy uczniowie:
1) W kategorii klas 4:
 MIKO£AJ CIELA  5 miejsce (230 pkt.)

Wszystkich uczestników startuj¹cych
w Polsce by³o 1642.
2) W kategorii klas 5:
 URSZULA KLIMCZAK  8 miejsce (220 pkt.)
W Polsce bra³o udzia³ 1636 uczniów.
3) W kategorii klas 6:
 ALEKSANDRA WESO£OWSKA  7 miejsce (228 pkt.)
 MARTA JANICKA  8 miejsce (226 punktów)
 PIOTR BANASZCZYK  9 miejsce (224 pkt.)
 TOMASZ JAKUBIAK  10 miejsce (222 pkt.)
W ca³ym kraju wziê³o udzia³ 1492 uczniów.

Po oficjalnej czêci uroczystoci, zaproszeni gocie udali siê na s³odki poczêstunek.
By³ to równie¿ czas ¿yczeñ, podziêkowañ,
gratulacji dla tych, którzy przyczynili siê do
zorganizowania naszej uroczystoci.
Kolejne wiêto wpisa³o siê w kartê historii naszego szkolnego ¿ycia. A co przyniesie
nastêpny rok? Poczekamy, zobaczymy.
Nauczycielki Szko³y Podstawowej nr 2
Patrycja Kossut i Alicja Piasecka

Warto siê
pochwaliæ...
chocia¿by bardzo dobrym rezultatem
sprawdzianu zewnêtrznego dla uczniów klas
szóstych.
W roku szkolnym 2006/2007 w Szkole
Podstawowej nr 2 w Milanówku do sprawdzianu w kwietniu przyst¹pi³o 83 uczniów.
Ka¿dy z uczniów, pisz¹c ten ogólnopolski pierwszy powa¿ny w ¿yciu szkolnym egzamin, móg³ zdobyæ maksymalnie 40 punktów. Sprawdzian daje odpowied na pytanie
o stopieñ opanowania takich umiejêtnoci
ucznia jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy
w praktyce, korzystanie z informacji.
OTO WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW:
redni wynik dla szko³y  30,86 pkt.
redni wynik dla gminy  30,31 pkt.
redni wynik dla powiatu  28,79 pkt.
redni wynik dla województwa  27,43 pkt.
Sk³adaj¹c podziêkowania i gratulacje dla
uczniów i ich nauczycieli, ¿yczê jeszcze
wiêkszych sukcesów w przysz³oci.
Dyrektor Szko³y
Marianna Frej

Maksymalna, mo¿liwa do zdobycia iloæ
punktów wynosi³a 240.
Poni¿ej przedstawiamy zestawienie porównuj¹ce wyniki naszych uczniów z uczestnikami z ca³ej Polski:
Kategoria
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6

rednia
w Polsce
175 pkt.
164 pkt.
184 pkt.

rednia
uczniów SP nr 2
181 pkt.
166 pkt.
194 pkt.

Serdeczne gratulacje dla uczniów i ich
nauczycieli oraz Rodziców uczniów. Cieszymy siê sukcesem i czekamy na nastêpne!
Nauczycielka matematyki w SP nr 2
Jolanta Szyszka
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Osi¹gniêcia wokalne
piewaæ ka¿dy mo¿e a w milanowskiej
Jedynce dzieci i m³odzie¿ wyj¹tkowo chêtnie podejmuj¹ wyzwania woklane. Najlepszym dowodem na to jest ich udzia³ w festiwalach, konkursach wokalnych czy uroczystociach okolicznociowych. Oto efekty:
Grand Prix w V edycji Festiwalu Piosenki
Miêdzynarodowej w Miêdzyborowie dla Joanny Dziewickiej  uczennicy I klasy gimnazjum, za wykonanie piosenki Jesus to
a child, II miejsce w kategorii gimnazjum za
piosenkê What if zdoby³y Maria Bartosiewicz i Monika Malakiewicz (klasa II) i I miejsce w kategorii szkó³ podstawowych za wykonanie My road otrzyma³a Ma³gorzata
Dziewicka  uczennica klasy IV.
W maju odby³a siê równie¿ V edycja Konkursu Piosenkarskiego Tulipanada 2007
w Ursusie, w którym nasze uzdolnione
uczennice zdoby³y III miejsce w kategorii
zespo³y wokalne: Maria Bartosiewicz i Monika Malakiewicz.
Mi³¹ niespodziank¹ by³a wiadomoæ, ¿e
nagrodê GRAND PRIX Burmistrza Dzielnicy
Ursus m. st. Warszawy zdoby³a Dominika
Tomaszewska, absolwentka naszej szko³y,
która pierwsze szlify wokalne zdobywa³a
w³anie w milanowskiej Jedynce.

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim,
którzy nas wspieraj¹
w naszych przedsiêwziêciach artystycznych: pani dyr. El¿biecie Przedzieckiej, która swoj¹ przychylnoci¹ i radoci¹ obdarza
ka¿dego m³odego artystê, a jednoczenie
stwarza dogodne warunki w twórczej pracy
uczniów, panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu i Przewodni- V edycja Festiwalu Piosenki Miêdzynarodowej w Miêdzyborowie.
cz¹cemu Rady Miasta Od lewej: zdobywczyni Grand Prix Joanna Dziewicka, obok
Jerzemu Olczakowi za Marysia Bartosiewicz i Monika Malakiewicz. Po prawej
obdarowanie zespo³u stronie z dyplomem: Ma³gorzata Dziewicka wraz z grup¹
wokalnego koszulka- kibiców Jedynki oraz nauczycielk¹ muzyki p. Beat¹ Osiadacz
mi z logo Naszego miasta, co równie¿ s³u¿y
Rodzicom ¿yczymy jeszcze wiêcej szczêpromocji Milanówka w sferze kulturalnoliwych chwil, które pozwol¹ im prze¿ywaæ
artystycznej. Zespó³ wokalny w strojach od
radosne uniesienia podczas uroczystoci,
darczyñców zaprezentowa³ siê podczas urow których bior¹ udzia³ ich zdolne pociechy.
czystoci otwarcia Hali Sportowej nr 2
Nauczycielka ZSG nr 1 w Milanówku
w dn. 27 kwietnia 2007 r.
Beata Osiadacz

Nikt siê mistrzem nie rodzi
Kiedy w ubieg³ym roku szkolnym dokonalimy w Zespole Szkó³ Gminnych nr 3
w Milanówku analizy wyników egzaminów
gimnazjalnych, doszlimy do wniosku, ¿e
nale¿y zachêcaæ m³odzie¿ do brania udzia³u
w konkursach przedmiotowych, aby rozszerza³a wiadomoci i oswaja³a siê z formu³¹
zewnêtrznych sprawdzianów, testów.
Za³o¿enie to realizujemy konsekwentnie
i systematycznie poprzez udzia³ w ponadprogramowych ogólnopolskich olimpiadach
przedmiotowych, organizowanych przez
ró¿ne firmy edukacyjne. Jedn¹ z nich jest
Olimpus.
Jaki czas temu pisa³am o zimowej sesji
olimpiad w Trójce, przedstawiaj¹c wyniki
z matematyki i jêzyka angielskiego. Wiosn¹
przyszed³ czas na prezentacjê osi¹gniêæ z jêzyka polskiego.
W szranki stanêli uczniowie szko³y podstawowej, klas IV i V, oraz gimnazjum,
od klasy I do III.
Oto wyniki w punktach na tle redniej
uzyskanej w Polsce:
SZKO£A PODSTAWOWA (maksymalna
liczba punktów do zdobycia  240)
Najwiêcej w klasach IV zdobyto 226 pkt.
redni wynik klas IV  169,55 pkt.
Najlepszy w naszej szkole  RAFA£
CHRYCIUK  198 pkt.
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Ogó³em powy¿ej redniej  omioro
uczniów.
Najwiêcej w klasach V zdobyto 226 pkt.
redni wynik klas V  168,12 pkt.
Najlepsza w naszej szkole  ZUZANNA
TYSZKA  212 pkt.
Ogó³em powy¿ej redniej  dziewiêcioro
uczniów.
GIMNAZJUM (maksymalna liczba punktów do zdobycia  240)
Najwiêcej w klasach I zdobyto 228 pkt.
redni wynik klas I  164,42 pkt.
Najlepsza w naszej szkole  WIKTORIA
BARANOWSKA  188 pkt.
Ogó³em powy¿ej redniej  piêcioro
uczniów.
Najwiêcej w klasach II zdobyto 208 pkt.
redni wynik klas II  148,88 pkt.
Najlepsza w naszej szkole  AGNIESZKA STECKO  190 pkt.
Ogó³em powy¿ej redniej  piêtnacioro
uczniów.
Najwiêcej w klasach III zdobyto 212 pkt.
redni wynik klas III  154,43 pkt.
Najlepszy w naszej szkole  MATEUSZ
RATAJ  186 pkt.
Ogó³em powy¿ej redniej  osiemnacioro uczniów.

W przysz³ym roku szkolnym, po wakacyjnym odpoczynku, zaczynamy trening
z nowymi si³ami.
Z niecierpliwoci¹ oczekujemy na tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych,
aby sprawdziæ rezultaty najwa¿niejszych
naszych zmagañ. Egzaminy odby³y siê
w dniach 24 - 25 kwietnia. Mamy nadziejê,
¿e bêdziemy mogli poszczyciæ siê osi¹gniêciami równie dobrymi jak w ubieg³ym roku.
Przypomnijmy wyniki z roku szkolnego
2005/ 2006:
rednia powiatu z egzaminu humanistycznego wynios³a 32,51/ 50 pkt., a z czêci matematyczno-przyrodniczej 25,54/ 50
pkt.
CZÊÆ HUMANISTYCZNA:
I miejsce z wynikiem 34, 21  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku,
II miejsce z wynikiem 33, 68  Gimnazjum
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim,
III miejsce z wynikiem 31,84  Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
CZÊÆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
I miejsce z wynikiem 29, 27  Gimnazjum
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim,
II miejsce z wynikiem 28, 12  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku,
III miejsce z wynikiem 23, 79  Gimnazjum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
Rzecznik prasowy ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka

Wakacje dla s³uchaczy
Milanowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Dnia 13 czerwca 2007 roku w sali OSP
w Milanówku odby³a siê uroczystoæ zakoñczenia roku akademickiego 2006/07. Na uroczystoæ przyby³o wielu dostojnych goci
z burmistrzem miasta p. Jerzym Wysockim
na czele. By³y podziêkowania, kwiaty,
umiechy. Czêæ artystyczna w wykonaniu
m³odych (zespó³ teatralny z Gimnazjum Spo³ecznego w Milanówku pod kierunkiem
p. Iwony Dornarowicz) i doros³ych artystów
(zespó³ wokalny VIVA LA MUSICA pod

pañstwa. Naszymi wyk³adowcami byli specjalici o najwy¿szych kwalifikacjach. Nad
poziomem merytorycznym czuwa 13 osobowa Rada Programowa.
W ramach MU3W odbywa³y siê zajêcia
dodatkowe:
l Bezp³atne warsztaty komputerowe prowadzone przez pracowników MCI. W zajêciach tych wziê³o udzia³ 36. naszych
s³uchaczy, a 12 osób skorzysta³o z zajêæ
utrwalaj¹cych Lektorat z jêzyka angielskiego w stopniu podstawowym i ponadpodstawowym, prowadzony w Szkole jêzyków u p. £yszkowskiej; z zajêæ skorzysta³o 16 osób.
l Zajêcia gimnastyki leczniczej na basenie
w Grodzisku Maz. cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i uczestniczy³o w nich
ok. 20 osób.
l Gimnastyka chiñska  w I semestrze iloæ
zainteresowanych by³a znacznie wiêksza
ok. 16 osób, w II semestrze tylko ok.
10-12 chêtnych
l Rozpoczêlimy równie¿ warsztaty kuli-

pi³ do konkursu ofert na realizacjê zadañ
publicznych.
l Od kwietnia br. rozszerzylimy nasz¹
dzia³alnoæ otwieraj¹c Salonik. Dziêki
uprzejmoci ks. proboszcza Stanis³awa
Golby i Rady Parafialnej zajêcia mog³y
odbywaæ siê w salce katechetycznej przy
kociele w. Jadwigi l¹skiej. By³y to spotkania z poetkami, z redakcj¹ naszego
Biuletynu, poznalimy tak¿e tajniki parzenia herbaty po japoñsku.
l W czasie przerwy semestralnej bylimy
w teatrze Komedia na sztuce BIZNES.
Przejazd autokarem sponsorowa³ pan
Edward Nowakowski. A 3 czerwca wybralimy siê na wycieczkê edukacyjn¹ do
Pa³acu w Radziejowicach.
A jakie mamy plany na przysz³oæ?
W maju br. MU3W przyst¹pi³ do konkursu grantowego Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci dla Uniwersytetów Trzeciego
Wieku. Grant zosta³ nam przyznany i za uzyskane pieni¹dze bêdziemy realizowaæ nasz
program o nazwie Ca³e ¿ycie jest szko³¹.

Burmistrz Jerzy Wysocki, gratuluj¹c
zakoñczenia kolejnego roku akademickiego,
przekazuje kwiaty na rêce Prezes MU3W
Dominiki Inkielman

batut¹ p. Stanis³awa Winiewskiego z Grodziska Maz.) wprowadzi³ wszystkich w doskona³y nastrój, udowadniaj¹c tym samym,
¿e to co wydawa³o siê jesieni¹ ¿ycia, sta³o siê
si³¹, odkryciem nowych mo¿liwoci.
Dla s³uchaczy i w³adz Uniwersytetu by³ to
rok niezwykle pracowity.
G³ównym celem organizacji jest prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej w ró¿nych
dziedzinach: kszta³cenie ustawiczne ludzi
starszych, aktywizacja spo³eczna poprzez
uczestnictwo w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego, propagowanie i popieranie ró¿nych form aktywnoci intelektualnej, psychicznej i fizycznej, inspirowanie wszelkich
dzia³añ na rzecz rodowiska osób starszych,
w tym równie¿ niepe³nosprawnych, bezrobotnych i chorych.
A tak realizowalimy nasze cele:
W ci¹gu roku akademickiego przeprowadzono 16 wyk³adów (2 razy w miesi¹cu).
Obejmowa³y one ró¿ne dziedziny, m.in.: medycynê, socjologiê, psychologiê, kulturoznawstwo, nauki spo³eczne, filozofiê, mówilimy o finansach i historii techniki, nie zapominaj¹c o obronnoci i bezpieczeñstwie

Wystêp zespo³u wokalnego Viva la musica z Grodziska Maz.

narne, jednak z braku odpowiedniego lokalu musielimy zajêcia zawiesiæ.
l W drugim semestrze, oprócz zajêæ planowanych, MU3W zorganizowa³ dla s³uchaczy oraz udostêpni³ dla chêtnych mieszkañców Milanówka akcjê o nazwie KOBIETA BEZPIECZNA. Udzia³ w szkoleniu
wziê³o ok 50 osób. By³y to zajêcia teoretyczne (z udzia³em: sêdziego, adwokata,
psychologa instruktora pierwszej pomocy) i praktyczne (z udzia³em techników
walk samoobrony). Akcja mog³a byæ
przeprowadzona dziêki dofinansowaniu
przez Miasto, poniewa¿ MU3W przyst¹-

Chcielibymy tak¿e rozszerzyæ nasz¹
dzia³alnoæ o:
l kursy komputerowe dla rednio zaawansowanych,
l lektoraty jêzykowe: niemieckiego i francuskiego
l prowadziæ warsztaty kulinarne, prowadziæ kluby zainteresowañ: fotograficzny,
malarski, hodowców kwiatów, filmowy,
terapii tañcem, klub teatralny.
Pragniemy wyjæ naprzeciw potrzebom
ludzi maj¹cych problemy ruchowe (organizuj¹c dojazdy na zajêcia), wykorzystuj¹c
w tym celu pomoc wolontariuszy.
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Pomys³ów mamy du¿o. Ludzi chêtnych
do wspó³pracy równie¿ nam nie zabraknie 
jedyny problem nas nêkaj¹cy to brak w³asnego lokalu.
Jest jednak nadzieja, ¿e problemy nasze
zostan¹ rozwi¹zane. Gimnazjum Spo³eczne
za zgod¹ Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego udostêpni nam pomieszczenia
swojej szko³y dla naszych potrzeb.

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
utrzymuje siê ze sk³adek swoich s³uchaczy.
Niektóre z form naszej dzia³alnoci nie
by³yby mo¿liwe do zrealizowania, gdyby nie
pomoc i opieka ze strony W³adz Miasta.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Burmistrzowi Miasta Jerzemu Wysockiemu, który
obj¹³ patronat nad nasz¹ dzia³alnoci¹
i skutecznie wspiera nasze inicjatywy. Mamy
nadziejê, ¿e bêdzie wspiera³ w dalszym ci¹gu.

Cz³onkowie naszego Uniwersytetu s¹ dowodem na to, ¿e pasja ¿ycia nie jest domen¹
bogatych zachodnich spo³eczeñstw, bo wród
cz³onków MU3W s¹ ludzie maj¹cy redni¹
polsk¹ emeryturê, którzy zamiast pogr¹¿aæ
siê w marazmie, bior¹ z ¿ycia to co najlepsze.
Milanówek, 13 czerwca 2007 r.
Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman

Akcja Kobieta Bezpieczna
zakoñczona
Inicjatorem pomys³u przeprowadzenia
akcji Kobieta Bezpieczna by³ pan sêdzia Jaros³aw Kawczyñski. Aby zrealizowaæ tê akcjê, MU3W przyst¹pi³ do konkursu organizowanego przez Urz¹d Miasta Milanówka
dla organizacji pozarz¹dowych na realizacjê
zadañ publicznych.
Program akcji Kobieta Bezpieczna przeprowadzony by³ dla dwóch grup s³uchaczy
w czasie II semestru 2006/07. Zajêcia odbywa³y siê 2 razy w miesi¹cu i mia³y charakter
teoretyczny i praktyczny. Zajêcia szkoleniowe prowadzili: sêdzia, adwokat, psycholog,
Stra¿ Miejska, instruktor od udzielania
pierwszej pomocy. Ca³¹ kadrê oraz techników
samoobrony zapewni³o Polskie Centrum
Sztuk Walki z Warszawy. Obs³ugê administracyjn¹ zapewni³ zarz¹d MU3W nieodp³atnie. Zajêcia odbywa³y siê w ZSG nr 3 przy ul.
¯abie Oczko. Szko³a udzieli³a swych pomieszczeñ równie¿ nieodp³atnie.

Akcja spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem.
Przeszkoleniem objêto
oko³o 50 osób  zarówno
s³uchaczy MU3W, jak
i mieszkañców naszego
miasta. S³uchacze nabyli
umiejêtnoæ zachowania
siê w sytuacji zagro¿enia
ze strony agresora, poznali
podstawowe formy samoobrony wobec przeciwnika
oraz prawne aspekty samoobrony i ich konsekwencji, nabyli podstawowe umiejêtnoci w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom agresji.
Prezes MU3W
Dominika Inkielman

Zajêcia praktyczne w czasie szkoleñ z samoobrony

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
dziêkuje
Burmistrzowi Miasta p. Jerzemu Wysockiemu za patronat nad naszym Uniwersytetem, za rady i pomoc w trudnych
sytuacjach. Za to, ¿e zawsze mo¿emy na Niego liczyæ.
Dyrekcji ZSG nr 3 w Milanówku: paniom Renacie Kossakowskiej, Teresie Wojciechowskiej, dyrektorowi Krzysztofowi
Filipiakowi za nieodp³atne udostêpnienie pomieszczeñ szko³y i pomoc techniczn¹ na potrzeby naszego Uniwersytetu.
Paniom Stanis³awie Maciaszek i Krystynie Becie za sprawne przygotowywanie sal przed zajêciami.
Miejskiemu Centrum Informacji za wspania³¹ wspó³pracê, prowadzenie zajêæ Komputer bez tajemnic, obs³ugê zdjêciow¹ i pomoc techniczn¹ na potrzeby MU3W.
Panu Mariuszowi Koszucie za bezinteresowne zamieszczanie informacji o Uniwersytecie na stronach internetowych TMM.
Ksiêdzu proboszczowi Stanis³awowi Golbie, Radzie Parafialnej przy kociele w. Jadwigi l¹skiej za czasowe udostêpnienie nam salki katechetycznej na potrzeby naszego Saloniku.
Zespo³owi Teatralnemu przy Gimnazjum Spo³ecznym w Milanówku za wspania³y wystêp w czasie uroczystoci zakoñczenia roku akademickiego MU3W.
Dziêkujemy wszystkim sympatykom, ludziom dobrej woli, którzy pomagali nam w naszej pracy, bo dobra organizacja
¿ycia ludzi starszych w spo³eczeñstwie, to inwestycja procentuj¹ca na rzecz obecnych i przysz³ych pokoleñ emerytów, to
inwestycja wyznaczaj¹ca poziom kultury ka¿dego spo³eczeñstwa. Troska o starszych musi staæ siê czêci¹ normalnej codziennej kultury spo³ecznej.
Zarz¹d MU3W
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Fina³ VII edycji konkursu
B¹d bezpieczny
W dniu 1.06.2007 r. w Zespole Szkó³
Gminnych nr 3 przy ul. ¯abie Oczko 1 zosta³
przeprowadzony VII fina³ konkursu B¹d
bezpieczny.
Jurorami tego konkursu byli: Przewodnicz¹cy  Dariusz Kopeæ; Cz³onkowie  sier¿ant
Mariusz Mincewicz, starszy inspektor Andrzej Miler, Zbigniew Sowa.
W konkursie wziê³o udzia³ 18 finalistów
ze szkó³ podstawowych (klasy IV-VI) oraz
gimnazjów (klasy I-III).
Zwyciêzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
1. klasy IV  Karol Zawadzki  Szko³a Podstawowa nr 2,
2. klasy V  £ukasz widerek  Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1,
3. klasy VI  Olek Ko³odziej  Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1,
4. klasy I  Piotr Winiewski  Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1,

ze znajomoci zasad ruchu
drogowego oraz sporód
zdaj¹cych na kartê rowerow¹ i motorowerow¹, rozlosowano po 5 nagród w postaci koszulek z logo Miasta,
skarpet sportowych i s³odyczy oraz nagrodê g³ówn¹
w postaci roweru górskiego,
któr¹ otrzymali: (przedstawiciel widowni) Hubert
Mroziñski  uczeñ klasy IV
Burmistrz Jerzy Wysocki ze zwyciêzc¹ kategori klas
Integracyjnej Spo³ecznej
szóstych Olkiem Ko³odziejem z ZSG nr 1
Szko³y Podstawowej nr 18
oraz (uczestnik egzaminu na kartê roweroStanis³aw Olkowski, Milanówek,
w¹) Filip Garstka  uczeñ klasy V Integracyjul. ¯ytnia 16
nej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 18.
Danuta i Andrzej Olizarowicz  ANDREA,
Fundatorami nagród byli:
Milanówek, ul. Pasieczna
Stanis³aw Rytel-Si³ka  STACHPOL,
Firma MASTERFOOD«S POLSKA Ko¿uszMilanówek, ul. Królewska 37
ki Parcel
Janusz Witaszczyk  PIEKARNIA,
Milanówek, ul. Dworcowa 1
Równie¿ w tym dniu wraz z pracownikaJan Krzemiñski  CUKIERNIA JAN
mi Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy
WSPANIA£Y , Milanówek,
Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowiecul. In¿ynierska 19
kim Panem aspirantem Dariuszem PopielMarek Tomaszewski 
czykiem i sier¿antem sztabowym Robertem
TOMMARKO, MilanóWalczakiem zosta³y przeprowadzone egzawek, ul. Królewska 60
miny na karty rowerowe i motorowerowe
Dariusz Uchorczak
w miasteczku rowerowym przy Zespole
i Rafa³ Grudzieñ MERISzkó³ Gminnych nr 3.
TUM Biuro Obrotu
Do tych egzaminów przyst¹pi³o 172
Nieruchomociami,
uczniów. Pozytywnie egzamin praktyczny
Milanówek, ul. Warzda³o 166 osób.
szawska 19
Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

Motorowerzysta podczas egzaminu na kartê
motorowerow¹ w miasteczku ruchu drogowego

5. klasy II  Damian Milewski  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
6. klasy III  Mateusz Krystek  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1.
Zwyciêzcy konkursu otrzymali nagrody g³ówne
w postaci rowerów górskich oraz  podobnie jak
uczestnicy konkursu  koszulki z logo Miasta, skarpety sportowe ufundowane przez Pana Andrzeja Olizarowicza i s³odycze Firmy Masterfoods Polska.
Nagrody wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
Wród widowni, po przeprowadzonym konkursie

W kolejce do egzaminu praktycznego z jazdy na kartê rowerow¹
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Willa Waleria

PKP informuje
O wakacyjnej ofercie przewozowej Przejazdy rodzinne
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. uprzejmie informuje, ¿e w okresie wakacji
letnich roku 2007 wprowadza tzw. Przejazdy Rodzinne.
Z przejazdów tych mog¹ korzystaæ osoby doros³e, które nie posiadaj¹ indywidualnych
uprawnieñ do przejazdów ulgowych, odbywaj¹ce przejazd z dzieckiem, które nie ukoñczy³o
16 roku ¿ycia. Osoby te mog¹ wówczas wykupiæ dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety
na przejazd tam" lub tam i z powrotem" wed³ug taryfy ulgowej 50%, albo nabyæ w kasie
biletowej bilet jednorazowy wed³ug taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla
dziecka zgodnie z przys³uguj¹c¹ mu ulg¹ ustawow¹ lub handlow¹.
Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przys³uguje we wszystkich poci¹gach przewidzianych w rozk³adzie jazdy WKD.
Kasa biletowa dokonuje na biletach dla osoby doros³ej i dla dziecka adnotacji: Przejazd
Rodzinny i potwierdza j¹ datownikiem kasy.
Podró¿ny, który naby³ bilet na przejazd w punkcie uprawniaj¹cym do sprzeda¿y biletów
na liniê WKD dokonuje samodzielnie wpisu Przejazd Rodzinny na bilecie.
Osoba doros³a powinna posiadaæ przy sobie dokument stwierdzaj¹cy wiek dziecka.
Je¿eli osoba doros³a odbywa przejazd z wiêcej, ni¿ jednym dzieckiem, powinna dla pozosta³ych dzieci nabyæ bilet zgodnie z przys³uguj¹cymi im uprawnieniami oraz posiadaæ dokumenty potwierdzaj¹ce te uprawnienia (np. legitymacjê szkoln¹).
Z oferty Przejazdy Rodzinne mo¿na korzystaæ: od godz. 0:01 dnia 23 czerwca 2007 r.
(sobota) do godz. 24:00 dnia 31 sierpnia 2007 r. (pi¹tek)

Majówka i Dzieñ Dziecka
z grup¹ Mamy Cel
Nasz grupa Mamy Cel istnieje od niedawna, jednak ju¿ teraz mo¿emy siê pochwaliæ pewnymi osi¹gniêciami. Nasze spotkania odbywaj¹ siê regularnie, raz w tygodniu (roda) i umilane s¹ przez cukierniê
z ulicy Dworcowej 1 w Milanówku. Serdecznie dziêkujemy Pani Ma³gorzacie Bonieckiej
oraz Joannie Bendkowskiej za wszystkie
s³odkie wypieki. Podziêkowania nale¿¹ siê
równie¿ Panu Pomorskiemu i jego krówkom ci¹gutkom.
Jestemy kobietami pe³nymi marzeñ i pomys³ów, lecz brakuje nam wsparcia ludzi
dobrej woli. Mamy na swoim koncie dwie
udane wyprawy. Pierwsza odby³a siê 4 maja
2007 roku. Wtedy te¿, grupa matek z dzieæmi mog³a odwiedziæ stadninê koni PA-TATAJ w Kaniach. Wycieczka zosta³a zorganizowana dziêki pomocy firm: Butcher z Jak-

ci¹g dalszy ze str. 1

Wraz z zakupem Walerii Gmina otrzyma
od Fundacji im. Jana Szczepkowskiego nieodp³atnie 127 jego dzie³, stanowi¹cych czêæ
maj¹tku Fundacji.
Aby zachowaæ spuciznê Mistrza, planowane jest w tym miejscu utworzenie Centrum Kultury, w sk³ad którego wejdzie
przede wszystkim Muzeum ¿ycia i twórczoci Jana Szczepkowskiego oraz Muzeum
Miasta.
Zakup Willi za kwotê 2.500.000 z³ nast¹pi
ze rodków w³asnych Gminy, natomiast
przeprowadzenie remontu i adaptacja wnêtrz
planowana jest z funduszy unijnych.
Stworzenie w tym miejscu Centrum Kultury, to du¿a szansa na wzmocnienie pozycji Milanówka na mapie kulturalnej Polski.
Szczegó³owe informacje nt. koncepcji zagospodarowania Walerii na stronie
www.milanowek.pl w zak³adce Willa Waleria. O dalszych pracach bêdziemy Pañstwa
informowaæ.
Kierownik Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Sitko

torowa oraz Duo-Tes z Grodziska Mazowieckiego. Im tak¿e
sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Wyjazd do stadniny koni by³
du¿ym prze¿yciem dla naszych
dzieci i sprawi³ im ogromn¹ radoæ. Widz¹c ich umiechniête
buzie, postanowi³ymy zorganizowaæ kolejny, który odby³ siê
w Dzieñ Dziecka. Tym razem
odwiedzilimy Warszawskie
ZOO. Chcia³ymy gor¹co podziêkowaæ Burmistrzowi Milanówka, który udostêpni³ nam
autokar na t¹ okazjê.
Urszula Koralewska
Iwona Wojenka
Izabela ¯aboklicka

Grupa uczestników programu Mamy Cel podczas
Majówki

Remont w Alejach Jerozolimskich
16 czerwca rozpocz¹³ siê remont torów tramwajowych w Al. Jerozolimskich i na mocie Poniatowskiego. Prace poci¹gnê³y za sob¹
bardzo du¿e zmiany w organizacji ruchu. Zmieni³y siê trasy linii
tramwajowych kursuj¹cych na co dzieñ mostem Poniatowskiego. Ale
nie tylko. Zmiany dotknê³y te¿ Bemowo (linia 20), Pragê i Ochotê
(linia 32). Uruchomilimy dwie linie tramwajowe: 4 (s³yn¹ czwórkê z lewoskrêtem na Pl. Bankowym) i 46. Zmieni³y siê tak¿e trasy
linii autobusowych np. 125, 160, 170 czy 512. Utrudnienia czekaj¹
te¿ kierowców samochodów osobowych. Most Poniatowskiego zosta³ bowiem zwê¿ony. Z ka¿dej strony dla samochodów pozosta³
tylko jeden pas ruchu. Podobnie jest na mocie l¹sko-D¹browskim.
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Samochody osobowe nie mog¹ wje¿d¿aæ na torowisko tramwajowe (powsta³ wydzielony pas tramwajowy). W zwi¹zku z utrudnieniami apelujemy do kierowców o pozostawienie samochodów w domach, lub na parkingach P+R i przesiadkê do pojazdów komunikacji zbiorowej. Roboty
potrwaj¹ do koñca padziernika.
Szczegó³y zmian znajdziecie Pañstwo pod adresem:
http://www.ztm.waw.pl/aleje.php. Znajduj¹ siê tam informacje o nowych
trasach autobusów i tramwajów. Dla u³atwienia i wiêkszej czytelnoci,
przy ka¿dej z linii znajduje siê mapka.
Rzecznik Prasowy ZTM
Micha³ Powa³ka

SZPITAL ZACHODNI Przychodnia
im. Jana Paw³a II rehabilitacyjna

w Grodzisku Mazowieckim otwarcie 15 lipca
ci¹g dalszy ze str. 1

Pragniemy Pañstwa poinformowaæ, ¿e
w naszym Szpitalu realizujemy badania
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych dotycz¹cych
wykrywania raka jelita grubego.
G³ównym celem badañ jest zwiêkszenie
odsetka wykrywanych we wczesnym stadium nowotworów jelita grubego, co ma doprowadziæ do wyleczenia pacjenta i zahamowania wzrostu liczby nowych przypadków
raka.
Kto mo¿e uczestniczyæ w badanich?
Badaniem mog¹ byæ objête osoby nie maj¹ce objawów wskazuj¹cych na chorobê jelita grubego tzn.:
 wszystkie osoby zdrowe w wieku 50-65
lat, niezale¿nie od wywiadu rodzinnego,
 osoby zdrowe w wieku 40-65 lat, które
maj¹ krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego,

 pacjenci ze skierowaniem z Poradni Genetycznej.
Jaki jest koszt badania?
Badanie jest bezp³atne.
Po zg³oszeniu siê do Pracowni Endoskopowej, pacjent zakwalifikowany do udzia³u
w programie otrzymuje rodek przygotowuj¹cy jelito grube do badania, informacje
o przygotowaniu i przeprowadzeniu badania
oraz ewentualnych zabiegach wykonywanych w trakcie jego przebiegu.
Kolonoskopie s¹ wykonywane w Szpitalu Zachodnim przy ul. Dalekiej 11, w Pracowni Endoskopowej na I piêtrze, pok. 1041.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ
pod numerem telefonu (0-22) 755 91 22.
Nie czekaj! Skorzystaj z mo¿liwoci
przebadania siê!

do æwiczeñ korekcyjnych z drabinkami,
2 stanowiska do æwiczeñ do odci¹¿enia koñczyn dolnych, 3 do æwiczeñ w odci¹¿eniu
koñczyn górnych. Ponadto znajdzie siê tu
wydzielone miejsce do fizykoterapii, w którym wykonywane bêd¹ zabiegi z zakresu
elektrolecznictwa, laseroterapii i krioterapii.
Dziêki inicjatywie Burmistrza Miasta
Milanówka Jerzego Wysockiego przy wspó³pracy z Zarz¹dem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i po akceptacji Rady Miasta, mieszkañcy
zyskali nowoczesn¹, przestronn¹ Poradniê
Rehabilitacyjn¹, gdzie w lepszych ni¿ dotychczas warunkach bêd¹ mogli korzystaæ
z bezp³atnych zabiegów.
Serdecznie zapraszamy na otwarcie przychodni 15 lipca na godzinê 14.00.
Kierownik Referatu TOM
Wies³aw Krendzelak

Promocja Zdrowia
Anna Jurczak

Budynek OSP z przychodni¹ rehabilitacyjn¹

Apel do Mieszkañców
Szanowni Pañstwo,
rodowisko Mielizna Obwodu Ba¿ant wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Milanówku zbiera materia³y i wiadomoci dotycz¹ce trzech tematów:
1. Imion i nazwisk nauczycieli, którzy w latach okupacji dzia³ali w tajnym nauczaniu
w Milanówku.
2. Imion i nazwisk mieszkañców Milanówka, którzy dzia³ali w cywilnych strukturach
wszystkich szczebli Polskiego Pañstwa Podziemnego.
3. Imion i nazwisk mieszkañców Milanówka, którzy walczyli i polegli w Powstaniu Warszawskim.
Wszystkie informacje na powy¿sze tematy prosimy kierowaæ na adres przewodnicz¹cego rodowiska Mielizna Z¯AK (Andrzej Szolc, Al. Armii Krajowej 30 m. 8,
05-803 Pruszków).
Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ wiadomoæ, która wzbogaci nasz¹ wiedzê. Pozwoli to
na bardziej dok³adne odtworzenie historii naszego miasta w czasach, kiedy odgrywa³o
ono wa¿n¹ rolê w bohaterskich zmaganiach narodu polskiego z niemieckim okupantem.
Przewodnicz¹cy rodowiska Mielizna Z¯AK
Andrzej Szolc

Dowody
osobiste
Referat Spraw Obywatelskich Urzêdu
Miejskiego w Milanówku informuje, ¿e
ksi¹¿eczkowe dowody osobiste nale¿y
wymieniæ do koñca 2007 r. Po tym terminie stare dowody trac¹ wa¿noæ, nie
bêdzie mo¿na za³atwiæ wielu spraw:
w banku, na poczcie czy u notariusza.
Dlatego lepiej nie czekaæ do ostatniej
chwili i wymieniæ dowód jak najszybciej.
Jednoczenie informujê, i¿ ustawowy
termin oczekiwania na nowy dowód osobisty aktualnie wynosi 1 miesi¹c, natomiast pod koniec roku mo¿e wyd³u¿yæ siê
nawet do kilku miesiêcy.
Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich
Danuta Markowska
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 26.04.2007 r.  21.06.2007 r.
Burmistrz
I. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok
Uzasadnienia:
1. Zwiêksza siê dochody i wydatki
w rozdziale 85213  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotê 10.000 z³
z przeznaczeniem na op³acenie sk³adki
zdrowotnej,
w rozdziale 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe, o kwotê 64.000 z³
w zwi¹zku z wyp³atami zasi³ków,
w rozdziale 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ, o kwotê 140 z³, na sfinansowanie
kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni¿ ubezpieczeni spe³niaj¹cy kryterium dochodowe,
w rozdz. 01095  Pozosta³a dzia³alnoæ,
o kwotê 815 z³, na zwrot czêci podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postêpowania w sprawie jego zwrotu,
zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe o zwiêkszone i przyznane kwoty
dotacji celowych z bud¿etu pañstwa
z przeznaczeniem na realizacjê wyp³at
dodatków w wysokoci 250 z³ miesiêcznie na pracownika socjalnego, realizuj¹cego pracê socjaln¹ w rodowisku
w 2007 r., o kwotê 9.750 z³,
2. Przenosi siê wydatki bud¿etowe miêdzy
paragrafami
l w rozdziale 75023  Urzêdy gmin:
o kwotê 28.000 z³, na owietlenie awaryjne i wymianê wy³¹czników w budynku A i B Urzêdu oraz na zakup materia³ów eksploatacyjnych do drukarek.
o kwotê 21.000 z³, na pokrycie kosztów
remontu USC i Referatu SO, a tak¿e wyposa¿enie Referatu Owiaty,
o kwotê 7.300 z³, na koszty najmu lokalu PPUP Poczta Polska na Izbê Pamiêci i Salê Tradycji Miasta Milanówka,
l w rozdziale 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomociami, o kwotê 4.965 z³,
na op³aty za dzier¿awê dzia³ki przy
ul. Szkolnej pod przepompowniê,
l w rozdziale 75011  Urzêdy wojewódzkie, o kwotê 2.000 z³ na szkolenia pracowników,
l w rozdziale 80110  Gimnazja, o kwotê
3.000 z³ na zakup komputera w ZSG Nr 3,
l w rozdziale 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi, o kwotê 3.640 z³ na badania
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wykonywane przez bieg³ych s¹dowych,
l w rozdziale 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ, o kwotê 16.800 z³, na koszty najmu lokalu MIFAM na us³ugi rehabilitacyjne,
l w rozdziale 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego, o kwotê 4.848 z³,
koszty dzier¿awy lokalu na potrzeby
wietlicy opiekuñczo-wychowawczej
w Milanówku,
l w rozdziale 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ z przeznaczeniem na stworzenie katalogu zabytków w ramach programu rewitalizacji, na zapewnienie rodków na
ZUS oraz na fundusz pracy.
l w rozdziale 92695  Pozosta³a dzia³alnoæ, o kwotê 13.000 z³, na zakup koszulek dla m³odzie¿y szkolnej bior¹cej udzia³
w zawodach sportowych z okazji Dnia
Dziecka,
l w rozdziale 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi, o kwotê 400 z³, w zwi¹zku
ze sprawami o zobowi¹zanie do leczenia
odwykowego sk³adanymi do S¹du Rejonowego przez Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
3. Przenosi siê wydatki pomiêdzy rozdzia³ami:
l w dziale 750  Administracja publiczna,
o kwotê 12.000 z³, na zakup Albumów
MilanówekLetnisko i map Milanówka
w celach promocyjnych.
4. W rozdz. 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zmniejsza siê plan dochodów i wydatków
o kwotê 18.500. W/w kwota dotyczy Programu wieloletniego Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania.
b) czêciowego rozdysponowania rezerwy
bud¿etowej na 2007 r. (Rozysponowuje
siê rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci
41.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów równania dróg o nawierzchni
gruntowej),
c) ustanowienia dnia 8 czerwca dniem wolnym od pracy w Urzêdzie Miejskim
w Milanówku,
d) powierzenia OPS w Milanówku zadania
w³asnego gminy, polegaj¹cego na prowadzeniu placówki opiekuñczo-wychowawczej wsparcia dziennego,
e) powo³ania komisji konkursowej do opiniowania z³o¿onych ofert na realizacjê
zadañ publicznych pt. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z Milanówka (szczegó³owe informacje na stronie 4 Biuletynu),
f) ustalenia stawek za korzystanie z MHS
nr 1 przy ZSG Nr 3 i MHS Nr 2 przy SZG
Nr 1 w Milanówku:

l w okresie 01.10.-31.03.  70 z³ brutto ca³a
hala; 50 z³ brutto 1 hali;
l w okresie 01.04.  31.03.  60 z³ brutto
ca³a hala; 40 z³ brutto 1 hali;
Wprowadza siê ulgowe stawki za godzinê korzystania z MHS dla zorganizowanych grup m³odzie¿y szkolnej, studenckiej i uczniów szkó³ spo³ecznych z terenu
Milanówka;
l w okresie 01.10.  31.03.  50 z³ brutto
ca³a hala, 30 z³ brutto 1 hali;
l w okresie 01.04.  30.09.  40 z³ brutto
ca³a hala; 25 z³ brutto 1 hali;
Niezbêdnym warunkiem korzystania
z ulgi jest okazanie przez korzystaj¹cych
legitymacji szkolnej lub studenckiej,
g) powo³ania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminów nauczycieli
w SP Nr 2, w ZSG Nr 1 i w Przedszkolu Nr
1, ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ
nauczyciela mianowanego,
h) powo³ania komisji przetargowej do uporz¹dkowania dokumentacji z wyborów
samorz¹dowych, przeprowadzonych
w 2006 r.,
i) zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych
pracy Przedszkola Nr 1, SP Nr 2 oraz ZSG
Nr 1 i Nr 3 w roku szkolnym 2007/2008 ,
II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:
1) zmian bud¿etu miasta na 2007 rok,
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP za 2006 rok,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MOK za 2006 rok,
4) przyjêcia rocznego sprawozdania z dzia³alnoci OPS za 2006 rok i informacji
o potrzebach miasta w zakresie pomocy
spo³ecznej,
5) ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne
osi¹gniêcia edukacyjne lub artystyczne
oraz okrelenia zasad ich przyznawania,
6) sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2004-2006,
7) wyra¿ania zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od
ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek,
w budynku po³o¿onym przy ul. Zachodniej 18 bl. II,
8) wyra¿enia zgody na zakup nieruchomoci willi Waleriaw Milanówku przy
ul. Spacerowej 20, na cele kultury,
9) wyra¿enia zgody na nabycie przez Gminê Miasto Milanówek zabudowanej nieruchomoci po³o¿onej w Milanówku przy
ul. Spacerowej 4 na potrzeby gminnych
jednostek organizacyjnych i referatów
Urzêdu,

10) zmiany uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia
kredytu na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek,
11) zmiany uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia
kredytu na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 r.,
12) uchylenia uchwa³y o zaci¹gniêciu preferencyjnego kredytu w BO SA I O/W-wa,
13) zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu
w BO SA I O/W-wa,
14) zaci¹gniêcia po¿yczki z WFOiGW
w Warszawie,
15) zaci¹gniêcia kredytu na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
w 2007 r.,
16) wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Miasta na lata 2005-2013.
Komentarze do podjêtych przez Radê
Miasta uchwa³ znajduj¹ siê na stronach
19-22 Biuletynu).
III. Zatwierdzi³ termin otwarcia k¹pieliska
miejskiego w sezonie letnim 2007, na
dzieñ 23 czerwca (szczegó³owe informacje na stronie 4 Biuletynu),

IV. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na zaci¹gniêcie kredytu komercyjnego
w wys. 1.904.397 PLN na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
w 2007 r. w zakresie budowy i modernizacji dróg miejskich oraz budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW, (postêpowanie zosta³o uniewa¿nione, ponowne og³oszenie nast¹pi po podjêciu uchwa³y w tej sprawie przez Radê Miasta),
b) na modernizacjê budynku przy ul. Warszawskiej 36, z przeznaczeniem na inkubator przedsiêbiorczoci,
c) na wykonanie nawierzchni i chodników
na ulicach miasta w br.,
d) na pielêgnacjê drzew  pomników przyrody w br.,
e) na przebudowê istniej¹cych linii niskiego napiêcia w ul. Wojska Polskiego,
f) na modernizacjê p³yty g³ównej boiska pi³karskiego przy ul. Turczynek,
w trybie zapytania o cenê
g) na wywóz lici kasztanowca z terenu Miasta
Milanówka w terminie: 16-23.10.2007 r.,

V. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na modernizacjê p³yty g³ównej boiska pi³karskiego przy ul. Turczynek,
b) na wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych w ul. Ludnej
i w ul. Staszica,
c) na projekty budowlane sieci wodoci¹gowej w ulicach: Ró¿ana, Leszczynowa,
¯ukowska, Poziomkowa,
d) na przebudowê istniej¹cych linii niskiego napiêcia w ul. Wojska Polskiego,
e) na wykonanie adaptacji czêci pomieszczeñ w budynku przy ul. Warszawskiej
18 na cele Przychodni Rehabilitacyjnej 
II etap (szczegó³owe informacje na stronie 1 Biuletynu),
f) na wiosenny i jesienny (od 12 do 30
listopada br,) wywóz lici z prywatnych
posesji i terenów u¿ytecznoci publicznej
w granicach miasta Milanówka.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z VIII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 21 czerwca 2007 r.
VIII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 21 czerwca 2007 r. W sesji
udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania:
Radna Katarzyna S³owik:
1) w sprawie podjêcia dzia³añ dot. spowodowania wzmo¿onej kontroli prêdkoci pojazdów poruszaj¹cych siê po
ulicach redniej, Kazimierzowskiej
i Nowowiejskiej.
Radna Ewa Kubek:
1) w sprawie modernizacji chodnika przy
ul. Olszowej.
Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie poprawy egzekwowania
ograniczeñ prêdkoci na ulicach Podgórnej i Kociuszki,
2) w sprawie zabezpieczenia rodków bud¿etowych w roku 2008 na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wigury
i ¯wirki,
3) w sprawie poprawy dro¿noci ulicy
Piaski,
4) w sprawie wykonania nak³adki asfaltowej i remontu chodnika w ulicach
Kocielnej i S³owackiego.

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 54/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na nabycie
od osób fizycznych na rzecz Gminy Miasto
Milanówek willi Waleria po³o¿onej przy
ul. Spacerowej 20 z przeznaczeniem na
Centrum Kultury, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 9  za, 6  wstrz.
Radni wyrazili zgodê na nabycie od osób
fizycznych na rzecz Gminy Miasto Milanówek willi Waleria po³o¿onej przy ul. Spacerowej 20 z przeznaczeniem na Centrum
Kultury. (Wiêcej informacji na str. 1).
Uchwa³a Nr 55/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na nabycie
na rzecz Gminy Miasto Milanówek zabudowanej nieruchomoci po³o¿onej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12  za, 3  osoby nie bra³y udzia³u w g³osowaniu.
Radni wyrazili zgodê na nabycie od osób
fizycznych na rzecz Gminy Miasto Milanówek prawa u¿ytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomoci po³o¿onej w Milanówku przy ulicy Spacerowej 4, z przezna-

czeniem na potrzeby gminnych jednostek
organizacyjnych i referatów Urzêdu Miejskiego.
Uchwa³a Nr 56/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto
Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. Zachodniej 18 bl.II, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê Burmistrzowi Miasta na udzielenie najemcy bonifikaty w wysokoci 85% od ceny lokali mieszkalnych,
bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ulicy Zachodniej 18 bl. II, w którym lokale zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y
Uchwa³¹ Rady Miasta Milanówka Nr 199/
XXVIII/00 z dnia 19 wrzenia 2000 roku. 
w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 30 grudnia 2007 roku, a w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty wysokoæ bonifikaty wyniesie 60%. Od roku
2000 lokatorzy zwracali siê sukcesywnie
o wykup lokali. Udzia³ Gminy w tej wspólnocie wynosi obecnie tylko 20 %. Rada Miasta wyrazi³a po raz trzeci zgodê na udzielenie bonifikaty przy sprzeda¿y lokali (wczeniej w 2000 r.  bonifikata 95 % i w 2003 r.
bonifikata 85 %).
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Uchwa³a Nr 57/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w 2007 roku kredytu w wysokoci 800.000 z³
z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zakup nieruchomoci przy ul. Spacerowej 20  Centrum Kultury oraz na zakup i adaptacjê nieruchomoci przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych gminy.
Uchwa³a Nr 58/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na czêciowe sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych w 2007 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Uchwa³a Nr 59/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów
i po¿yczek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Rada Miasta Uchwa³¹ Nr 58/VIII/07
zmieni³a wysokoæ zaci¹gniêtego kredytu na
czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 roku, Radni wprowadzili
nastêpuj¹c¹ zmianê: w § 1 uchwa³y kwotê
1.904.397 z³ zastêpuje siê kwot¹
1.972.651 z³, w zwi¹zku ze zmian¹ róde³ sfinansowania deficytu bud¿etowego.
Zwiêksza siê kredyt inwestycyjny o 68254 z³.
Jednoczenie o tê kwotê zmniejsza siê Uchwa³¹ Nr 59/VIII/07 kredyt ustalony na sp³atê
zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek
z lat poprzednich.
Uchwa³a Nr 60/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwa³y o zaci¹gniêciu preferencyjnego kredytu w Banku
Ochrony rodowiska S.A. I Oddzia³ w Warszawie, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
15  za, jednog³onie.
Uchwa³a Nr 61/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego
kredytu w Banku Ochrony rodowiska S.A.
I Oddzia³ w Warszawie, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni Uchwa³¹ Nr 60/VIII/07 uchylili
Uchwa³ê Nr 20/IV/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu
w Banku Ochrony rodowiska S.A. I Oddzia³
w Warszawie.
Jednoczenie Rada Miasta Uchwa³¹ Nr
61/VIII/07 wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie
na lata 2007  2011, preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony rodowiska S.A. I Od-
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dzia³ w Warszawie w ³¹cznej wysokoci
200.000 z³ z przeznaczeniem na czêciowe
sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego  Mickiewicza  Chopina w Milanówku.
Uchwa³a Nr 62/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Rada Miasta wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w 2007 roku w wysokoci
1.737.203 z³ z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowê kanalizacji sanitarnej
w Milanówku.
Uchwa³a Nr 63/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005  2013, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni dokonali zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na
lata 2005-2013. Koniecznoæ dokonania
zmian zwi¹zana jest z uaktualnieniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie
z podjêtymi uchwa³ami.
W za³¹czniku Nr 1 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na
lata 2005  2013 dokonuje siê zmian w ni¿ej podanych zadaniach:
Rozbudowa sieci wodoci¹gowej
2007 rok
l dopisuje siê ulice: rednia, Leszczynowa,
¯ukowska.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, 2007 rok
l zwiêksza siê nak³ady inwestycyjne
z 3 000 tys. z³ do 3 200 tys. z³
Modernizacja dróg gminnych oraz
wspó³udzia³ w finansowaniu modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich, 2007 rok
l zwiêksza siê nak³ady inwestycyjne
z 2 735,5 tys. z³ do 2 950,5 tys. z³
l przenosi siê zadanie: Brwinowska 130 mb
(d. szpital  Turczynek) chodnik na rok
2008,
l przenosi siê zadanie: Wysockiego 120 mb
(£¹czna - Berliny) nawierzchnia - kontynuacja na rok 2008,
l dopisuje siê zadanie: £¹czna chodnik
l zmienia siê zadanie: Piasta (odc. Dworcowa  Literacka) asfalt x 1 na Piasta (ZS
nr 1  Podgórna) asfalt x 1, chodnik
Owiata Samorz¹dowa, 2007 rok
l zmniejsza siê nak³ady inwestycyjne na
zadanie: rozbudowa budynku przed-

szkola przy ul. Warszawskiej  koncepcja ze 100 tys. z³ na 10 tys. z³,
l dopisuje siê nowe zadanie: Adaptacja budynku przy ul. Fiderkiewicza na przedszkole z kwot¹ 45 tys. z³ na rok 2007
i 400 tys. z³ na rok 2008,
Kultura, Sport i Rekreacja, 2007 rok
l zwiêksza siê nak³ady inwestycyjne na zadanie: modernizacja kortów tenisowych
z 130 tys. z³ do 160 tys. z³
l zwiêksza siê nak³ady inwestycyjne na zadanie: Rozbudowa istniej¹cej siedziby
Miejskiego Orodka Kultury, Centrum Kultury z 750 tys. z³ do 854 tys. z³ oraz dopisuje siê nak³ady inwestycyjne latach:
2008 w kwocie 850 tys. z³ i w 2009
w kwocie 850 tys. z³
l zwiêksza siê nak³ady inwestycyjne na zadanie: budowa widowni na terenie "amfiteatru" z 67 tys. z³ do 87 tys. z³
Pozosta³e zadania, 2007 rok
l w zadaniu: Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji dopisuje siê w nak³adach inwestycyjnych kwotê 40 tys. z³,
l wykrela siê zadanie: Modernizacja budynku u¿ytecznoci publicznej  siedziby
OPS przy ul. Fiderkiewicza,
l zwiêksza siê nak³ady inwestycyjne na zadanie: Modernizacja obiektów gminnych
(Urz¹d Miejski, Warszawska 36) z 68
tys. z³ do 120,6 tys. z³,
l dopisuje siê zadanie: Zakup i adaptacja
budynku przy ul. Spacerowej 4 z kwot¹
696 tys. z³ w 2007r. kwot¹ 1680 tys. z³
w roku 2008 oraz z kwot¹ 1 1180 tys. z³
w roku 2009,
l w zadaniu: Budowa miejskiej sieci informatycznej zwiêksza siê nak³ady inwestycyjne z 200 tys. z³ do 324,4 tys. z³
Uchwa³a Nr 64/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na
2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
14-za, jednog³onie.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 60095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³at
parkingowych o kwotê 10.000 z³.
l Rozdz. 70004  Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej  w zwi¹zku z przekazaniem przez zak³ad bud¿etowy  ZGKiM do bud¿etu miasta wp³ywów z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych gminy pomniejszonych o koszty ich uzyskania za 2006r. - zwiêksza siê
plan o 1.600 z³.
l Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  w ramach tego rozdzia³u zwiêksza siê plan dochodów
o wp³ywy z tytu³u odsetek od nieterminowych wp³at za dzier¿awê i sprzeda¿ nieruchomoci o 3.000 z³.

l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza siê plan dochodów Urzêdu Miejskiego z tytu³u odsetek od nieterminowych
wp³at nale¿noci i sprzeda¿y specyfikacji
przetargowej ³¹cznie o 16.000 z³,
l Rozdz. 75615  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiêksza siê
plan dochodów z podatku rolnego i podatku od czynnoci cywilnoprawnych
³¹cznie o 28.300 z³.
l Rozdz. 75616  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych  zwiêksza siê
plan dochodów z tytu³u podatku od nieruchomoci o 116.800 z³.
l Rozdz. 75618  Wp³ywy z innych op³at
stanowi¹cych dochody jst  zwiêksza siê
plan dochodów z tytu³u odsetek od nieterminowo regulowanych op³at oraz op³at
za czynnoci administracyjne ³¹cznie
o 1.100 z³.
l Rozdz. 75801- Czêæ owiatowa subwencji ogólnej  zwiêksza siê plan dochodów o zwiêkszon¹ kwotê 65.000 z³ czêci owiatowej subwencji ogólnej, ze rodków rezerwy czêci owiatowej subwencji ogólnej dla jst, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wyposa¿enia w sprzêt
szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkó³ i placówek
owiatowych oraz nowych pomieszczeñ
do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeñ nie
wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
l Rozdz. 75814  Ró¿ne rozliczenia 
zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u odsetek od rodków na rachunku bankowym
o 10.000 z³.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
zwiêksza siê plan dochodów o kwotê
14.800 z³ z tytu³u rozliczenia dotacji
udzielonej w 2006 roku na dzieci uczêszczaj¹ce do niepublicznych szkó³.
l Rozdz. 80104  Przedszkola  zwiêksza
siê plan dochodów z tytu³u odsetek od
rodków na rachunku bankowym o 1.000 z³.
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
zwiêksza siê plan dochodów o otrzymane
rodki w wys. 15.900 z³ z tytu³u zwrotu
wydatków poniesionych w roku ub.
Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne  zwiêksza siê plan inwestycyjnych na
budowê chodnika w ulicy Cichej (Marsza³kowska w kier. Nowowiejskiej)
o 90.000 z³.
l Rozdz. 60095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
przeznacza siê kwotê 1.500 z³ na koszty
zwi¹zane z obs³uga parkometrów.

l Rozdz. 71004  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  zwiêksza siê plan
wydatków przeznaczonych na podzia³y
nieruchomoci o 29.817 z³.
l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  w ramach tego rozdzia³u zwiêksza siê plan
wydatków bie¿¹cych o 11.000 z³ z przeznaczeniem na zakup mebli do nowoutworzonego Referatu Owiaty oraz na
koszty awarii systemu alarmowego i przeciwpo¿arowego oraz zwiêksza siê plan
wydatków inwestycyjnych ³¹cznie
o 696.000 z³ z przeznaczeniem na zakup
i adaptacjê budynku przy ul. Spacerowej 4
w celu poprawienia warunków lokalowych gminy.
l Rozdz. 75075  Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego- przeznacza siê
kwotê 34.000 z³ na zakup 4 gablot i nadruku planów Milanówka oraz na zainstalowanie 3 masztów na flagi.
l Rozdz. 75404  Komendy wojewódzkie
policji- przeznacza siê kwotê 13.500 z³
na dofinansowanie zakupu samochodu
typu Furgon dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
l Rozdz. 75416  Stra¿ Miejska  zwiêksza siê plan wydatków osobowych (p³ace i pochodne) ³¹cznie o 8.500 z³ w zwi¹zku z planowanym zwiêkszeniem wymiaru czasu pracy g³ównej ksiêgowej.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
zwiêksza siê plan wydatków ZSG NR 1
o 65.000 z³ z przeznaczeniem na zakup
mebli, wyposa¿enia i pomocy dydaktycznych do nowowybudowanych sal lekcyjnych (ze rodków zwiêkszonej subwencji
owiatowej).
l Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa
i ochrona wód zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych o 200.000 z³ z przeznaczeniem na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego- Mickiewicza-Chopina.
l Rozdz. 92109  Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby  zwiêksza siê dotacjê dla
Miejskiego Orodka Kultury o 30.000 z³
z przeznaczeniem na organizacjê IV edycji Festiwalu sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego oraz V edycjê Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Jednego Wiersza
o Laur Milanowskiego Dnia Poezji.
l Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
przeznacza siê kwotê 183 z³ ma koszty
zwi¹zane z zatrudnieniem sekretarza Komisji Konkursowej na koncepcjê zagospodarowania Willi Waleria oraz w ramach
wydatków inwestycyjnych zwiêksza siê
nak³ady na zadaniu zakup willi Waleria
na Centrum Kultury o 104.000 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
bud¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ
planu
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne  zwiêksza siê plan inwestycyjny

o 45.000 z³ z przeznaczeniem na budowê
chodnika w ulicy Cichej (Marsza³kowska
w kier. Nowowiejskiej).
l Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  zmniejsza siê plan
wydatków przeznaczonych na wykupy
gruntów o kwotê 9.134 z³.
l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o 34.500z³ z przeznaczeniem na koszty
dozoru Poradni Rehabilitacyjnej.
l Rozdz. 75404  Komendy wojewódzkie
policji- dokonuje siê przeniesieñ na kwotê
26.500z³ w celu dofinansowania zakupu
samochodu typu Furgon dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku
Mazowieckim.
l Rozdz. 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne  zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych przeznaczonych na utrzymanie
OSP o 33.550 z³.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
w planie wydatków ZSG NR 1 dokonuje siê
przeniesieñ na kwotê 1.760 z³ w celu zakupu maszyny do sprz¹tania hali sportowej
oraz na kwotê 17.000 z³ na pokrycie kosztów ogrzewania szko³y i hali sportowej.
l Rozdz. 80104  Przedszkola  zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych na
rozbudowê Przedszkola Nr 1 o 90.000 z³
oraz przeznacza siê 45.000 z³ na adaptacjê budynku przy ul. Fiderkiewicza na pomieszczenia przedszkolne.
l Rozdz. 85219  Orodki Pomocy Spo³ecznej  zmniejsza siê plan wydatków na
rozbudowê budynku orodka o 50.000 z³.
l Rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zmniejsza siê plan na zadaniu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy
ul. Przysz³oci o 15.000 z³, powy¿sz¹
kwotê przeznacza siê na zakup urz¹dzeñ
zabawowych na place zabaw.
l Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce zwi¹zane
z organizacj¹ imprez kulturalnych w miecie o 8.184 z³ oraz zwiêksza siê o 20.000 z³
wydatki inwestycyjne na budowê widowni amfiteatralnej przy ul. Fiderkiewicza.
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych na modernizacjê kortów tenisowych
o 30.000 z³.
Uchwa³a Nr 65/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Orodka
Kultury w Milanówku za rok 2006, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Rada Miasta zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, zatwierdzi³a roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Orodka Kultury
w Milanówku za rok 2006.
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Uchwa³a Nr 66/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Milanówku za rok 2006, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Rada Miasta zgodnie z wymaganiami
ustawowymi zatwierdzi³a roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku za rok 2006.
Uchwa³a Nr 67/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za
wybitne osi¹gniêcia edukacyjne lub artystyczne oraz okrelenia zasad ich przyznawania, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
14  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na ustanowienie
Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta
Milanówka za wybitne osi¹gniêcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów i studentów
mieszkaj¹cych w Milanówku, którzy dziêki
swoim sukcesom promuj¹ Milanówek. Celem
ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka jest wspieranie edukacji najzdolniejszych uczniów i studentów,
osi¹gaj¹cych wybitne wyniki edukacyjne
b¹d artystyczne. Nagroda i Stypendium jest
wyró¿nieniem indywidualnym dla osób, których zdolnoci i zainteresowania wykraczaj¹ poza program szkolny i poza program studiów i którzy mog¹ poszczyciæ siê znacz¹cymi osi¹gniêciami edukacyjnymi lub artystycznymi.
Uchwa³a Nr 68/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: przyjêcia rocznego sprawozdania z dzia³alnoci Orodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku za 2006 rok i informacji o potrzebach miasta w zakresie pomocy
spo³ecznej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Rada Miasta zgodnie z wymaganiami
ustawowymi zatwierdzi³a roczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku za 2006 rok i informacjê o potrzebach miasta w zakresie pomocy
spo³ecznej.
Uchwa³a Nr 69/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2004 -2006,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za,
jednog³onie.
Radni w zwi¹zku z wymaganiami ustawowymi przyjêli sprawozdanie z realizacji
planu gospodarki odpadami za lata 2004 2006.
Uchwa³a Nr 70/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: powo³ania Zespo³u opiniuj¹cego listy kandydatów na ³awników, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
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Powo³ano Zespó³ opiniuj¹cy listy kandydatów na:
l ³awników do S¹du Okrêgowego w Warszawie,
l ³awników do S¹du Okrêgowego w Warszawie  S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
l ³awników do S¹du Rejonowego dla Warszawy ¯oliborza  S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
l ³awników do S¹du Rejonowego w Pruszkowie  S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
l ³awników do S¹du Rejonowego w Grodzisku Maz.,
W sk³ad Zespo³u powo³ano nastêpuj¹ce radne:
1. Ewa Kubek
2. Maria Sobczak
3. Barbara Winiewska

Uchwa³a Nr 71/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy /ródlana/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
15  za, jednog³onie.
Ulicy bocznej od ul. Ruczaj oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewidencyjna Nr 9 w obrêbie 05-03 o powierzchni 693 m2
nadano nazwê ródlana. Zmiana nazwy
umo¿liwi projektowanie numeracji porz¹dkowej posesji usytuowanych przy ulicy.
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

BEZPIECZEÑSTWO

Z notatnika

Miejskiego Stra¿nika
maj 2007

2 maja wieczorem na ul. Nowowiejskiej stwierdzono kradzie¿ przez nieznanych sprawców 11 flag pañstwowych. Symbole narodowe podlegaj¹ ochronie prawnej i
taki czyn jest przestêpstwem.
5 maja wieczorem na ul. Wojska Polskiego
w Lasku Pondra pouczono 11 osób awanturuj¹cych siê miêdzy sob¹. Jedn¹ osobê przywo³ano do odpowiedniego zachowania karz¹c mandatem za u¿ywanie wulgaryzmów.
6 maja na niezabudowanej dzia³ce przy ul.
£¹kowej stwierdzono wycinkê drzew bez
zezwolenia. Po sporz¹dzeniu dokumentacji
materia³y przekazano Ogrodnikowi Miasta.
7 maja z samego rana mi³onik zwierz¹t
podrzuci³ pod Stra¿ Miejsk¹ dwa ma³e, jeszcze lepe psiaki. Do koñca maja jeszcze kilkakrotnie bylimy informowani o porzuconych szczeniakach na terenie miasta. Dla
niektórych porzucanie zwierz¹t staje siê norm¹ i szybkim sposobem rozwi¹zania problemu.
8 maja rano ukarano mandatem 100 z³ pani¹ podrzucaj¹c¹ odpady z domu pod kosz
na ul. Podgórnej przy Letniczej.
10 maja po po³udniu na terenie amfiteatru
przy ul. Granicznej spisano trójkê nieletnich
racz¹cych siê piwem. Notatkê o m³odzie¿y
przekazano policji.
11 maja ok. godz. 1.20 wspólnie z patrolem
policji na ul. Królowej Jadwigi zatrzymano
jednego ze sprawców kradzie¿y ko³paków
z kó³ samochodowych. Amatorzy cudzej w³asnoci grasowali na osiedlu przy ul. Zachodniej.
12 maja w nocy na osiedlu Berliny czterech
m³odych mê¿czyzn pobi³o mieszkañca osie-

dla. Jeden ze sprawców zosta³ zatrzymany tej
samej nocy, pozosta³ych policja ujê³a nied³ugo potem. Interwencja wraz z policj¹.
15 maja na terenie ³¹k od strony ulicy Rososzañskiej, na pograniczu Milanówka z Brwinowem zlokalizowano dzikie wysypisko odpadów. Kto zaoszczêdzi³ sobie na wywozie
mieci, a teraz i tak wszyscy musimy zap³aciæ za oczyszczenie terenu.
19 maja w bloku na ul. Pi³sudskiego 5 ukarano mandatem mê¿czyznê zak³ócaj¹cego
spoczynek nocny mieszkañcom.
Rano na jednej z budów potwierdzono o samobójstwie przez powieszenie zatrudnionego tam pracownika, mieszkañca Podlasia.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia.
20 maja na ul. Krakowskiej dosz³o do samozap³onu zaparkowanego pojazdu. Na miejsce przyby³a stra¿ po¿arna, która ugasi³a
ogieñ.
23 maja na terenie amfiteatru pouczono nastoletniego mieszkañca Z¹bek strzelaj¹cego
do dzieciaków z pistoletu na plastikowe kulki. Ciekawe jak zachowa³by siê ten snajper
gdyby kogo trafi³ np. w oko.
24 maja na ul. Lipowej du¿y pies zaatakowa³ i przewróci³ jad¹cego rowerem listonosza. Efekt: otarte kolano i rozdarte spodnie.
W³aciciela psa ukarano mandatem.
30 maja o godz. 20.00 na ul. Konopnickiej
ujêto kierowcê pojazdu, który prowadzi³ pojazd nie posiadaj¹c uprawnieñ i uderzy³
w ogrodzenie posesji. Adepta sztuki kierowania samochodem przekazano policji.
Opracowa³
Z-ca Komendanta SM
Andrzej Cichocki

APEL
o przycinanie
ga³êzi drzew
i krzewów
Szanowni Mieszkañcy  w³aciciele nieruchomoci, uprzejmie przypominam, ¿e do
obowi¹zku w³aciciela nieruchomoci nale¿y przycinanie ga³êzi drzew i krzewów
tak, aby nie wchodzi³y na teren pasa drogowego.
Ogrodnik Miejski
G³ówny Specjalista ds. Zieleni
Zofia Krawczyk

W wielu miejscach mo¿na straciæ oko,
szczególnie wieczorow¹ por¹,
przez wystaj¹ce ga³êzie ¿ywop³otów

Akcja odbioru
ETERNITU

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców Milanówka, organizujemy po
raz kolejny, za zgod¹ Burmistrza Miasta Milanówka, akcjê odbioru eternitu pochodz¹cego z wymiany pokryæ dachowych w Milanówku. Akcja zostanie przeprowadzona
w dwóch etapach, pierwszy odbiór nast¹pi
na prze³omie czerwca i lipca 2007 r., drugi
na pocz¹tku padziernika 2007 r.
Z uwagi na wysokie koszty odbioru i utylizacji tego niebezpiecznego odpadu informujemy, ¿e mieszkañcy partycypuj¹ w 40%,
a gmina w 60% poniesionych kosztów.
Zainteresowanych mieszkañców zapraszamy do Referatu Ochrony rodowiska,
w celu podania szacunkowej iloci eternitu
(w kg) oraz wype³nienia deklaracji partycypowania w kosztach (w 40%) odbioru i utylizacji tego odpadu.
Kier. Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Dbajmy o nasze miasto
Drodzy Mieszkañcy, ponownie apelujemy
o zaprzestanie umieszczania odpadów pochodz¹cych z gospodarstw domowych w koszach ulicznych i w ich otoczeniu oraz na terenach ogólnodostêpnych.
Nasuwa siê jedno pytanie  jak d³ugo jeszcze bêdzie trwaæ ten proceder?
Czy takie dzia³ania mieszkañców s¹ bardziej efektem ludzkiego niechlujstwa, niskiej
wiadomoci ekologicznej, czy te¿ oszczêdnoci (op³aty za wywóz mieci)? Chyba
wszystkie te czynniki wspó³graj¹ ze sob¹,
kreuj¹c takie widoki, jak na zamieszczonym
zdjêciu.
Wobec powy¿szego, zwracam siê z apelem do mieszkañców, którzy pozbywaj¹ siê
odpadów ze swoich gospodarstw w sposób
niew³aciwy, aby zaprzestali tego procederu
i skorzystali z nieodp³atnego systemu selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie miasta
Milanówka obowi¹zuje zakaz pozbywania
siê odpadów komunalnych poprzez umieszczanie ich w koszach ulicznych i w ich otoczeniu oraz na terenach ogólnodostêpnych.
Zakaz ten wynika z Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta
Milanówka podjêtego uchwa³¹ nr 353/XXX/
06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego
2006 r.

Poka¿ klasê

posprz¹taj
po swoim pupilku
Szanowni Pañstwo, ponownie zwracamy
siê z apelem do w³acicieli czworonogów,
¿eby sprz¹tali po swoich zwierzakach.
W naszym miecie najbardziej nara¿one
na tego rodzaju zanieczyszczenia s¹ takie
tereny jak: nie ogrodzone place zabaw dla
dzieci na osiedlach, wraz z okalaj¹cymi je
trawnikami, które stanowi¹ dla psów jedyne
miejsce wybiegu i pozostawiania odchodów.
Gmina Miasto Milanówek, realizuj¹c kolejne przedsiêwziêcia z zakresu ochrony rodowiska, w 2005 r. rozpoczê³a wdra¿anie na
terenie miasta Milanówka akcji Poka¿ klasê  posprz¹taj po swoim pupilku, maj¹cej
na celu przyzwyczaiæ w³acicieli psów do
sprz¹tania po swoich czworonogach.
W zwi¹zku z powy¿szym zosta³y zakupione zestawy higieniczne (torebka z ³opatk¹ na odchody zwierz¹t domowych), które
dostêpne s¹ za darmo w Referacie Ochrony
rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45, budynek B, I piêtro.
Referat Ochrony rodowiska
Emilia Misiak

Jednoczenie zwracamy siê z prob¹ do
mieszkañców, aby bêd¹c wiadkami podrzucania odpadów, nie pozostawali obojêtni na tego rodzaju dzia³ania. Mo¿e gdy
wspólnie bêdziemy walczyæ z tym proble-

Kosz uliczny na skrzy¿owaniu ul.
Mickiewicza i Starodêby

mem, bêdzie coraz mniej takich miejsc jak
na za³¹czonej fotografii.
Dbajmy wspólnie o estetykê naszego
miasta i nie pozwólmy zatraciæ jego walorów jako miasta-ogrodu.
Wszelkich informacji dotycz¹cych selektywnej zbiórki odpadów udziela Referat
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45, budynek
B, tel.: 022 758-30-61 wew. 221,212.
Kier. Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

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: 0 501 705
502.
Wszystkim ludziom dobrej woli
z góry serdecznie DZIÊKUJEMY.
Koordynator akcji
Andrzej Olizarowicz
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Taki maj¹ styl
ci¹g dalszy ze str. 1

(15:15). Podobn¹ hutawkê nastrojów prze¿yli wyszkowianie, którzy przegrywaj¹c
16:20 dogonili rywali na 20:21. Wtedy jednak objawi³ siê kunszt kapitana goci, Marcina Jackowicza. Zawodnik trenuj¹cy na co
dzieñ w sto³ecznym MKS MDK wzi¹³ na siebie odpowiedzialnoæ w trzech decyduj¹cych
akcjach seta i w ¿adnej z nich nie zawiód³,
a precyzyjne kiwniêcie i ataki z obu skrzyde³
wzbudzi³y uznanie na trybunach.
Druga partia mia³a podobne oblicze. Kapitan gospodarzy, Przemys³aw Czerwiñski,
wiele pi³ek adresowa³ do rodkowych, nieco

mniej wykorzystuj¹c skrzyd³a, za Milanówek, graj¹c bez fajerwerków, gromadzi³ kolejne oczka. Jackowicz, w parze z Tomaszem £uczk¹, zajmowali na przemian pozycje w ataku i na rozegraniu. W pewnym momencie, po skutecznych zbiciach Kamila
Grzybowskiego i Krystiana Kruka, Norwid
odjecha³ na 17:13, ale podopieczni Miros³awa Macioszczyka nie zdo³ali utrzymaæ
przewagi. As serwisowy Daniela Dobrosza
i b³¹d gospodarzy pozwoli³ przyjezdnym
wyjæ na prowadzenie 21:20, którego nie oddali ju¿ do koñca. Recept¹ na sukces siatkarzy Milanówka w koñcowej fazie gry okaza³
siê szczelny blok i k¹liwa zagrywka.  Nie
spisalimy siê w kluczowych akcjach, bylimy zbyt niedok³adni 
przyzna³ po meczu strapiony
szkoleniowiec ekipy z Wyszkowa, który w fina³owej potyczce
wyst¹pi³ w podwójnej roli  trenera i... konferansjera.
Marcin Michalski

Zawodnicy podczas rogrywek

I LO IM. NORWIDA W WYSZKOWIE  ZESPÓ£ SZKÓ£ NR
1 W MILANÓWKU 0:2 (-23, -23)
WYSZKÓW Czerwiñski, Pêdzich, Kruk, Grzybowski, Jadacki, Przesmycki, Cholewiñski (libero) oraz Kulesza, Rogalski
TRENER Miros³aw Macioszczyk

VII edycja Milanowskiej
M³odzie¿owej Ligi Siódemek

o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka

W miesi¹cach: kwiecieñ, maj, czerwiec 2007 r. z inicjatywy Miejskiego Orodka Kultury
w Milanówku i Klubu Sportowego MILAN rozegrano na boisku przy ul. Turczynek VII edycjê Milanowskiej M³odzie¿owej Ligi Siódemek w pi³ce no¿nej o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka. W turnieju udzia³ wziê³y 23 dru¿yny; w trzech kategoriach wiekowych ch³opców,
oraz w dwóch kategoriach dziewcz¹t. Ogó³em w rozgrywkach wyst¹pi³o 236 uczestników
(w tym 50 dziewcz¹t). W 46 meczach strzelono 253 gole, co da³o redni¹ 5,5 gola/1 mecz.
WYNIKI
D z i e w c z ê t a:
Roczniki 1991 i m³odsze (open)
1. Gargamelki
2. Dream Team
3. Snoopysznaf
4. Kiepskie
5. Bia³e Or³y
Król strzelców:
1. Ziewiec Monika  4 gole
2. D¹browska Magdalena
(Dream Team)  4 gole
Najlepszy bramkarz: Wojarnik Anna.
Roczniki 1993 i m³odsze
1. Gargamelki
2. Snoopysznaf
3. Bia³e Or³y
Ch³opcy
Roczniki 1991-92
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1. WY-HA-NY Sport
2. Armagebon
3. KS Brzozowa
4. Autsiders
5. FC Brooklyn  Come Back
Król strzelców:
1. Lewandowski Grzegorz  9 goli
2. Zawisza Rados³aw  6 goli
Najlepszy bramkarz: Kaszowski Piotr.
Roczniki 1993-94
1. Nachos Kiolegos
2. WC Balerony
3. FC Anusiak Team
4. FC Milan
5. FC Spo³eczniaki
6. Team Milanówek
7. Red Buls Fighters
8. Caritas Polska
Król strzelców:
1. Rajzyngier Micha³  30 goli

MILANÓWEK Dobrosz, Jackowicz, Czekalski, Wis³awski, £uczka, Cielikowski TRENER
Robert Brudziñski.

Klasyfikacja koñcowa
XIII sezonu Szkolnej Ligi
Siatkówki
I LIGA DZIEWCZ¥T
1. XVIII LO im. Kochanowskiego @ 2.
XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego @ 3. III
LO im. gen. Sowiñskiego @ 4. Zespó³ Szkó³
nr 1 w Milanówku @ 5. LXXVIII LO im. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej @ 6. LO im. Konopnickiej w Legionowie @ 7. XVI LO im.
Sempo³owskiej @ 8. XXXIII LO im. Kopernika @ 9. X LO im. Królowej Jadwigi (spadek
do II ligi) @ 10. Zespó³ Szkó³ nr 35 (spadek
do II ligi).
I LIGA CH£OPCÓW
1. XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego I @
2. Zespó³ Szkó³ nr 1 w Milanówku @ 3. I LO
im. Norwida w Wyszkowie @ 4. X LO im.
Królowej Jadwigi @ 5. XXVIII LO im. Kochanowskiego @ 6. CIX LO im. Modrzejewskiej
@ 7. Zespó³ Szkó³ nr 19 @ 8. Zespó³ Szkó³ nr
1 w Wo³ominie @ 9. XXXIV LO im. Cervantesa (spadek do II ligi) @ 10. XLI LO im. Lelewela (spadek do II ligi).
Marcin Michalski
Przedruk z Mazowieckiego Sport Express-u

2. Ziemniak Pawel  14 goli
Najlepszy bramkarz: Lewandowski Wojciech.
Roczniki 1995 i m³odsi
1. Milanowia
2. Szko³a Prywatna
3. FC Wiadro
4. Szust
5. FC Rio
Król strzelców:
1. Trembiñski Sylwester  6 goli
2. Gajek Micha³  4 gole
Najlepszy bramkarz: Wysocki Andrzej.
Prowadz¹cy rozgrywki
Grzegorz Michalak

Po wielu tygodniach zmagañ dzieci i m³odzie¿y
Milanówka w pilce no¿nej, 18 czerwca 2007 r.
przyszed³ czas rozdania nagród dla najlepszych dru¿yn

Podsumowanie sezonu
koszykarskiego 2006/07
Dru¿yna ch³opców w koñcówce sezonu,
to ju¿ nie by³a ta sama ekipa co pó³ roku
wczeniej. Przygodê z koszykówk¹ w trakcie rozgrywek zakoñczyli Marcin Skibiñski
i Olgierd Leonowicz. Mateusz Piacik rozegra³ tylko 3 spotkania na pocz¹tku sezonu.
£ukasz Kie³ek niestety nie pogodzi³ studiów
i gry w dru¿ynie. Przez wiêkszoæ sezonu
pierwsza pi¹tka to: Jasiek Szugajew, Damian
Kotwiñski, B³a¿ej Kania, Bartek Pêszyñski
i Maciek £ukasiewcz. Jednak¿e, z powodu
matury, w drugiej czêci sezonu zdecydowanie obni¿y³ loty zarówno Jasiek, jak i Micha³
Obrêbski. W takiej sytuacji do dru¿yny powróci³ Marek Zapa³owski oraz Micha³ Weso³owski. Debiutant Bartek Karasiñski zbyt
rzadko pokazywa³, ¿e jest wartociowym
zawodnikiem. S³aba frekwencja na treningach odbija³a siê na nierównej grze przez ca³y
sezon. W Lidze ekipa zajê³a IV miejsce w grupie, przegrywaj¹c walkê o III w dwóch meczach z 6 LO 75-78 i 17 LO 73-74. Po wpadce rok temu znowu przysz³a wygrana w Powiatach, choæ mecz o pierwsze miejsce z ZS1
z Grodziska, wygrany 42-45, pokaza³, ¿e
dru¿yna jest co roku coraz s³absza. Pierwszoplanow¹ postaci¹ by³ Maciek, który zaledwie w dwóch z 18 meczy nie zanotowa³
Double-double, spêdzi³ najwiêcej minut na
parkiecie (546), zosta³ drugim strzelcem
(17.67), najlepszym zbieraj¹cym (15.00)

i mia³ najlepszy procent rzutów (55.0%).
Najlepszym strzelcem zosta³ B³a¿ej, ze redni¹ 18.28, jednak¿e jest to najni¿sza redni¹ w historii. W meczu z 50 LO ustanowi³
rekord sezonu rzucaj¹c 40 pkt. Najbardziej
wszechstronny okaza³ siê Damian, który
zosta³ najlepszym asystentem (5.47) i najlepszym obroñc¹ (2.40 prze i 2.20 blk). Gumi zosta³ pi¹tym strzelcem i drugim zbieraj¹cym, choæ ca³y sezon gra³ nierówno.
Miesi¹c po zakoñczeniu sezonu ligowego, ch³opcy wygrali Turniej rozgrywany
w B³oniu, gdzie nie dali szans na rewan¿ za
«Powiaty» ZS1 z Grodziska oraz rozgromili
gospodarzy ZS1 B³onie. Maciek £ukasiewcz
zosta³ IV strzelcem w historii oraz jako III
zawodnik przekroczy³ granice 400 celnych
rzutów z gry. Zosta³ te¿ wybrany MVP sezonu,
wyprzedzaj¹c Damiana tylko o jeden g³os.
Dru¿yna dziewcz¹t, pomimo lepszego
sk³adu  jak mog³oby siê wydawaæ  zanotowa³a podobne wyniki co rok temu. W Lidze, gdzie zagra³o tylko 5 szkó³, ekipa zamknê³a tabele, zaledwie z jedn¹ wygran¹.
W powiatach, jak co roku, dziewczêta nie
mia³y sobie równych, a w ¯yrardowie tak,
jak przed rokiem, zajê³y III miejsce. Bezapelacyjnie najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a
Karolina Dobrosz, która prawie w ka¿dym
meczu sama ci¹gnê³a dru¿ynê w ataku.
rednio zdobywa³a 16.67 pkt, maj¹c trzeci

wynik w zbiórkach (6.93), najwiêcej asyst
(2.00) i drugi wynik w przechwytach (3.87)
oraz pierwsze miejsce w blokach (2.60).
Z lepszej strony pokaza³a siê Monika Lamirska, choæ niestety nie w ataku. Skutecznoæ z gry zaledwie 29.3%, choæ w obronie
notowa³a najwiêcej przechwytów (4.40).
Zdecydowanie s³abiej zagra³a Kasia Sobczak,
która mia³a sporo problemów z kontuzjami
przez ca³y rok, choæ 8.29 zbiórki da³o jej drugie miejsce. Na wyró¿nienie zas³uguje na
pewno Aga Szczap, która zosta³a najlepiej
zbieraj¹c¹ (9.05) i drug¹ podaj¹c¹ (1.58).
Spêdzi³a te¿ rednio najwiêcej minut na parkiecie (28:13). Jedyn¹ zawodniczk¹, która
rozegra³a wszystkie 16 meczy, zosta³a debiutantka Marta Kotwiñska, która uzyska³a
rednio 4.38 pkt i 5.09 zb, maj¹c najlepszy
procent rzutów z gry  38.2%. S³abiej ni¿
przed rokiem zagra³a Sylwia Mikulska, Kasia Grudniewska oraz Malwina Gut. Natomiast nale¿y pochwaliæ Asiê Jankowsk¹ za
postawê na boisku w minionym sezonie.
Dobre rokowania na przysz³oæ wró¿y Karolina Rabenda, która rozkrêca³a siê z meczu
na mecz. W przeciwieñstwie do jej kole¿anki z klasy Magdy Moraczewskiej.
Najwiêkszym zaskoczeniem sezonu okaza³o siê zdobycie przez Karolinê Dobrosz
korony króla strzelców Ligi Dziewcz¹t. Tym
samym nagroda ta po raz czwarty przypad³a
ekipie z Milanówka. Wczeniej dokonali tego
 w sezonie 2001/02 P. Palarczyk i M. Gamdzyk oraz  w sezonie 2002/03 M. Gamdzyk.
Karolina Dobrosz zosta³a te¿ Najlepsz¹ Zawodniczk¹ Sezonu.
Micha³ Gbur

S³oneczny rajd
W sobotê19.05. br., przy piêknej pogodzie
odby³ siê coroczny rajd rowerowy ulicami Milanówka.
W wycieczce wziê³o udzia³ oko³o 150
uczestników. Ka¿dy z nich otrzyma³ koszulkê z herbem Naszego Miasta. Rajd rozpocz¹³
siê tradycyjnie u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Zakoñczy³ siê w Miejskim Orodku Kultury, gdzie na wszystkich rowerzystów
czeka³y napoje, ciastka i lody. Rajd zosta³ zorganizowany przez sekcjê turystyki rowerowej przy MOK, a prowadz¹cym by³ pan Jerzy
Majewski. Po wycieczce zapyta³em pana Jerzego, który w latach wietnoci polskiego
kolarstwa, za czasów Szurkowskiego i Szozdy by³ sêdzi¹ i kierownikiem Wycigu Pokoju: Co czuje je¿d¿¹c rowerem i czym jest turystyka rowerowa?
Odpowiedzia³ mi: Jazda na rowerze pozwala oderwaæ siê od codziennych trosk,
zmartwieñ, ¿yæ zdrowiej, co staje siê wartoci¹ nadrzêdn¹ w ¿yciu cz³owieka. Turystyka rowerowa uprawiana w grupach przyczy-

Rajd rowerowy; na zdjêciu uczestnicy rajdu pokonuj¹ odcinek z Kotowic do Milanówka

nia siê do podnoszenia poziomu bezpieczeñstwa podczas jazdy na drogach publicznych jak równie¿ do poszukiwania

prze¿yæ estetycznych i duchowych zwi¹zanych z natur¹ i dziedzictwem kulturowym.
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Z ostatniej chwili

K.S. Milan Milanówek
awansowa³ do V Ligi
Klub Sportowy Milan Milanówek po wygranym bara¿u z dru¿yn¹ Kormoran £¹ck 3:1
na wyjedzie wywalczy³ awans do Miêdzywojewódzkiej Ligi Seniorów (V Liga).
Wiêcej informacji na stronie www.milanowek.pl oraz w nastêpnym nr. Biuletynu.
Jacek Banaszczyk
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Dwie pi³ki
do Mistrzostwa Polski
W dniach 8-10 czerwca br. w Koninie odby³y siê III Mistrzostwa Polski Samorz¹dowców
w tenisie ziemnym. W turnieju brali udzia³ Pre-

Na zdjêciu od lewej: W³odzimierz Filipiak
 wicemistrz Polski Samorz¹dowców
w kategorii +45 lat oraz mistrz  Piotr
Kaczmarczyk ze widnicy

Mistrzostwa

Polski w Karate

zydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Kierownicy jednostek i referatów oraz Radni. Milanówek reprezentowali z-ca burmistrza Bogdan Korycki, kierownik administracyjny MOK Grzegorz Lawendowski i koordynator ds. sportu w miecie W³odzimierz Filipiak.
Mimo, ¿e upalna pogoda dawa³a siê tenisistom we znaki, ambicji nikomu nie brakowa³o. Zawodnicy walczyli dzielnie o ka¿d¹
pi³kê. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasz reprezentant, W³odzimierz Filipiak zosta³ wicemistrzem Polski Samorz¹dowców w kategorii +45 lat. Do zwyciêstwa zabrak³o mu
dwóch pi³ek, w trzecim secie przegra³ w tiebreaku 10:8. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii otrzymali z r¹k prezydenta Konina
Kazimierza Pa³asza medale i pami¹tkowe
statuetki.
Instruktor sportu MOK
Artur Niedziñski

Streetball

Prezes T.P.I.S.S.P.
S³awomir Wasek

czyli koszykówka na asfalcie
W Dniu Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2, uczniowie milanowskich szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich, spotkali siê na turnieju pi³ki koszykowej trzyosobowej tzw.
Streetball (gra na jeden kosz).
WYNIKI
Szko³a Podstawowa
Dziewczêta:
1 m-ce Crazy Girsl
 Julia Uchañska
 Paulina Andrzejewska
 Sara Janicka
Ch³opcy:
1 m-ce M³ode Foki
 Sebastian Kowalczyk
 Grzegorz Skarbek
 Marcin Koszuta
 Alek Gorgolewski
 Patryk Winiewski
2 m-ce
 Bia³e Or³y
 Milanowskie Smoki
3 m-ce
 BC Dragonball
Szko³y gimnazjalne:
Dziewczêta:
1 m-ce Przód Naprzód Przód
 Katarzyna Kania
 Natalia Kierkowska

W sobotê, 9 czerwca w Miejskiej Hali
Sportowej nr 2 w Milanówku odby³y siê
III Mistrzostwa Polski Karate Shinkyokushinkai. Zawody obj¹³ patronatem Burmistrz
Miasta Milanówka.
Organizatorami zawodów by³a Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa oraz
UKS Sparta.
W zawodach bra³o udzia³ 60 uczestników,
oprócz zawodników z naszego kraju, gocilimy reprezentantów Czech i Litwy. Zawody odby³y siê w atmosferze prawdziwej rywalizacji sportowej, zawodnicy wykazali siê
prawdziwym duchem walki.

 Paulina Razum
 Magdalena D¹browska
Ch³opcy
1 m-ce Bia³e Bambusy
 Rados³aw Szumacher
 Rafa³ Skulimowski
 Kuba Soliwoda
 Adam Filipiak
2 m-ce
 Jackass Team
 Zaæmienie NBA
3 m-ce
 Karyple
 All Stars Milanówek
Szko³y rednie:
Dziewczêta:
1 m-ce Chiquita
 Ula Komosa
 Agnieszka Osiadacz
 Bianka Ka³u¿a
 Iwona Noga

 B³a¿ej Kania
 Micha³ Obrêbki
2 m-ce
 Biedronki
 Obojêtni
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
Instruktor sportowy MOK
Artur Niedziñski

Zapasy
w Milanówku
Od wrzenia 2007 roku rozpocznie
dzia³alnoæ sekcja zapanicza. Treningi
dziewcz¹t i ch³opców, uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych, bêd¹
siê odbywaæ w Miejskiej Hali Sportowej
nr 2 przy ul. Królewskiej 69. Sekcja bêdzie wspó³pracowaæ z klubem WKS
Gwardia Warszawa. Wszystkich chêtnych zaprasza dwukrotny br¹zowy medalista Mistrzostw wiata Weteranów
w Zapasach w Stylu Wolnym Jacek Gawor.
Udzia³ w zajêciach bezp³atny.

Ch³opcy

1 m-ce I tak wygramy
 Maciej £ukaszewicz

Jacek Gawor
tel. 601 162 377

Uczniowie klas szóstych
 zwyciêzcy tegorocznego
turnieju. Od lewej stoj¹:
Patryk Winiewski,
Sebastian Kowalczyk,
Grzegorz Skarbek;
od lewej siedz¹:
Marcin Koszuta,
Aleksander Gorgolewski
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