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ci¹g dalszy na stronie nastêpnej

Burmistrz Miasta Milanówka og³asza spo³eczny konkurs otwarty, jednoetapowy na wy-
konanie koncepcji pomnika-symbolu Ojca �wiêtego Jana Paw³a II w Milanówku wraz
z koncepcj¹ zagospodarowania terenu wokó³ pomnika (lokalizacja: Skwer im. Ojca �wiê-
tego Jana Paw³a II u zbiegu ulic Mickiewicza i Ko�ciuszki).

Celem konkursu jest wybranie koncepcji pomnika oraz uzyskanie w³a�ciwego rozwi¹-
zania przestrzennego i funkcjonalnego projektowanego pomnika wraz z otaczaj¹cymi go
elementami ma³ej architektury, w powi¹zaniu z najbli¿szym otoczeniem, a tak¿e wy³onie-
nie autora (autorów) wybranej pracy, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej rêki, przedmiotem którego bêdzie opracowanie  kompletnej doku-
mentacji projektowej oraz materia³ów przetargowych na realizacjê budowy pomnika oraz
pe³nienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objêtych wykonan¹ dokumenta-
cj¹ projektow¹.

Uczestnikami konkursu mog¹ byæ wy³¹cznie osoby lub zespo³y, w sk³adzie których
bêd¹ osoby legitymuj¹ce siê odpowiednimi kwalifikacjami i posiadaj¹ce odpowiednie
uprawnienia okre�lone w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu wraz z za³¹cznikami mo¿na odebraæ w terminie do dnia 15 maja
2006 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Ko�ciuszki 45, 05-822 Milanó-
wek, w godzinach 8.00 � 16.00; tel 0 22 758 30 61 w 213; (fax) 0 22 755 81 20 (osobi�cie
lub drog¹ pocztow¹).

Regulamin konkursu jest dostêpny równie¿ na stronie internetowej www.milanowek.pl
Termin sk³adania prac 14 czerwca 2006 r. Og³oszenie wyników 10 lipca 2006 r.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Pomnik-Symbol Ojca �wiêtego

ci¹g dalszy na str. 8

Z  inicjatywy Towarzystwa Mi³o�ników
Milanówka, które od wielu lat sprawuje opie-
kê nad Bibliotek¹ Parafialn¹ im. Biskupa Je-
rzego Modzelewskiego, w kwietniu rozpo-
czê³a siê kolejna zbiórka ksi¹¿ek. Pozyska-
ne w darze ksi¹¿ki zostan¹ w³¹czone do ksiê-
gozbioru, który udostêpniany jest czytelni-
kom bezp³atnie, a korzystaj¹ z niego g³ów-
nie emeryci i m³odzie¿ szkolna znajduj¹ca
w bibliotece wiele potrzebnych w nauce lek-
tur. Osoby zainteresowane tematyk¹ religij-
n¹ znajduj¹ w ksiêgozbiorze warto�ciowe
publikacje o czym z uznaniem wielokrotnie
wyra¿ali siê w czasie wizytacji kanonicznych
prymasi (Stefan Wyszyñski i Józef Glemp),
a w tym roku biskup Tadeusz Pikus.

Biblioteka uzupe³nia swoje zbiory dziêki
darom czytelników oraz corocznemu dofi-
nansowaniu przez w³adze samorz¹dowe.
Bie¿¹ce koszty utrzymania biblioteki pokry-
wa parafia �w. Jadwigi, której proboszcz pra-
³at Zb. Szysz, z pewno�ci¹ ma wiele satys-
fakcji z dobrze funkcjonuj¹cej placówki.

Zbiórka ksi¹¿ek
dla Biblioteki Parafialnej

Radni i Burmistrz Miasta Milanówka ser-
decznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w wio-
sennych spotkaniach w³adz samorz¹dowych
z Mieszkañcami, które odbêd¹ siê:
l dla mieszkañców z okrêgów wyborczych

nr 1, 2, 3 (obszar: na pó³noc od torów
PKP) spotkanie odbêdzie siê w dniu
8 maja br. (poniedzia³ek) o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Literac-
ka 20,

l dla mieszkañców z okrêgów wyborczych
nr 4. 5 (obszar: na po³udnie od torów ko-
lejowych � do ul. Królewskiej) spotkanie
odbêdzie siê w dniu 9 maja (wtorek)
o godz. 18.00 w siedzibie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, ul. Warszawska 18,

l dla mieszkañców z okrêgów wyborczych
nr 6, 7 (obszar: na po³udnie od ul. Kró-
lewskiej) spotkanie odbêdzie siê w dniu
10 maja br. (�roda) o godz. 18.00 w Ze-
spole Szkó³ Gminnych Nr 1, ul. Królew-
ska 69.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Spotkania
z mieszkañcami

Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie 1.03. � 18.04. 2006 r.

Burmistrz
wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2006 r. (3),

polegaj¹cych na przesuniêciach miêdzy
paragrafami:

� w rozdz. 75023 na kwotê 2.000,00
z przeznaczeniem na badania lekar-
skie pracowników Urzêdu Miejskiego,

� w rozdz. 75647 na kw. 4.800,00
z przeznaczeniem na pokrycie kosz-
tów pochodnych od wynagrodzeñ pra-
cowników Urzêdu Miejskiego, za roz-
noszenie decyzji podatkowych w br.,

� w rozdz. 75011 na kwotê 120,00
z przeznaczeniem na op³aty za wpisy
s¹dowe,

� w rozdz. 80110 na kwotê 4.000,00
z przeznaczeniem na zakup wyposa-
¿enia do biblioteki szkolnej w ZSG nr 1,

b) sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta za 2005 r.,(szczegó³owe informa-
cje opublikowane zostan¹ w kolejnym
numerze Biuletynu, po przed³o¿eniu
Sprawozdania Radzie Miasta).

Plan bud¿etu miasta na dzieñ 31 grud-
nia 2005 roku wyniós³ po stronie dochodów
30.093.904 z³ i zosta³ zrealizowany w kwo-
cie  31.025.114 z³  tj. w  103,1%. Plan wy-
datków wyniós³ 33.104.061 z³ , z czego wy-
datkowano 32.337.967 z³, co stanowi
97,7% realizacji planu. W ramach zadañ in-
westycyjnych wydatkowano 7.507.259 z³ ,
co stanowi 98,0%  planu w wys. 7.654.245 z³.
c)  powo³ania komisji likwidacyjnej (likwi-

dacja wybrakowanego sprzêtu w Urzê-
dzie Miejskim),

d) og³oszenia otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadañ publicznych w 2006 r.
dot. organizacji wypoczynku letniego
dzieci i m³odzie¿y � kwota przeznaczo-
na na ten cel 32.700 z³.

Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie zapytania o cenê

a) na opracowanie koncepcji zmiany loka-
lizacji pompowni �cieków przy ul. Lipo-
wej, wykonanie projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej,
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ci¹g dalszy ze str. 1.

Spotkanie M³odzie¿y ze s³u¿bami
mundurowymi w Milanówku

W dniu 21 kwietnia br. o godz. 18.00 w Miejskim O�rodku Kultury mia³o miejsce spotka-
nie organizowane przez Burmistrza Miasta i M³odzie¿ow¹ Radê Miasta z Komendantami Po-
licji i Stra¿y Miejskiej z M³odzie¿¹, dotycz¹ce  kontaktów m³odych ludzi z funkcjonariuszami
Policji i Stra¿y Miejskiej. Spotkanie przebiega³o w gor¹cej atmosferze. M³odzi ludzie mieli
wiele pretensji do zachowania siê funkcjonariuszy Policji i Stra¿y Miejskiej wobec nich.

Konkluzja ze spotkania jest taka: wydaje siê, ¿e jest szansa, aby funkcjonariusze odnosili
siê do m³odzie¿y z kultur¹, a m³odzie¿ im to odwzajemnia³a. Do tego potrzebna jest dobra
wola obu stron.

W przysz³o�ci planowane s¹ kolejne spotkania.

Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie 1.03. � 18.04. 2006 r.

Topolowej i pompowni �cieków w ul. To-
polowej, projekt budowlany kana³u
t³ocznego w ul. Topolowej i Lipowej;

W zwi¹zku z protestem czê�ci mieszkañ-
ców, podj¹³em decyzjê o przeniesieniu prze-
pompowni �cieków na osiedlu �Gospodar-
ska�, z ul. Lipowej  w ul. Topolow¹.

Podjêcie tej decyzji sta³o siê mo¿liwe dziêki
znalezieniu nowej lokalizacji spe³niaj¹cej
warunki techniczne niezbêdne do poprawnej
pracy systemu kanalizacji, a jednocze�nie
akceptowanej przez mieszkañców Osiedla,
w tym bezpo�rednich s¹siadów.

Nowa lokalizacja w ul. Topolowej wyma-
ga dokonania adaptacji istniej¹cego projek-
tu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ul. Li-
powej i wykonania nowych projektów kana³u
grawitacyjnego oraz przewodu t³ocznego
w ul. Topolowej.
b) na projekt wykonawczy przebudowy uli-

cy Szkolnej na odcinku Królewska-G³o-
wackiego wraz z sygnalizacj¹ �wietln¹
na skrzy¿owaniu z ulic¹ Królewsk¹ oraz
przebudow¹ linii elektroenergetycznej
na odcinku Królewska-G³owackiego.

W zwi¹zku z przewidywanym wzrostem
natê¿enia ruchu na ulicy Szkolnej w rejonie
ulicy Królewskiej, po oddaniu do u¿ytku bu-
dowanego Centrum Sportu i Rekreacji �Gru-
dów�, koniecznym staje siê wybudowanie
sygnalizacji �wietlnej na skrzy¿owaniu ulic:
Królewskiej i Szkolnej, na odcinku od Królew-
skiej do G³owackiego. Modernizacja ulicy
i budowa sygnalizacji ma za zadanie zapew-
nienie odpowiedniego bezpieczeñstwa ruchu
w tym rejonie miasta.

w trybie pozaustawowym
c) na opracowanie mapy dla celów projek-

towych w skali 1:500 obejmuj¹cej teren
Skwer im. Ojca �w. Jana Paw³a II w Mila-
nówku, dz. nr ew. 86/13 obrêb 05-17.

Mapa ta stanowi za³¹cznik do regulami-
nu og³oszonego konkursu na opracowanie
koncepcji pomnika-symbolu Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II, którego ods³oniêcie planowa-
ne jest w rocznicê pontyfikatu Jana Paw³a II
(16.10.2006 r.). Celem konkursu jest wy-
branie najlepszej, w�ród zg³oszonych, kon-
cepcji pomnika upamiêtniaj¹cej Wielkiego
Polaka oraz uzyskanie w³a�ciwego rozwi¹-
zania przestrzennego i funkcjonalnego
Skweru im. Ojca �w. Jana Paw³a II.
Szczegó³y dotycz¹ce konkursu na stronie 1.
d) na konserwacjê placów zabaw na tere-

nie miasta w br.,
e) na bie¿¹c¹ konserwacjê oraz niezbêdne

uzupe³nienie tabliczek z nazwami ulic

gu w ulicy Krótkiej na wysoko�ci �amfite-
atru� i kontynuacja budowy pobocza z �eko-
p³yt� w ulicy Ludnej (Wronia-Asnyka).
W ramach wspólnych inwestycji z Powiatem,
w maju zostan¹ rozpoczête kolejne inwesty-
cje z planowanym zakoñczeniem 30 czerw-
ca br.: budowa chodnika w ulicy Nowowiej-
skiej po wschodniej stronie jezdni (Królew-
ska-Sko�na), wymiana chodnika w ulicy Pi³-
sudskiego na wysoko�ci targowiska miej-
skiego, wymiana chodnika w ulicy Ko�ciusz-
ki po wschodniej stronie jezdni (Literacka-
Sienkiewicza) i zachodniej stronie jezdni
(Krasiñskiego-Podgórna) i nak³adka asfal-
towa w ulicy Kwiatowej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Inwestycje drogowe

oraz tablic informacyjnych zgodnie
z projektem wizualizacji miasta na okres
01.04.06-31.03.2007 r.,

f) na wykonanie instalacji antenowej do
³¹czno�ci radiowej na budynku Stra¿y
Miejskiej dla Miejskiego Zespo³u Zarz¹-
dzania Kryzysowego,

g) na opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego przebudowy Rowu Gru-
dowskiego w rejonie ulicy Bocianiej,

Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

a) na wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych warstwa �cie-
ralna, zgodnie z planem inwestycyjnym
na br., (m.in.: Grudowska, Ludna)

b) na wykonanie podbudowy t³uczniowej
w ulicy �redniej w br.,

c) na wiosenny wywóz li�ci z prywatnych
posesji i terenów u¿yteczno�ci publicz-
nej w granicach miasta, w okresie 24.04.
� 10.05.2006 r.,

d) na likwidacjê dzikich wysypisk odpadów
na terenach ogólnodostêpnych w grani-
cach miasta w br.,

w trybie zapytania o cenê
e) na projekty budowlane � rozbudowa sieci

wodoci¹gowej w mie�cie, zgodnie z pla-
nem inwestycyjnym na br.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Po d³ugiej zimie, w fazê koñcow¹ wcho-
dz¹ roboty bie¿¹ce, czyli pozimowe ³atanie
dróg utwardzonych i wiosenne równanie
dróg gruntowych, a inwestycje drogowe ru-
szy³y pe³n¹ par¹. W po³udniowej czê�ci mia-
sta realizowany jest I etap modernizacji uli-
cy Cichej (Szkolna-Marsza³kowska), gdzie
koñczona jest budowa nawierzchni z kostki
wraz z chodnikiem po po³udniowej stronie
jezdni. Ponadto w trakcie realizacji jest II etap
modernizacji ulicy �redniej (Bagnista � do nr 67).
W �rodkowej czê�ci miasta ku koñcowi zbli-
¿a siê ostatni etap modernizacji ulicy Polnej,
czyli budowa nawierzchni z kostki na odcin-
ku Podwiejska-Grudowska. Ponadto trwa
modernizacja ulicy Piotra Skargi na odcinku
Brzozowa-Smoleñskiego (budowa chodnika
po pó³nocnej stronie jezdni i nowa nak³adka
asfaltowa na tym odcinku, jak i w ulicy Smo-
leñskiego (u podnó¿a wiaduktu) � jest to in-
westycja wspólna Gminy i Powiatu. Po jej
zakoñczeniu ma nast¹piæ uporz¹dkowanie
zarz¹dzania drogami w tym rejonie miasta,
tj. przejêcie przez Gminê w zarz¹d obecnie
powiatowych ulic Piotra Skargi i Smoleñskie-
go. W zamian Gmina przeka¿e w zarz¹d Po-
wiatowi ulicê Dêbow¹, bêd¹c¹ ³¹cznikiem
pomiêdzy powiatowymi drogami � Pi³sud-
skiego w Milanówku i 3-go Maja w Grodzi-
sku Maz. Na terenie targowiska miejskiego
realizowany jest IV etap wymiany zniszczo-
nej nawierzchni z p³yt i trylinki na na-

wierzchniê z kostki. Natomiast w pó³nocnej
czê�ci miasta realizowana jest wymiana na-
wierzchni na g³ównym placu miejskim, czyli
placu Starzyñskiego, co zwi¹zane jest z przy-
padaj¹cymi na ten rok obchodami 55-lecia
uzyskania praw miejskich  przez Milanówek.
W pó³nocnej czê�ci miasta kontynuowana
jest równie¿ wymiana chodnika w ulicy
Piasta � po pó³nocnej stronie ulicy na odcin-
ku od Liceum Ogólnokszta³c¹cego do ulicy
Podgórnej.

W maju planowane s¹ nastêpuj¹ce robo-
ty na drogach gminnych: nak³adka asfalto-
wa w ulicy Brwinowskiej na odcinku
ok. 150 m od b. szpitala w kierunku ulicy Tur-
czynek, budowa chodnika w ulicy Wysockie-
go (£¹czna-osiedle Berliny), budowa parkin-

Miejskie Centrum Informacji
Magdalena Stanisz
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XXXI Sesja Rady Miasta Milanówka od-
by³a siê w dniu 30 marca 2006 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Ko-
rycki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz
miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni go�cie
i mieszkañcy miasta Milanówka.

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

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione pro-
jekty uchwa³:
Uchwa³a nr 355/XXXI/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2006 r.,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych.
l Rozdz. 85415 � Pomoc materialna dla
uczniów � zwiêksza siê plan dochodów bu-
d¿etowych o przyznan¹ dotacjê celow¹ z bu-
d¿etu pañstwa na dofinansowanie �wiad-
czeñ systemu pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym � zgodnie
z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie o�wiaty.
Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych.
l Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zwiêksza siê plan wydatków inwestycyj-
nych przeznaczonych na budowê i moderni-
zacjê dróg gminnych o 500.000 z³. �rodki
przeznacza siê na modernizacje nastêpuj¹-
cych ulic: Wylot (100.000 z³), Cicha
(180.000 z³), Szkolna (100.000 z³), Nad-
dawki (100.000 z³), Ludna (20.000 z³).
l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê plan wydatków bie¿¹cych ³¹cznie
o 39.000 z³, w tym 12.000 z³ przeznacza siê
na nagrody jubileuszowe dla pracowników
oraz 27.000 z³ na wydatki zwi¹zane z ob-
s³ug¹ prawn¹ Urzêdu. Natomiast plan wy-
datków inwestycyjnych zwiêksza siê o 831 z³
z przeznaczeniem na zakup pompy szlamo-
wej do interwencyjnego wypompowywania
wody z zalanych terenów.
l Rozdz. 85153 � Zwalczanie narkomanii
� czê�æ niewykorzystanych w 2005 roku na
realizacjê Gminnego Programu Przeciwdzia-
³ania i Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych �rodków pochodz¹cych z op³at za
wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu
w wys. 10.000 z³ przeznacza siê na realiza-
cjê Gminnego Programu Przeciwdzia³ania
Narkomanii w 2006 roku.

Informacja z XXXI Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 marca 2006 r.

l Rozdz. 85154 � Przeciwdzia³anie alkoho-
lizmowi � pozosta³¹ niewykorzystan¹
w 2005 roku kwotê �rodków pochodz¹cych
z op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu w wys. 39.432 z³ przeznacza siê
na wydatki Gminnego Programu Przeciw-
dzia³ania i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych w 2006 r.
l Rozdz. 85214 � Zasi³ki i pomoc w natu-
rze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
� zwiêksza siê plan wydatków ³¹cznie
o 40.000 z³, w tym 14.500 z³ na pomoc
dwóm rodzinom poszkodowanym w wyniku
po¿aru oraz 25.000 z³ na zrefundowanie
zwiêkszonych w wyniku d³ugiej, mro�nej zimy
wydatków na zakup opa³u dla podopiecznych.
l Rozdz. 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
przeznacza siê w planie wydatków O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Milanówku kwotê
50.000 z³ stanowi¹c¹ 20% wk³ad w³asny
miasta w realizacji projektu finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego pn.
�Aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy
Miasto Milanówek� w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004 � 2006, Priorytet 1 Aktyw-
na polityka rynku pracy oraz integracji za-
wodowej i spo³ecznej. Dzia³anie 1.6 Integra-
cja i reintegracja zawodowa kobiet. Schemat
A wspieranie równo�ci szans kobiet i mê¿-
czyzn na rynku pracy. Szacunkowy ca³ko-
wity koszt projektu wyniesie 250.000 z³,
przewidywany czas trwania � od 1.09.2006 r.
do 30.06.2007 r.
l Rozdz. 85415 � Pomoc materialna dla
uczniów � zwiêksza siê plan wydatków prze-
znaczonych na stypendia i pomoc material-
n¹ dla uczniów i m³odzie¿y 10.140 z³
w zwi¹zku z przyznaniem na ten cel dotacji
z bud¿etu pañstwa.
l Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê plan wydatków
inwestycyjnych ³¹cznie o 220.000 z³, z tego
o 100.000 z³ zwiêksza siê nak³ady na zada-
niu budowa kanalizacji sanitarnejw ulicy
G³owackiego-Mi³a-Piêkna-Makowa. Nato-
miast w zwi¹zku z planowanym wyst¹pie-
niem z wnioskami o dofinansowanie wyko-
nania projektów budowlanych budowy ka-
nalizacji sanitarnej z Mechanizmu Finanso-
wego EOG i z Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego przeznacza siê �rodki w³asne
w wys.120.000 z³ co stanowi 15% ogó³u pla-
nowanych nak³adów( 800.000 z³). Bêd¹ to
projekty budowy kanalizacji sanitarnej
w ulicach:
� Olszowa (d³.130 m), Przysz³o�æ (750 m),

Orzeszkowej (230 m), Warszawska
(100 m), Ko�ciuszki odc. Chrzanowska-
Górnole�na (190 m) za kwotê 80 000 z³
� wk³ad w³asny 12 000 z³,

� Wierzbowa (620 m),Wiatraczna odc.
Brwinowska-Mi³a (750 m) za kwotê
80 000 z³ � wk³ad w³asny 12 000 z³,

� Pi³sudskiego odc. Warszawska-Fiderkie-
wicza (538 m), Prosta (200 m), Gra-
niczna odc. Grudowska-Warszawska
(560 m) za kwotê 80 000 z³ � wk³ad w³asny
12 000 z³,

� Ko�ciuszki odc. Górnole�na-Literacka
(375 m), Wojska Polskiego odc. Mickie-
wicza-Krasiñskiego (190 m), Krasiñskie-
go (270 m), In¿ynierska odc. Sosnowa-
Podwiejska (300 m) za kwotê 80 000 z³
� wk³ad w³asny 12 000 z³,

� Chrzanowska (410 m), Górnole�na
(430 m), Krasiñskiego odc. Ko�ciuszki-
Le�ny �lad (250 m), Pó³nocna odc. Woj-
ska Polskiego-Wigury (250 m) za kwotê
80 000 z³ � wk³ad w³asny 12 000 z³,

� D³uga od Podwiejskiej (380 m), Sosno-
wa odc. Graniczna-D³uga (250 m), Sko-
�na (250 m), G³owackiego, Cicha, Jasna
(250 m) za kwotê 80 000 z³ � wk³ad w³asny
12 000 z³,

� £¹czna z przepompowni¹ (300 m),
Okrzei (599 m), Wysockiego (400 m),
Dembowskiej (400 m) za kwotê 80 000 z³
� wk³ad w³asny 12 000 z³

� Starodêby (280 m), Akacjowa (150 m),
Piaski odc. Grodeckiego-Wigury (250 m),
£¹czna z przepompowni¹ (300 m) za
kwotê 80 000 z³ � wk³ad w³asny 12 000 z³,

� ¯wirki (370 m), Grodeckiego (820 m),
Literacka od Ko�ciuszki (200 m) za kwo-
tê 80 000 z³ � wk³ad w³asny 12 000 z³,

� Podgórna (620 m), Wojska Polskiego
odc. Krasiñskiego-Pó³nocna (820 m) za
kwotê 80 000 z³ � wk³ad w³asny 12 000 z³.

Zmniejsza siê plan rozchodów bud¿etu
miasta.

W zwi¹zku z uzyskanym umorzeniem
po¿yczek z WFO�iGW w Warszawie zmniej-
sza siê planowane sp³aty rat kapita³owych
o 95.250 z³.
Zwiêksza siê plan przychodów bud¿etu
miasta.

Deficyt bud¿etowy w wys. 804.036 z³ zo-
stanie pokryty przychodami pochodz¹cymi
z wolnych �rodków jako nadwy¿ki �rodków
pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿e-
tu, w tym wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów
i po¿yczek.

Dokonuje siê zmian w planie wydatków
bud¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ
planu
l Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami
i nieruchomo�ciami � zmniejsza siê wydatki
bie¿¹ce o kwotê 53.510 z³, z tego 52.130 z³
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przeznacza siê na wykup gruntu w zwi¹zku
z wyw³aszczeniem nieruchomo�ci pod dro-
gê gminn¹, a 1.200 z³ przenosi siê do roz-
dzia³u 75023.
l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê plan wydatków bie¿¹cych ³¹cznie
o 11.200 z³, w tym na pokrycie wyp³aty na-
grody jubileuszowej dla pracownika zabez-
piecza siê kwotê 10.000 z³ i 1.200 z³ prze-
znacza siê na zakup licencji do oprogramo-
wania. W ramach wydatków na zakupy in-
westycyjne � zmniejsza siê planowane �rod-
ki ³¹cznie o 30.400 z³, w tym zmniejsza siê
o 40.000 z³ wydatki na zakup sprzêtu kom-
puterowego, a zwiêksza siê o 9.600 z³ na za-
kup pompy szlamowej. Ponadto przeznacza
siê 40.000 z³ na wydatki zwi¹zane z prze-
budow¹ sieci komputerowej.
l Rozdz. 85153 � Zwalczanie narkomanii
� zmniejsza siê plan wydatków o 10.000 z³,
tj. o pierwotnie planowane na ten cel w bu-
d¿ecie miasta �rodki, w zwi¹zku z przezna-
czeniem w tej wysoko�ci niewykorzystanych
w ub. roku �rodków finansowych z op³at za
zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu na wydat-
ki wynikaj¹ce z Gminnego Programu Prze-
ciwdzia³ania Narkomani w 2006 roku.
l Rozdz. 85407 � Placówki wychowania
pozaszkolnego � przeznacza siê kwotê
13.300 z³ na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane
z prowadzeniem �wietlicy �rodowiskowej
i utrzymaniem budynku.
l Rozdz. 85412 � Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej � zmniejsza siê plan dotacji dla stowa-
rzyszeñ planowanych na organizacjê wypo-
czynku zimowego dla dzieci ze szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów o 15.300 z³.
l Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w ramach realizacji wspólnego projektu or-
ganizacji Europejskich Dni Dziedzictwa
z gmin¹ Brwinów i Podkowa Le�na przezna-
cza siê kwotê 2.000 z³ na dotacje dla stowa-
rzyszeñ na organizacjê cyklu imprez arty-
stycznych, kulturalnych i sportowych w pry-
watnych ogrodach i publicznych parkach,
nawi¹zuj¹cych do pobytu mieszkañców
Warszawy w trzech miejscowo�ciach pod-
czas okupacji.

Dokonuje siê zmian w planie GFO�iGW na
2006 rok wynikaj¹ z urealnienia planowa-
nego stanu funduszu obrotowego na pocz¹-
tek roku do stanu faktycznego. Zwiêksza siê
planowany stan funduszu na pocz¹tek roku
o 72.156 z³, czê�æ �rodków w wys. 10.000 z³
przeznacza siê na wydatki tj. na sporz¹dze-
nie analizy oddzia³ywania na �rodowisko
przedsiêwziêcia �modernizacja oczyszczal-
ni �cieków w Grodzisku Maz. i budowa sys-
temu unieszkodliwiania osadów �cieko-
wych� oraz na wydatki zwi¹zane z eduka-
cj¹ ekologiczn¹ i gospodark¹ wodn¹, a o po-
zosta³¹ kwotê 62.156 z³ zwiêksza siê plano-
wany stan funduszu na koniec roku (na po-

wy¿sz¹ kwotê sk³adaj¹ siê nale¿no�ci z wy-
danych decyzji, które s¹ roz³o¿one na raty
lub odroczono ich termin p³atno�ci do 2008 r.).

Dokonuje siê zmian w planie ZGKiM oraz
dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych
s¹ zwi¹zane z urealnieniem planowanego
funduszu obrotowego oraz stanu �rodków
pieniê¿nych na pocz¹tek roku do stanu fak-
tycznego na dzieñ 1.01.2006 r.
Uchwa³a nr 356/XXXI/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie: zwolnienia z op³aty sta³ej doty-
cz¹cej zmiany wpisu do ewidencji dzia³alno-
�ci gospodarczej na skutek kompleksowej
zmiany adresu dokonanej �z Urzêdu�, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jedno-
g³o�nie.

Radni podjêli uchwa³ê, w której wyrazili
zgodê na zwolnienie Mieszkañców z op³aty
sta³ej wynikaj¹cej ze zmiany wpisu do ewi-
dencji dzia³alno�ci gospodarczej dokonanej
na skutek zmiany adresu dokonanej �z Urzê-
du�, czyli przez Gminê Miasto Milanówek.
Uchwa³a nr 357/XXXI/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji szko³om i przedszkolom nie-
publicznym, dla których organem rejestru-
j¹cym jest Gmina Milanówek, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
Uchwa³a nr 358/XXXI/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie: ustalenia miesiêcznych kwot do-
tacji wyp³acanej w 2006 r. przedszkolom nie-
publicznym i oddzia³om przedszkolnym przy
niepublicznych szko³ach podstawowych, dla
których organem rejestruj¹cym jest Gmina
Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 13-za, 2-przeciw.

Podjête przez Radê Miasta uchwa³y usta-
laj¹ tryb udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych
szkó³ podstawowych o uprawnieniach szkó³
publicznych, uwzglêdniaj¹c w szczególno�ci
podstawê obliczenia dotacji i zakres danych,
które powinny byæ zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji. Ustalono równie¿ rocz-
n¹ kwotê dotacji przeznaczonej dla placów-
ki niepublicznej na jednego ucznia przed-
szkola i oddzia³u przedszkolnego (zerów-
ka�). Wysoko�æ dotacji dla przedszkoli nie-
publicznych i oddzia³ów przedszkolnych
przy niepublicznych szko³ach podstawo-
wych jest równa 75% wydatków bie¿¹cych,
ponoszonych w danym roku bud¿etowym w
przeliczeniu na jednego ucznia w publicznym
przedszkolu i publicznym oddziale przed-
szkolnym na terenie Gminy, i wynosi 362,80 z³
na jednego ucznia w niepublicznym przed-
szkolu i 167,50 z³ na jednego ucznia w nie-
publicznym oddziale przedszkolnym.
Uchwa³a nr 359/XXXI/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie: uznania za pomniki przyrody,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.

Radni podjêli uchwa³ê, w której uznano
za pomniki przyrody 17 drzew o szczególnej
warto�ci przyrodniczo-krajobrazowej i kul-
turowej oraz odznaczaj¹cych siê okaza³ymi
rozmiarami.
Uchwa³a nr 360/XXX/06 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: przyjêcia Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Narkomanii na terenie mia-
sta Milanówka w roku 2006, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta przyjê³a Program, którego
za³o¿eniem jest zapobieganie powstawania
problemów narkomanii na terenie miasta
Milanówka oraz zmniejszanie rozmiarów
istniej¹cych problemów uzale¿nieñ. W roz-
wi¹zywaniu problemów uzale¿nieñ Miasto
bêdzie wspó³pracowaæ z Ko�cio³em, Policj¹,
Stra¿¹ Miejsk¹, Miejskim O�rodkiem Kultu-
ry, Miejsk¹ �wietlic¹ Opiekuñczo-Wycho-
wawcz¹, O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej, Klu-
bem Rodzin Abstynenckich w Milanówku
oraz innymi organizacjami i instytucjami
s³u¿¹cymi rozwi¹zywaniu problemów uza-
le¿nieñ.
Uchwa³a nr 361/XXX/06 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: przyst¹pienia do opracowania
Miejskiego Programu Rewitalizacji dla mia-
sta Milanówka oraz powo³ania komisji ds.
Rewitalizacji, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 11-za, 2-przeciw, 1-wstrz..

Radni podjêli uchwa³ê, w której wyrazili
zgodê na przyst¹pienie do opracowania Miej-
skiego Programu Rewitalizacji dla miasta
Milanówka jako programu d³ugotrwa³ego,
krocz¹cego, okresowo uzupe³nianego i aktu-
alizowanego w zakresie uwarunkowañ i za-
dañ przewidywanych na kolejne lata kalen-
darzowe. Zakres opracowania obejmuje
ustalenie uwarunkowañ i wyznaczenie gra-
nic obszaru rewitalizacji oraz opracowanie
programu i przygotowanie uchwa³y w spra-
wie przyjêcia Miejskiego Programu Rewita-
lizacji dla miasta Milanówka.

Powo³ano dora�n¹ Komisjê Rady Miasta
Milanówka ds. Rewitalizacji, w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca Komisji El¿bieta £yszkow-
ska, cz³onkowie Bo¿ena Utrata i Mariusz
Koszuta.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie w ra-
mach opracowania i realizacji programu kry-
teriów i wyników badañ, zasiêgu granic ob-
szaru rewitalizacji, projektów rewitalizacji
oraz przedstawianie Radzie Miasta reko-
mendacji dot. przyjêcia Miejskiego Programu
Rewitalizacji, przygotowanego przez Zespó³
w sk³adzie: pracownicy Urzêdu Miasta
i przedstawiciele organizacji pozarz¹do-
wych. Zespó³ ten zostanie powo³any przez
Burmistrza.

(O Rewitalizacji na str. 6)
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Niektóre kromlechy � krêgi kamienne to
OBESERWATORIA SOLARNE, a wiêc obser-
watoria astronomiczne, mo¿e nie tak rozu-
miane jak dzisiaj, nie mniej jednak ... i trud-
no siê temu dziwiæ skoro ¯YCIE NA ZIEMI
ZALE¯Y OD ENERGII S£ONECZNEJ. OBSER-
WOWANO MOMENT, gdy s³oñce jest najni-
¿ej - grudzieñ i zaczyna siê wznosiæ nad ho-
ryzontem oko³o 6 stycznia i w czerwcu, gdy
znajduje siê najwy¿ej, poczym zaczyna siê
obni¿aæ a¿ do grudnia. Ma to znaczenie pod-
stawowe, zw³aszcza u ludów pó³nocy, bo od
s³oñca zale¿y ich prze¿ycie.

Kamienny kr¹g

Kr¹g kamienny w Milanówku przy ul. Fi-
derkiewicza (amfiteatr) to zegar s³oneczny
pokazuj¹cy czas od 12.00 do 18.00. Sk³ada-
j¹cy siê z dwunasty g³azów narzutowych
(granitoidy). Trzynasty kamieñ znajduj¹cy
siê w �rodku zegara wyznacza miejsce na
którym stoj¹cy cz³owiek rzucaj¹cy cieñ po-
kazuje aktualn¹ godzinê s³oneczn¹.

Jerzy Puszcz

Rada Miasta Milanówka i Burmistrz Miasta akceptuj¹ i popieraj¹ dzia³ania Gminy Gro-
dzisk Maz. prowadz¹ce do zakoñczenia modernizacji oczyszczalni �cieków w Grodzisku Maz.,
pod warunkiem rozwi¹zania podstawowych problemów nurtuj¹cych Mieszkañców Milanów-
ka poprzez:
1. Wpisanie zakazu budowy spalarni osadów po�ciekowych i zakazu sk³adowania odpadów

niebezpiecznych na terenie oczyszczalni �cieków i kompostowni do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego ten teren i do decyzji o uwarunkowa-
niach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni �cieków.

2. Wpisanie do decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni
�cieków wymogu wybudowania suszarni �cieków jako obiektu nieuci¹¿liwego dla �rodo-
wiska, tj.  nie emituj¹cego zanieczyszczeñ do powietrza i gleby.

3. Wpisanie do decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni
obowi¹zku opracowania przynajmniej 2 wariantów zagospodarowania osadów po�cieko-
wych, przed uzyskaniem pozwolenia na eksploatacjê, wykluczaj¹cych ich sk³adowanie na
terenie oczyszczalni �cieków i kompostowni.

4. Wpisanie do decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni
obowi¹zku nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej na terenie oczyszczalni od strony Mila-
nówka.

5. Wpisanie do decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni
natychmiastowego ograniczania dzia³alno�ci kompostowni w obecnym jej profilu dzia³a-
nia, a¿ do likwidacji obecnego profilu jej dzia³ania przed uruchomieniem suszarni osadów
po�ciekowych.

6. Wpisanie do decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni
�cieków obowi¹zku przeprowadzenia badañ oddzia³ywania obiektu na �rodowisko, w celu
ewentualnego wyznaczenia w ci¹gu 2 lat od zakoñczenia modernizacji oczyszczalni �cie-
ków obszaru ograniczonego u¿ytkowania wokó³ terenu oczyszczalni i kompostowni.
Wnioski dotycz¹ce kompostowni (pkt 1, 3, 5 i 6) s¹ naszymi wnioskami o rozszerzenie

zakresu decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni �cieków.
Postulaty powy¿sze zosta³y wypracowane podczas rozprawy administracyjnej i debaty

spo³ecznej przy udziale mieszkañców i organizacji pozarz¹dowych.
S³uszno�æ powy¿szych postulatów potwierdzi³ powo³any przez burmistrza Miasta Mila-

nówka Jerzego Wysockiego na pro�bê mieszkañców i organizacji pozarz¹dowych, ekspert
dr Witold Lenart, wicedyrektor Centrum Badañ nad �rodowiskiem Przyrodniczym Uniwersy-
tetu Warszawskiego.

Postulaty te zostan¹ przekazane w³adzom Grodziska Maz. jako wnioski Miasta Milanów-
ka do decyzji o uwarunkowaniach �rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni �cieków,
co jest podstaw¹ do ich uwzglêdnienia w procesie inwestycyjnym.

Stanowisko Rady Miasta Milanówka
i Burmistrza Miasta Milanówka
w sprawie modernizacji oczyszczalni
�cieków w Grodzisku Maz.

Uchwa³a nr 362/XXX/06 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu  pt. �Kiosk
ze szkoleniami�, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 14-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta zatwierdzi³a projekt pt.
�Kiosk ze szkoleniami�, który skierowany
jest do mieszkañców Milanówka oraz osób
zatrudnionych na tym terenie. Celem szkole-
nia jest podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych lokalnej spo³eczno�ci i dziêki temu za-
pewnienie wiêkszej konkurencyjno�ci tych
osób na rynku pracy.
Uchwa³a nr 363/XXX/06 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: nadania nazwy, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 8-za, 6-przeciw,
1-wstrz.

Radni na wniosek, przedstawiony przez
Przewodnicz¹c¹ Zespo³u ds. Nazewnictwa,
dot. zmiany nazwy ulicy Fabrycznej, nadali
nazwê �Jedwabna�.

Rada Miasta Milanówka wraz z Burmi-
strzem przyjê³a Stanowisko w sprawie mo-
dernizacji oczyszczalni �cieków w Grodzisku
Maz., które drukujemy poni¿ej.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku �B� ul. Ko-
�ciuszki 45; tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Punkt zwrotny

Osi¹gniêty zosta³ konsensus w rozmo-
wach Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk
Maz. z Organizacjami Pozarz¹dowymi przy
udziale Burmistrza Miasta Milanówka Jerze-
go Wysockiego, a dotycz¹cy likwidacji obec-
nego profilu kompostowni (to jedyna kwe-
stia sporna � patrz pkt 5 tekst obok � która
nie zosta³a wcze�niej przyjêta przez W³adze
Grodziska Maz.).

Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
zobowi¹za³ siê jeszcze w tej kadencji do
7 wrze�nia br., przygotowaæ i przed³o¿yæ Ra-
dzie Miejskiej w Grodzisku Maz. projekt
uchwa³y w sprawie likwidacji kompostowni.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

w sprawie oczyszczalni
�cieków

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wiadomo�æ z ostatniej chwili!
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TMM od d³u¿szego czasu zbiera materia³
do nowej ksi¹¿ki �Milanówek � ludzie i wy-
darzenia�. M.in. poszukuje siê zdjêæ Stefa-
na Hellera (1906-1990) ps. �Sokólicz�,
�Szatyn�, �Rudy� � by³ dowódc¹ 32 plutonu
w O�rodku �Mielizna� Obwodu �Ba¿ant�,
zdjêæ Ryszarda Csáky  (1906-1968) ps. �Ra-
czyñski�, �Mika�  (by³ dowódc¹ 52 plutonu)
i Jerzego Csáky (1917-1991) ps. �Aleksan-
der� (by³ zastêpc¹ d-cy 32 plutonu).

W celu opracowania pe³niejszych biogra-
fii chêtnie skontaktujemy siê z osobami, któ-
re zna³y ww. osoby. Wiadomo�æ mo¿na zo-
stawiæ w Miejskim Centrum Informacji (War-
szawska 32) lub przekazaæ e-mailem:
sgimp@poczta.onet.pl.

Informujemy te¿, ¿e trwaj¹ prace zwi¹za-
ne z wydaniem nowego albumu fotograficz-

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
poszukuje zdjêæ do nowych ksi¹¿ek

nego pod roboczym tytu³em �Milanówek na
dawnej fotografii�. Apelujemy do osób, któ-
re mog¹ udostêpniæ zdjêcia do albumu (do
zeskanowania i zwrotu) o kontakt z p. Ma-
riuszem Koszut¹ (0-22-755-84-88), e-mail:
sgimp@poczta.onet.pl. Zale¿y nam na zdjê-
ciach przedstawiaj¹cych uroczysto�ci miej-
skie, szkolne, ko�cielne � z ró¿nych okresów
historii Milanówka, zw³aszcza tych z lat
1899-1990. Poszukujemy dobrego zdjêcia
pierwszego wójta Milanówka Apoloniusza
Csáky (1871-1956).

Ww. zdjêcia zostan¹ równie¿ wykorzysta-
ne do ekspozycji po�wiêconej historii mia-
sta znajduj¹cej siê w Galerii Historii Miasta
Milanówka (w budynku poczty). Dodajmy, ¿e
jest ona czynna w ka¿d¹ �rodê w godz. 16-18.

Andrzej Pettyn

Burmistrz Miasta i Przewodnicz¹ca Komi-
sji ds. Rewitalizacji zapraszaj¹ Mieszkañców
Milanówka na pierwsze spotkanie informa-
cyjne po�wiêcone przygotowaniom do opra-
cowania Miejskiego Programu Rewitalizacji,
które odbêdzie siê 11 maja br. o godz. 18.00
w sali posiedzeñ Rady Miasta w budynku �B�
Urzêdu Miejskiego przy ul. Ko�ciuszki 45.

Przewodnicz¹ca Komisji
ds. Rewitalizacji

El¿bieta  £yszkowska

Do organizacji
pozarz¹dowych

W zwi¹zku z przyjêciem przez Radê Mia-
sta Milanówka Uchwa³y Nr 361/XXXI/06
z dnia 30 marca 2006 r., w sprawie przyst¹-
pienia do opracowania Miejskiego Programu
Rewitalizacji dla miasta Milanówka oraz po-
wo³ania komisji ds. Rewitalizacji, zapraszam
do zg³aszania organizacje pozarz¹dowe
dzia³aj¹ce na terenie Milanówka w pracach
Horyzontalnego Zespo³u Zadaniowego ds.
Rewitalizacji. W zwi¹zku z powy¿szym pro-
szê o wytypowanie jednego przedstawiciela
organizacji i przekazanie zg³oszenia w ter-
minie do dnia 12 maja br. do Urzêdu Miej-
skiego w Milanówku do Tomasza �wieboc-
kiego � Podinspektora ds. Unii Europejskiej,
pod nr: 0-22 758-30-61 wew. 224, e-mail:
uniaeuropejska@milanowek.pl.

Przewodnicz¹ca Komisji ds. Rewitalizacji
El¿bieta  £yszkowska

Miejski
Program
Rewitalizacji

4 marca br. w siedzibie �Gazety Wybor-
czej� w Warszawie odby³a siê Konferencja,
podczas której uroczy�cie wrêczono certyfi-
katy ukoñczenia akcji �Przejrzysta Polska�
406. przedstawicielom samorz¹dów.

Podczas spotkania mia³a miejsce debata
prowadzona przez Piotra Pacewicza z-cê Re-
daktora Naczelnego �Gazety Wyborczej�, na
temat samorz¹du w Polsce, w której uczest-
niczyli: Ludwik Dorn � Minister Spraw We-
wnêtrznych i Administracji oraz Jan Rokita
� Wiceprzewodnicz¹cy klubu PO.

Szef Ekspertów Akcji, Pani Anna Hejda
podsumowa³a realizacjê programu �Przej-
rzysta Polska�, a certyfikaty dla przedstawi-
cieli 16 województw wrêczali przedstawiciele
Rady Programowej.

Zakoñczenie akcji �Przejrzysta Polska�
W styczniu 2005 roku do akcji przyst¹pi-

³o 800 gmin z ca³ej Polski. Urz¹d Miejski
w Milanówku znalaz³ siê w gronie 406 za-
kwalifikowanych samorz¹dów, którym uda³o
siê zrealizowaæ wszystkie zadania obligato-
ryjne. Zobowi¹zali�my siê do realizacji kil-
ku istotnych zadañ, zmierzaj¹cych do popra-
wy obs³ugi mieszkañców. Aby u³atwiæ inte-
resantom za³atwienie wszelkich spraw urzê-
dowych w Urzêdzie Miejskim w Milanówku,
wprowadzili�my �karty us³ug�, które dostêp-
ne s¹ w Punkcie Obs³ugi Interesanta oraz
w wersji elektronicznej. Stanowi¹ one in-
strukcjê postêpowania i poruszania siê po
procedurach urzêdowych. Aby kszta³towaæ
pozytywne postawy w�ród naszych pracow-
ników � uprzejmo�æ, uczciwo�æ, kompeten-
cje, opracowany zosta³ �Kodeks etyczny pra-

cownika Urzêdu�. Wyznacza on normy po-
stêpowania w naszej codziennej pracy. W ra-
mach programu wprowadzili�my konkurs
naboru na ka¿dy wakat, w tym na stanowi-
ska kierownicze. Celem tego zadania jest za-
gwarantowanie równego dostêpu do stano-
wisk pracy i weryfikacja kandydatów na pra-
cowników w oparciu o kryterium fachowo-
�ci. Opracowali�my Program Wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cy-
mi w sferze po¿ytku publicznego oraz ksi¹-
¿eczkê przedstawiaj¹c¹ wydatkowanie pu-
blicznych pieniêdzy i jawno�æ dzia³añ orga-
nów administracyjnych pt. �Sk¹d mamy pie-
ni¹dze i na co je wydajemy�.

Koordynator d/s realizacji programu
�Przejrzysta Polska�

Anna �wi¹tkowska

Przedstawiciele samorz¹dów z certyfikatami ukoñczenia akcji �Przejrzysta Polska�
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MAJ
01.05. (poniedzia³ek)

Mistrzostwa Milanówka w Szachach M³o-
dzików i Juniorów. (Miejsce � MOK)

03.05. (�roda)
Uroczyste Obchody 215 Rocznicy uchwa-
lenia  Konstytucji 3-maja.
godz.  9.45
Zbiórka pocztów sztandarowych przed ko-
�cio³em p.w. �w. Jadwigi �l¹skiej,
godz. 10.00
Msza �wiêta z okazji 215 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja,
oko³o godz. 10.45 � 11.30
Koncert skrzypcowy w ko�ciele p.w. �w. Ja-
dwigi �l¹skiej � Mariusz Patyra laureat
Pierwszej Nagrody im. Niccolo Paganiniego
w 2001 r. wraz z pianistk¹ Mari¹ Szwajger-
Ku³akowsk¹,
godz. 11.30 � 12.00
Uroczysto�æ patriotyczna na Pl. Starzyñskiego
godz. 12.30
Spotkanie zaproszonych go�ci przy herbat-
ce w Miejskim O�rodku Kultury.
Dzieñ Sportu w mie�cie
godz. 15.00
Mila Milanowska i Wy�cigi Kolarskie
o �Puchar Burmistrza Miasta�. (Miejsce �
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, ul. Warszawska 18)

7.05. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. �Sznurkowe Skrza-
ty�.  Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do
nabycia przed spektaklem. (Miejsce � MOK)
godz. 11.15
Uroczysta msza �w. w ko�ciele �w. Jadwigi
�l¹skiej z okazji 95-lecia OSP i Dnia
�w. Floriana.

15.05 (poniedzia³ek)
godz. 14.00
Fina³ V Miêdzyszkolnego Konkursu Wie-
dzy o Milanówku dzieci i m³odzie¿y o pu-
char Burmistrza Milanówka �A to Milanó-
wek � w³a�nie�. (Miejsce � sala gimnastycz-
na ZSG nr 1, ul. Królewskiej 69)

16.05. (wtorek)
godz. 19.00
Wernisa¿ Wystawy. Malarstwo Darek
Wilczyñski. Cykl Wystaw Zwi¹zku Polskich
Artystów Malarzy i Grafików. (miejsce � MOK)

19.05. (pi¹tek)
godz. 10.00
II Przegl¹d Teatralny Szkó³ Podstawowych.
Organizacja: Nowa Prywatna Szko³a Podstawo-
wa i Miejski O�rodek Kultury. (Miejsce � MOK)

27.05. (sobota)
godz. 19.00
Koncert operowy. Romuald Tesarowicz
i Jego go�cie. (Miejsce � MOK)

Kalendarz imprez kulturalnych
i sportowych maj/czerwiec 2006

CZERWIEC
01.06. (czwartek)

w godz. 16.00 � 18.00
Dzieñ Dziecka. Koncert, zabawy, pokazy ta-
neczne, niespodzianki. (Miejsce � MOK)

02.06. (pi¹tek)
godz.  8.00
Egzamin praktyczny z jazdy na kartê rowe-
row¹ i motorowerow¹.
godz. 8.00 � 9.00
Karta motorowerowa
godz. 8.00 � 10.30
Karta rowerowa
Organizator � Stra¿ Miejska w Milanówku.
(Miejsce � Miasteczko rowerowe przy Miej-
skiej Hali Sportowej, ul. ¯abie Oczko 1)
godz. 11.00
V Fina³ Konkursu �B¹d� bezpieczny na
drodze� dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów. Wrêczenie nagród. (Miejsce
� MOK, ul. Ko�cielna 3)

03.06. (sobota)
godz. 14.00 � 18.00
�wiêto Szko³y Podstawowej nr 2. Uroczy-
sto�ci zwi¹zane z 70-leciem. (Miejsce � SP nr 2,
ul. Literacka 20)

04.06. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. �Kasia i Basia�.
Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do nabycia
przed spektaklem. (Miejsce � MOK)

06.06. (wtorek)
godz. 10.00
Fina³ III Konkursu Recytatorskiego. Or-
ganizator:  Miejska Biblioteka Publiczna.
(Miejsce � MOK)
godz. 17.00
Fina³ VIII Miêdzyszkolnego Konkursu
Ekologicznego. Organizator: Referat Ochro-
ny �rodowiska UM. (Miejsce � MOK)

III MIÊDZYNARODOWY
FESTIWAL SZTUKI
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego
Pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka

02.06. (pi¹tek)
godz. 19.00
Uroczyste Otwarcie III Miêdzynarodowego
FESTIWALU SZTUKI im. Stanis³awa Grusz-
czyñskiego.
Dzieñ Kultury S³owackiej.
l Wernisa¿ wystawy �Biennale Ilustracji

Bratys³awa 2005�.
l Projekcja filmu promuj¹cego S³owacjê.
l Zorganizowane we wspó³pracy z Instytu-

tem S³owackim w Warszawie.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

09.06. (pi¹tek)
godz. 20.00
l Dzieñ Rycerski � Lidzbark Warmiñski -

Milanówek
l Happening
l Bractwo Rycerzy Herkusa Monte i ich

przyjaciele: T.Z.O. � Taniec z ogniem, he-
roldowie � bêbny, saksofon � Micha³ Bo-
rowski (dodatkowe informacje na str. 9)

l Kielecki Teatr Tañca � Spektakl pt. PRO-
PHETIE

(Miejsce � Amfiteatr, ul. Fiderkiewicza)
Wystawa zbiorowa
Autorzy:
l Jerzy Puszcz � fotografia � w lustrze�.
l Izabela Puszcz � formy ozdobne.
l Ryszard Dudek � fotografia �XII godzin

snu� � fragment wystawy
(Miejsce � MOK � Teatr letni,  ul. Ko�cielna 3)
10.06. (sobota)

godz. 18.00
Wernisa¿ wystawy poplenerowej V ple-
neru artystycznego �Nieobojêtni na to, co
wokó³�.
Autorzy: Joanna B³oñska, Marian Daniele-
wicz, Ma³gorzata Dudziñska-Kraskiewicz,
Ma³gorzata Ho³ówka, Maciej Falkiewicz,
Wac³aw Jagielski, Aneta Ja�wiñska, Janusz
Knorowski, Weronika Kobyliñska, Ludwik
Maci¹g, Aleksandra Novak-Zempliñska, Jó-
zef Panfil, Wieñczys³aw Pyrzanowski, Bar-
bara Szubiñska, Maja Wojnarowska, Antoni
Wróblewski.
Zorganizowane we wspó³pracy  z AgroKul-
tura Korfowe � Joanna Grootings.
(Miejsce � MOK � Galeria Letnisko, ul. Ko-
�cielna 3)
11.06. (niedziela)

godz. 10.00 � 15.00
Festiwalowy Kiermasz �ARTYSTCZNY
KR¥G�.
Arty�ci z województwa Mazowieckiego, za-
prezentuj¹ swoje prace z dziedziny rêkodzie-
³a artystycznego. W czasie kiermaszu, bêdzie
mo¿liwo�æ zapoznania siê z tajnikami wy-
robu ceramiki, masy solnej, malarstwa na
tkaninie czy haftu. Prowadzona bêdzie
sprzeda¿ prac.
 godz. 18.00
l Koncert GALA laureatów Ogólnopol-

skiego Konkursu wokalnego �Debiu-
ty Wokalne �piewu Solowego i Piosen-
karstwa.

l Wrêczenie GRAND PRIX dla najwiêksze-
go odkrycia Festiwalu.

ok. godz. 19.00
Wystêp �wiatowej s³awy iluzjonisty S³a-
womira Piestrzeniewicza.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)
W trakcie trwania Festiwalu odbywaæ siê bêd¹:
l Warsztaty Malowania na Jedwabiu dla

dzieci z milanowskich szkó³ � formu³a
konkursowa. Zorganizowane we wspó³-
pracy z firm¹ �Jedwab Polski�.

l Przes³uchania przed Komisj¹ Konkurso-
w¹ w ramach Ogólnopolskiego Konkursu
�Debiuty Wokalne �piewu Solowego
i Piosenkarstwa.
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Ksiêgozbiór wzbogaca siê dziêki akcjom
zbiórki ksi¹¿ek zainicjowanym przez Towa-
rzystwo Mi³o�ników Milanówka, którego
cz³onkowie nie tylko zachêcaj¹ do przekazy-
wania darów bibliotece, ale i sami nale¿¹ do
najaktywniejszych pod tym wzglêdem.

Warto podkre�liæ, ¿e biblioteka blisko
wspó³pracuje z Bibliotek¹ Publiczn¹ i biblio-
tekami szkolnymi, przekazuj¹c im zbêdne

duplikaty. Warto wiedzieæ, ¿e wiele ksi¹¿ek
ze zbiórek trafia do polskich bibliotek para-
fialnych na Bia³orusi, przyczyniaj¹c siê do
utrwalania polsko�ci i wiary. Warto wiêc do-
konaæ przegl¹du domowych ksiêgozbiorów,
ustaliæ, które ksi¹¿ki zosta³y przeczytane
i mo¿na je przekazaæ w darze, aby s³u¿y³y
innym. Przy okazji wiosennych porz¹dków
warto nie odk³adaæ tego.

Ksi¹¿ki przyjmowane s¹ w dniach i go-
dzinach otwarcia biblioteki, czyli w ponie-
dzia³ki i pi¹tki w godz. 16.00-18.00 oraz
w �rody i soboty w godz. 11.00-13.00
w siedzibie biblioteki przy ul. Ko�ciuszki 40

(budynek plebanii). Biblioteka przyjmuje
równie¿ przeczytane czasopisma ilustrowa-
ne ogólne, rodzinne, poradniki, dzieciêce
i m³odzie¿owe, które nastêpnie s¹ udostêp-
niane zainteresowanym. Bli¿szych informa-
cji biblioteka udziela telefonicznie pod nr.
724-89-36 w dniach i godzinach funkcjono-
wania.

Wiêcej informacji o bibliotece znale�æ
mo¿na w ostatniej ksi¹¿ce o Milanówku �
�Milanówek � miejsce magicznie�, w której
pomieszczono rozdzia³ po�wiêcony 60-leciu
dzia³alno�ci tej placówki w naszym mie�cie.

Zarz¹d TMM

ci¹g dalszy ze str. 1

Zbiórka ksi¹¿ek
dla Biblioteki Parafialnej

REGULAMIN

I. CELE KONKURSU
1. Promocja g³osowych indywidualno�ci artystycznych.
2. Prezentacja dorobku artystycznego m³odych twórców i konfron-

tacja ich osi¹gniêæ.
3. Inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwañ i udosko-

naleñ warsztatu.
4. Aktywizacja �rodowisk artystycznych, twórczych i edukacyj-

nych.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do udzia³u zapraszamy wykonawców solistów w zakresie:
l �piewu solowego � opera, operetka, musical, vodewil;
l piosenkarstwa.

2. Konkurs jest impreza otwart¹. Kryterium wieku: 16 � 35 lat.
3. Do dnia 19 maja 2006 r. na adres Miejskiego O�rodka Kultury

w Milanówku nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ osobi�cie:
l wype³nion¹ dok³adnie KARTÊ ZG£OSZENIA
l kasety lub p³yty CD z nagraniem co najmniej 2 utworów

w wykonaniu w³asnym w wybranym zakresie �piewu.
Prosimy o jak najlepsz¹ jako�æ nagrania.

l materia³y z nagraniami nie podlegaj¹ zwrotowi.
4. Najpó�niej do dnia 31 maja 2006 r. wykonawcy zakwalifikowa-

ni do Konkursu otrzymaj¹ telefoniczn¹ informacjê
o terminie przes³uchania konkursowego.

5. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wnosz¹ op³atê wpi-
sow¹ w kwocie 30 PLN, które przeznaczane jest na koszty orga-
nizacyjne. Wp³aty przyjmowane bêd¹ przed rozpoczêciem Kon-
kursu.

6. Na fina³ Konkursu laureaci powinni przygotowaæ: teksty wyko-
nywanych utworów, podk³ad muzyczny lub akompaniament.

7. Organizator zapewnia nag³o�nienie i fortepian.
8. Uczestnicy przyje¿d¿aj¹ na koszt w³asny.
9. Og³oszenie wyników, wrêczenie nagród konkursu i koncert lau-

reatów odbêdzie siê 11 czerwca 2006 r. w Miejskim O�rodku Kul-
tury w Milanówku.

10. Laureaci Konkursu zobowi¹zani s¹ do wystêpu w trakcie kolej-
nej edycji Festiwalu.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
�DEBIUTY WOKALNE �PIEWU

SOLOWEGO I PIOSENKARSTWA�
w ramach III Miêdzynarodowego Festiwalu

Sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego
pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka

11. Dane osobowe zbierane dla celów konkursu nie s¹ udostêpniane
dalej.

12. Sprawy nie ujête w regulaminie organizatorzy rozstrzygaj¹ sami.
III. JURY
1. Dyrektor Festiwalu  powo³uje Komisjê Kwalifikacyjn¹ oraz Jury

Konkursu Debiutów przeprowadzonego w ramach  FESTIWALU
SZTUKI im. Stanis³awa Gruszczyñskiego.

2. Jury powo³ane jest do oceny finalistów konkursu i przyznania na-
gród oraz GAND PRIX im. Stanis³awa Gruszczyñskiego.

3. Ocenie Jury podlega:
l Dobór repertuaru do mo¿liwo�ci wykonawcy
l Wykonanie � intonacja, dykcja, interpretacja
l Poziom artystyczny
l Ogólne wra¿enie artystyczne

IV. NAGRODY
1. Jury przyzna nagrodê statuetkê GRAN DPRIX im. Stanis³awa

Gruszczyñskiego dla najwiêkszego odkrycia Festiwalu.
2. Jury przyzna nagrody finansowe:
l Miejsce I � 1.500 PLN
l Miejsce II � 500 PLN
l Miejsce III � 300 PLN
l Mo¿liwo�æ indywidualnie przyznawanych nagród finanso-

wych
3. Nagrody rzeczowe.
4. Dyplomy i wyró¿nienia.
5. Nagrody sponsorkie.
6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podzia³u nagród.
7. Organizator nie przewiduje procedur odwo³awczych.
V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Organizator dysponuje list¹ najbli¿szych hoteli, je�li uczestnicy

chcieliby skorzystaæ z zakwaterowania.
2. Wszystkie informacje w: Miejskim O�rodku Kultury, ul. Ko�ciel-

na 3, 05-822 Milanówek, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00
� 18.00  tel/fax (0-22) 758-39-60 www.mokmilanowek.pl
e-mail: mokmilanowek@wp.pl

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Barbara Biczyk
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Bractwo Rycerzy Her-
kusa Monte (bohater-
skiego przywódcy ple-
mion pruskich) istnieje
ju¿ od wielu lat. Tworz¹ je
rycerze i damy oraz ka-
walerowie. Na co dzieñ
zamieszkuj¹cy w Lidzbar-
ku Warmiñskim jak te¿ w Mi-
lanówku, s¹ grup¹ otwart¹. Dzia³aj¹ poprzez
wystawy, wernisa¿e, performance, happe-
ningi czy uczty rycerskie. Anga¿uj¹ siê
w pomoc twórcom i debiutantom sztuki. Etos
rycerski realizuj¹ poprzez dba³o�æ o ¿ycie
duchowe i sprawno�æ fizyczn¹, pielêgnuj¹
zasady heraldyczne.

W Milanówku 09 czerwca 2006 roku
Bractwo Rycerzy Herkusa Monte wraz
z przyjació³mi: grupa ognia, grupa bêbnów,
saksofon � Micha³ Borowski, Kielecki Teatr
Tañca, wspólnie stworz¹ happening.

Jerzy Puszcz

Bractwo Rycerzy
Herkusa Monte
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W wiosenne popo³udnie, w Miejskim
O�rodku Kultury, odby³o siê Wielkanocne
spotkanie cz³onków Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Przy kolorowo i sma-
kowicie zastawionych sto³ach zasiedli tak¿e
zaproszeni go�cie: Burmistrz Miasta Mila-
nówka Jerzy Wysocki, Sekretarz Miasta Wie-
s³awa Kwiatkowska, ks. Dziekan Zbigniew
Szysz, Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultu-
ry Anna Biczyk oraz Prezes Towarzystwa
Mi³o�ników Milanówka Andrzej Pettyn.

Uroczysto�æ poprowadzi³a Irena Zieliñska
� Prezes ZERiI. ¯yczenia �wi¹teczne: zdro-

W dniu 21.03.2006 roku, pierwszego
Dnia Wiosny odby³ siê w Miejskim O�rodku
Kultury wernisa¿ wystawy Klubu SZTUKA
dzia³aj¹cego przy M³odzie¿owym Domu Kul-
tury w Pruszkowie. Podczas uroczystego
otwarcia go�cili�my pani¹ dyrektor MDK
Danutê Parys. Inicjatork¹ powstania Klubu
SZTUKA by³a pani Alina Dorada-Krawczyk,
która podczas prezentacji artystów mówi³a
o ich dokonaniach i pracy. Bardzo du¿e gro-
no go�ci z przyjemno�ci¹ zwiedzi³o wysta-
wê. Prace o ró¿norodnej tematyce dostarczy-
³y ka¿demu wra¿eñ emocjonalnych. Prezen-
tacja ta zapocz¹tkowa³a wspó³pracê obu pla-
cówek.

Autorzy prezentowanych prac:
Jagoda Antczak, Marianna Bednyñska,

Teresa B³ach, Teresa Garbacz, Barbara Gra-
bowska, Halina I³owiecka, Gabriela Krysiñ-
ska, Lucyna Krzywik, Gra¿yna Kultys, Ka-
tarzyna £¹cka, Barbara Makowska, Justyna
Mañkowska, Teresa Niedzieska, Maryla Ogo-
rza³ek, Zuzanna Olszak, Bogumi³a Onysz-
czuk, Kinga Pacyga, Miros³awa Po�piech,
Anna Przepióra, Jolanta Sadowska, Bogus³a-
wa Skwarna, Iwona Sroczyñska, Lucyna Sta-
nosz, Marek Strójw¹s, Henryk So³gut, El¿-
bieta Szymczak, Bogna Tchórzewska, Barba-
ra Woroniecka, Jadwiga Zamkowska, Maria
¯ebrowska.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Wernisa¿
na wiosnê

Wielkanocne spotkanie w ZERiI

Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa ju¿
po raz pi¹ty zorganizowa³a konkurs recyta-
torski powi¹zany ze spotkaniem z autork¹
wierszy. Go�ciem honorowym tegorocznego
konkursu by³a Wanda Chotomska, autorka
niezwykle humorystycznych tekstów skiero-
wanych dzieci. Pani Wanda odwiedzi³a na-
sz¹ szko³ê dwukrotnie, by³a go�ciem pierw-
szej i obecnej, pi¹tej edycji konkursu. W obu
tych spotkaniach da³a siê poznaæ jako pe³na
energii, humoru, dowcipu i trafnych rymów
poetka.

Do wziêcia udzia³u w naszym konkursie
zaprosili�my przedszkolaki z Milanówka
i okolic. Zg³osi³o siê ponad piêædziesiêcioro
dzieci, które 9 marca zaprezentowa³y siê na
scenie naszej szko³y we wspania³ych popi-
sach recytatorskich. Wszystkie dzieci dosko-
nale zna³y teksty, a wiele przygotowa³o cie-
kawe stroje i rekwizyty pasuj¹ce do tre�ci
recytowanego wiersza.

Fina³ konkursu odby³ siê 13 marca, na
którym ka¿de dziecko, które wziê³o udzia³
w konkursie otrzyma³o nagrodê ksi¹¿kow¹
z imienn¹ dedykacj¹ autorki.

Wanda Chotomska � dzieciom
Konkurs recytatorski i spotkanie z autork¹

Nagrody zosta³y ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta Milanówka, za co serdecznie
dziêkujemy.

� i cytuj¹c za pani¹ Wand¹ Chotomsk¹:
�a teraz nadesz³a pora na brawa dla spon-
sora�.

Jak wynika naszych do�wiadczeñ i opinii
innych nauczycieli bior¹cych udzia³ w na-
szych konkursach i spotkaniach z autorami,
s¹ to bardzo warto�ciowe prze¿ycia, które
stwarzaj¹ dzieciom mo¿liwo�æ osobistego
poznania znanych ludzi, zaciekawienia
ksi¹¿kami i rozbudzaniem zainteresowañ
czytelniczych.

Takie spotkania dostarczaj¹ mnóstwo
wra¿eñ i emocji, a tak¿e integruj¹ placówki
o�wiatowe z najbli¿szych okolic. Zamierza-
my kontynuowaæ tê akcjê i ju¿ mamy kan-
dydata na naszego kolejnego go�cia, ale
niech to na razie pozostanie nasz¹ tajemnic¹.

Nauczycielki nauczania zintegrowanego
w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej

Ewa £¹czyñska i Anna Je¿ak

wia, spokoju i chêci do ¿ycia z³o¿y³ wszyst-
kim cz³onkom Zwi¹zku Burmistrz Jerzy Wy-
socki. Nastêpnie  wspaniale przygotowane
potrawy zosta³y po�wiêcone przez ks. Dzie-
kana.

W uroczysto�ci wziê³o udzia³ 156 cz³on-
ków Zwi¹zku, dla których, dziêki uprzejmo-
�ci Dyrektor MOK-u, tak przyjemne spotka-
nie zosta³o zorganizowane i sta³o siê jednym
ze �wi¹tecznych akcentów ¿ycia seniorów
naszego miasta.

Miejskie Centrum Informacji
Dorota Sulinowska

Spotkanie cz³onków Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy wielkanocnym stole
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Dobre pytanie, w dobrym momencie.
Przed nami dwie wa¿ne w kalendarzu daty:
215 rocznica uchwalenia Konstytucji Trze-
ciego Maja � �wiêto narodowe obchodzone
w³a�nie 3 maja i przypadaj¹cy na dzieñ
2 maja Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej ustano-
wiony przez Sejm (art. 6a ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hym-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczê-
ciach pañstwowych � tekst jednolity po zmia-
nach w Dz.U. z 2005r. Nr 235, poz. 2000).
Wa¿ne, bo dotykaj¹ce naszej historii, naszej
to¿samo�ci narodowej, naszej wreszcie po-
stawy wobec tego co istotne dla ka¿dego pie-
lêgnuj¹cego swe tradycje i swoje godne ist-
nienie narodu.

Dlatego warto obudziæ refleksjê nad tym,
jak Polacy �wiêtuj¹, jak obchodz¹ �wiêta
narodowe i wa¿ne historyczne rocznice. Na
pytanie czy my Polacy potrafimy celebrowaæ
narodowe �wiêta, czy umiemy cieszyæ siê
nimi i rado�ci¹ oraz dum¹ z tego co nasze,
polskie budziæ szacunek innych narodów
niech ka¿dy odpowie sam. Jedno nie budzi
w¹tpliwo�ci. Nie mamy dobrych i utartych
wzorców �wiêtowania. Nie mo¿emy w tym
wzglêdzie równaæ siê chocia¿by z Ameryka-
nami, czy Francuzami, którzy z rado�ci¹
i czci¹ kultywuj¹ swoje najwa¿niejsze daty.
Ostatnie lata przemian ze swoim szerokim
otwarciem na �wiat, z powszechn¹ komer-
cjalizacj¹ i lansowaniem konsumpcyjnego
stylu oraz kultury bycia przynios³y dni wol-
ne i, niestety, raczej zobojêtnienie wobec
wa¿nych wydarzeñ pañstwowych.  Odpowie-
dzi na uzasadnione  pytania o rolê rodziny
i ci¹gle reformowanej szko³y w procesie
kszta³towania postaw patriotycznych i oby-
watelskich  dadz¹, z pewno�ci¹, trudny do
zaakceptowania obraz rzeczywisto�ci. Rze-
czywisto�ci,  w której ankietowani (najczê-
�ciej m³odzi ludzie) nie zawsze wiedz¹, co
znaczy czerwona kartka w kalendarzu dnia
11 listopada i 3 maja, ludzie zamiast �wiêto-
waæ remontuj¹ mieszkania lub udaj¹ siê na
wielkie zakupy, a obchody �wi¹t i rocznic to
przywilej i obowi¹zek nielicznych, tj. przed-
stawicieli w³adz,  szkó³,  organizacji spo³ecz-
nych i politycznych  oraz garstki mieszkañ-
ców. Du¿ej szansy odmiany tego stanu rze-
czy nale¿y upatrywaæ w pracy wychowaw-
czej prowadzonej przez rodzinê i szko³ê,
gdzie powinno siê zaszczepiæ podstawowe
elementy wychowania patriotycznego takie
jak chocia¿by szacunek dla symboli narodo-
wych. Pragnê przedstawiæ propozycjê kon-
kretnych szkolnych dzia³añ wspomagaj¹-
cych w: nadaniu �wiêtowaniu w³a�ciwego
wymiaru, podkre�leniu godno�ci i uroczyste-
go charakteru pañstwowego �wiêta, uczeniu
rado�ci �wiêtowania oraz budzeniu dumy
z wype³niania obowi¹zków wobec symboli
narodowych.

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii
Krajowej w Milanówku w dniach od 5 kwiet-
nia do 10 maja br. realizowany jest miêdzy-

�wiêtowaæ, ale jak?
przedmiotowy projekt dydaktyczno-wycho-
wawczy pod nazw¹ �Barwy kochane, jedy-
ne ...�. Projekt jest elementem programu wy-
chowawczego Szko³y.

Jego g³ówne cele to:
1. Kultywowanie szacunku dla symboli na-

rodowych.
2. Zaznajomienie z histori¹ symboli naro-

dowych.
3. Uczenie w³a�ciwej postawy wobec god³a,

flagi oraz hymnu pañstwowego.
4. Kreowanie poczucia jedno�ci, solidarno-

�ci i dumy narodowej.
5. Przypominanie znaczenia, wagi i historii

�wi¹t narodowych.
6. �wiadome uczestnictwo w wa¿nych wy-

darzeniach pañstwowych.
Realizatorami projektu s¹ wszyscy na-

uczyciele, a tak¿e pracownicy niepedagogicz-
ni Szko³y. Wspieraj¹ realizacjê Rodzice i w³a-
dze Miasta oraz lokalne media. Projekt za-
k³ada szerok¹ aktywno�æ ca³ej spo³eczno�ci
szkolnej i ma nastêpuj¹ce fazy:
Etap pierwszy � przygotowanie
� przeprowadzenie we wszystkich klasach

zajêæ dotycz¹cych symboliki narodowej
wed³ug przygotowanego uprzednio przez
nauczycieli ujednoliconego i dostosowane-
go do grup wiekowych scenariusza zajêæ,

� zainteresowanie mediów i w³adz lokalnych.
Etap drugi � wytwór materialny
� wytwarzanie na zajêciach szkolnych

i w domu: flag, proporczyków, god³a, cho-

r¹giewek, transparentów, uchwytów oraz
stojaków do flag,

� nauka pie�ni i piosenek patriotycznych,
� zabawa w komponowanie i aran¿owanie

utworów muzycznych.
Etap trzeci � ekspozycja
� wystawa zgromadzonych i wykonanych

prac,
� udekorowanie ca³ej Szko³y wewn¹trz i na

zewn¹trz,
� popularyzacja projektu w �rodowisku lo-

kalnym,
� przekonanie i namówienie rodziców do

wywieszenia flagi,
� wywieszenie flag.
Etap czwarty � podsumowanie
� przygotowanie i udzia³ w uroczystej aka-

demii,
� udzia³ w uroczysto�ciach patriotycznych

w Gminie,
� wielkie liczenie wywieszonych w mie�cie

flag,
� fotografowanie od�wiêtnych miejsc, itp.
� �przetworzenie� zgromadzonych danych

na lekcjach matematyki i  informatyki,
� wykonanie gazetki fotograficznej �Jak

mieszkañcy �wiêtowali ��.
Przy�wieca nam nadzieja, ¿e nasza

wspólna praca zaowocuje w przysz³o�ci bar-
dziej od�wiêtnym wygl¹dem naszego miasta,
wiêksz¹ �wiadomo�ci¹ u m³odego pokolenia,
a ta pozwoli naszym nastêpcom godnie,
z szacunkiem i rado�ci¹ wype³niaæ �obo-
wi¹zki polskie�.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
Marianna Frej

Kiedy w Polsce mówi siê o rocznicy uro-
dzin Fryderyka Chopina, nasza Szko³a przy-
gotowuje siê do obchodów swego �wiêta.

W tym roku 73-lecie istnienia �Trójki�
uczcili�my uroczystym koncertem, który od-
by³ siê w czwartek, 2 marca 2006 roku. We
wnêtrzach budynku szkolnego, piêknie i na-
strojowo udekorowanych przez m³odzie¿,
rozbrzmiewa³a muzyka naszego patrona.
Utwory fortepianowe wyko-
na³a studentka Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina w War-
szawie, p. Karolina Mar-
chlewska. Wystêp pianistki
poprzedzony by³ prezentacj¹
monta¿u s³owno-muzyczne-
go przygotowanego przez
szkolne Ko³o Teatralne i chór.

Z okazji �wiêta m³odzie¿
wyda³a �Frycka�, szkoln¹
jednodniówkê, w której za-
mieszczono informacje o pa-
tronie szko³y, rys historyczny
placówki, opisano osi¹gniêcia
naszych uczniów. W numerze
tym wydrukowano obszerny

Obchody �wiêta Szko³y
Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 im. F. Chopina w Milanówku

wywiad ze �wiatowej s³awy pianist¹ � Anto-
nim Grudziñskim, który by³ naszym go�ciem
w tym uroczystym i wa¿nym dla nas dniu.

Wszyscy nasi znakomici go�cie, przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych, przyjaciele
i znajomi dzielili z nami dumê i rado�æ, któ-
re � podobnie jak muzyka � wype³ni³y tam-
tego wieczoru szkolne korytarze.

Katarzyna Drzewiecka

Wykonawczyni utworów Fryderyka Chopina podczas
uroczystego koncertu � Studentka Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie, p. Karolina Marchlewska
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08.04.06  w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 odby³y siê
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w tenisie sto³owym pod
patronatem Burmistrza Miasta. By³ to jeden z najciekaw-
szych turniejów jakie odby³y siê w ostatnich latach, a to
za spraw¹ Pana Janusza Górzyñskiego, który zosta³ Mi-
strzem Milanówka.

Ten 72-letni zawodnik (to nie pomy³ka), do�wiadczo-
ny zawodnik rozprawi³ siê z Mistrzami Milanówka z po-
przednich lat bez ¿adnych problemów, wygrywaj¹c tur-
niej bardzo pewnie.
Akurat w tej dyscy-
plinie wiek nie jest
przeszkod¹ w osi¹-
ganiu sukcesów.

Pan Janusz Gó-
rzyñski w turniejach
tenisa sto³owego gra
co tydzieñ i startuje
w turniejach w ca³ej
Polsce (jako ama-
tor). W jego grze
by³o widaæ ogromne
do�wiadczenie.

W�ród Pañ nie
by³o niespodzianek,
po raz siódmy z rzê-
du wygra³a nieza-
wodna Marzanna
Korzêbska.

Tenis sto³owy
od 5 do 100 lat

Wyniki turnieju:
Panie:
1. Marzanna Korzêbska
2. Agnieszka Krzemiñska
3. Ma³gorzata Przybylska
4. Agnieszka Zieliñska
Panowie:
1. Janusz Górzyñski
2. Piotr Warpechowski
3. Adam Lipiñski
4. Mateusz Piórkowski

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Zwyciêzcy Otwartych Mistrzostw Milanówka w tenisie
sto³owym wraz z Burmistrzem Miasta Jerzym Wysockim

Rada parafialna przy Rzymskokatolickiej
Parafii pw. �w. Jadwigi �l¹skiej w Milanów-
ku, dzia³aj¹c w porozumieniu z Ksiêdzem
Pra³atem Zbigniewem Szyszem � probosz-
czem parafii, organizuje w niedzielê 21 maja
2006 r. IV Parafialny Festyn. Celem Festynu
jest uzyskanie �rodków na renowacjê ko-
�cielnej kaplicy pogrzebowej.

Serdecznie zapraszamy

Festyn
w parafii �w. J. �l¹skiej

Fo
t. 

A
. £

as
ka

w
ie

c M
CI

29.03.06 r. o godz. 12.00 w Milanówku
na strzelnicy MOK odby³y siê zawody strze-
leckie w dwuboju (karabinek pneumatycz-
ny i pistolet pneumatyczny). W zawodach
wziê³y udzia³ dru¿yny ze szkó³ �rednich
powiatu pruszkowskiego oraz zespo³y z SLO
nr 1 i Zespó³ Szkó³ nr 1 z Milanówka.

Zawodnicy z Milanówka okazali siê naj-
lepsi.

Wyniki zawodów.
Dru¿ynowo

Dziewczêta:
1. Zespó³ Szkó³ nr 1 w Milanówku, ul. Pia-

sta 14
2. SLO Milanówek, ul. ̄ wirowa
3. LO im. T. Ko�ciuszki z Pruszkowa

Ch³opcy:
1. Zespó³ Szkó³ nr 1 w Milanówku, ul. Pia-

sta 14
2. SLO Milanówek
3. LO im. T. Ko�ciuszki z Pruszkowa
Indywidualnie

Dziewczêta:
1. Ola Chmiel, Zespó³ Szkó³ nr 1, Milanówek

Liga Strzelecka
2. Kasia Erwardt, LO im. T. Ko�ciuszki

z Pruszkowa
3. Kasia Kruszyñska, Zespó³ Szkó³ nr 1, Mi-

lanówek
Ch³opcy:

1. Jacek Tomczyk, Zespó³ Szkó³ nr 1, Mila-
nówek

2. Krzysztof Chojnacki, SLO, Milanówek
3. Dominik Oracki, Zespó³ Szkó³ nr 1, Mila-

nówek
We wtorek 11.04.06 r. na Strzelnicy MOK

odby³y siê zawody w strzelaniu z pistoletu
pneumatycznego o Puchar Prezesa LOK
w Pruszkowie.

Mi³o nam zawiadomiæ, ¿e Puchar Preze-
sa LOK otrzyma³ Zespó³ Szkó³ nr 1 w Mila-
nówku przy ul. Piasta 14.

Najcelniej z dziewcz¹t strzela³y zawod-
niczki z SLO z Milanówka. Bardzo cieszymy
siê z osi¹gniêæ naszych strzelców i zaprasza-
my m³odzie¿ (a tak¿e doros³ych) do sekcji
strzeleckiej MOK. Zajêcia odbywaj¹ siê we
wtorki i pi¹tki w godz. 17.00 � 19.00

Kierownik Strzelnicy
Zbigniew Kubek

Dyrekcja  Zespo³u  Szkó³  Gminnych
Nr 3  w  Milanówku ul. ¯abie Oczko 1
zaprasza  na spotkanie informacyjne ro-
dziców uczniów rozpoczynaj¹cych naukê
od 1 wrze�nia  2006  r.:
� 07.06.2006 r. o godzinie 17.00

Szko³a Podstawowa
� 07.06.2006 r. o godzinie 18.00 Gim-

nazjum
 Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Gminnych

Nr 3  informuje, i¿ podania uczniów do
Gimnazjum  nale¿y sk³adaæ do dnia
15.06.2006 r.

�wiadectwa ukoñczenia Szko³y Pod-
stawowej wraz z certyfikatem ukoñcze-
nia szóstej klasy nale¿y sk³adaæ do dnia
30.06.2006 r.

Podania do  klas  pierwszych  Szko-
³y Podstawowej  na rok szkolny 2006/
2007 nale¿y  sk³adaæ do dnia
15.06.2006 r.

Dokumenty przyjmowane s¹ w se-
kretariacie szko³y od 01.04.2006 r.
w godzinach  od 9.00 do 15.00.

Nabór
uczniów

do ZSG nr 3 w Milanówku

Szanowni Pañstwo!
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa

w Milanówku przy ulicy Brzozowej 1
serdecznie zaprasza kandydatów do klas
�0� i do klas pierwszych na spotkanie
13 maja (sobota) godz. 11.00 w naszej
siedzibie (wej�cie i wjazd od strony
ul. Warszawskiej, od torów PKP), w pro-
gramie: spotkanie z wychowawcami i z dy-
rektorem, wspólna zabawa, zwiedzanie
szko³y.

Zapraszamy równie¿ rodziców i ucz-
niów-kandydatów do pozosta³ych klas.

Zapraszamy do
�Nowej Szko³y�
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Referat
Ochrony
�rodowiska

Szanowni Pañstwo,
Przypominamy, ¿e w ubieg³ym roku Gmi-

na Miasto Milanówek, realizuj¹c kolejne
przedsiêwziêcia z zakresu ochrony �rodowi-
ska, rozpoczê³a wdra¿anie na terenie miasta
Milanówka akcji �Poka¿ klasê � posprz¹taj
po swoim pupilku�, maj¹cej na celu przyzwy-
czaiæ w³a�cicieli psów do sprz¹tania po swo-
ich czworonogach. W tym celu Miasto zaku-
pi³o zestawy higieniczne (torebka z ³opatk¹
na odchody zwierz¹t domowych), które s¹
dostêpne za darmo  w Referacie Ochrony �ro-
dowiska oraz w budynku Stra¿y Miejskiej jak

W zwi¹zku z licznymi przypadkami �ob-
wieszania� koszy ulicznych reklamówkami
z odpadami pochodz¹cymi z gospodarstw
domowych informujê, ¿e na terenie miasta
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 czysto�ci
i porz¹dku na terenie miasta Milanówka pod-
jêtego uchwa³¹ nr 353/XXX/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.

Kontrolê wykonywania i przestrzegania
postanowieñ ww. regulaminu sprawuje Bur-
mistrz Miasta za po�rednictwem uprawnio-
nych osób � pracowników Referatu Ochrony
�rodowiska oraz funkcjonariuszy Stra¿y
Miejskiej. W przypadku nie wywi¹zywania
siê z obowi¹zków okre�lonych w regulami-
nie zastosowanie maj¹ przepisy kodeksu
postêpowania w sprawach o wykroczenie.

Wobec powy¿szego zwracam siê z apelem
do mieszkañców, którzy pozbywaj¹ siê od-
padów ze swoich gospodarstw w sposób nie-
w³a�ciwy, aby zaprzestali tego procederu
i skorzystali z nieodp³atnego systemu selek-
tywnej zbiórki odpadów.

Dbajmy wspólnie o estetykê naszego mia-
sta i nie pozwólmy zatraciæ jego walorów jako
miasta-ogrodu.

Wszelkich informacji dotycz¹cych selek-
tywnej zbiórki odpadów udziela Referat
Ochrony �rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Ko�ciuszki 45, budynek
�B�, tel.: 758-30-61 wew. 221,212.
       p.o. kier. Referatu Ochrony �rodowiska

Beata Szumacher

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców Milanówka, organizujemy po
raz kolejny, za zgod¹ Burmistrza Miasta Mi-
lanówka, akcjê odbioru eternitu pochodz¹-
cego z wymiany pokryæ dachowych w Mila-
nówku. Akcja zostanie przeprowadzona na
prze³omie czerwca i lipca 2006 r.

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

Zainteresowanych mieszkañców zapra-
szamy do Referatu Ochrony �rodowiska
w celu podania szacunkowej ilo�ci eternitu
(w kg) oraz wype³nienia deklaracji partycy-
powania w kosztach (w 40%) odbioru i uty-
lizacji tego odpadu.

p.o. kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher

�Poka¿ klasê � posprz¹taj
po swoim pupilku�

równie¿ w administracji osiedli w Milanówku.
W naszym mie�cie najbardziej nara¿one

na tego rodzaju zanieczyszczenia s¹ takie
tereny jak nieogrodzone place zabaw dla
dzieci na osiedlach, wraz z okalaj¹cymi je
trawnikami, które stanowi¹ dla psów jedyne
miejsce wybiegu i pozostawiania odchodów.
Dlatego te¿ ponownie apelujê do w³a�cicieli
czworonogów aby pamiêtali o obowi¹zkach
wynikaj¹cych z posiadania czworonoga
i sprz¹tali po swoich zwierzakach.

p.o. kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher

Apel
do Mieszkañców
Milanówka

Uwaga azbest!
Akcja odbioru
eternitu

Wiosn¹ 2006 r., w Szkó³ce Le�nej Nadle-
�nictwa Chojnów mo¿na bêdzie zakupiæ sa-
dzonki sosny, z odkrytym systemem korze-
niowym, w cenie 0,08 z³ za sztukê.

Zainteresowanych ofert¹ proszê o kon-
takt z le�nikiem, tel.: 0 601 716 163.

W dniu 19.05.2006 r. (pi¹tek), w godz.
8.00 � 15.00, na terenie Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy ul. Ko�ciuszki 45, odbê-
dzie siê dystrybucja sadzonek: drzew i krze-
wów ozdobnych, kwiatów balkonowych
i kwiatów rabatowych po atrakcyjnych ce-
nach.

ZAPRASZAMY

Akcja
sadzonki
kwiatów, drzew i krzewów
ozdobnych

OFERTA
Nadle�nictwa
Chojnów

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza
w³a�cicieli ogrodów w Milanówku do udzia-
³u w VI edycji konkursu na �NAJPIÊKNIEJ-
SZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY MILANÓ-
WEK 2006�.

Je¿eli macie Pañstwo ciekawie urz¹dzo-
ny ogród przed domem lub firm¹ albo uwa-
¿acie, ¿e s¹siad, znajomy czy kto� z rodziny
ma taki ogród, zg³aszajcie swoje propozycje
do 12.05.2006 r. bezpo�rednio do Ogrodni-
ka Miejskiego w Urzêdzie Miejskim w Mila-
nówku przy ul. Ko�ciuszki 45, budynek B
(I piêtro).

Regulamin konkursu oraz druki zg³oszeñ
znajduj¹ siê w biurze obs³ugi interesanta
w budynku A (parter) i u Ogrodnika Miej-
skiego w miejscu jw. oraz na stronie interne-
towej: www.milanowek.pl (tel. 758-30-61
wew. 202).

Dla zwyciêzców konkursu przewidziane
s¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe!!!

Ogrodnik Miejski
        Zofia Krawczyk

Konkurs

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

Ogrodnik Miejski


