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Burmistrz
1. Przyj¹³ ofertê Gminy Grodzisk Maz. o pod-

jêciu wspó³pracy i wspólne wyst¹pienie
o pozyskanie �rodków unijnych na reali-
zacjê przedsiêwziêcia �gospodarka wod-
no-�ciekowa�.

2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³
w sprawach:
a)korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
b)zmiany uchwa³y nr 151/XXI/00 dot.

szczegó³owych zasad i trybu umarzania
wierzytelno�ci jednostek organizacyj-
nych Gminy z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿-
nych, do których nie stosuje siê przepi-
sów ustawy � Ordynacja podatkowa �
oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu
tych nale¿no�ci, a tak¿e organów do
tego uprawnionych,

c) podjêcia zobowi¹zania maj¹tkowego
w 2003 r. w kwocie 1.000.000 z³ zwi¹-
zanego z realizacj¹ zadania wieloletnie-
go �budowy k³adki dla pieszych nad to-
rami PKP w ci¹gu ulic Brzozowa-¯abie
Oczko w Milanówku�,

d)projektów uchwa³ porz¹dkuj¹cych
zmiany w przepisach ustawowych do-
tycz¹cych O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

3. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a)powo³ania Obwodowych Komisji ds. Re-

ferendum dot. UE,
b)korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
c) utworzenia planu finansowego �rodków

specjalnych rozdz. 75095.
4. Przekaza³ �rodki trwa³e bêd¹ce na stanie

Urzêdu Miejskiego - dla SM, MOK, ZGKiM,
ZSG nr 1, ZSG nr 3 i SP nr 2.

5. W sprawach dotycz¹cych gospodarki nie-
ruchomo�ciami i gospodarki przestrzennej:
a)ustali³ termin otwarcia k¹pieliska miej-

skiego w br. na 19.06.br.,
b)przyj¹³ prezentacjê projektu mpzp tere-

nu u zbiegu ulic  Fiderkiewicza i Krót-
kiej na etapie przed przekazaniem do
uzgodnieñ, kieruj¹c go do Komisji Pra-
worz¹dno�ci, Bezpieczeñstwa Publicz-
nego, £adu Przestrzennego i Ochrony
�rodowiska Rady Miasta,

c) przyj¹³ prezentacjê projektów mpzp

�Królewska 3� i �Jedwab 2�, na etapie
przed zatwierdzeniem, uwzglêdniaj¹c
w czê�ci protesty do planów i kieruj¹c
do Rady Miasta projekty uchwa³ w spra-
wach: czê�ciowego odrzucenia prote-
stów oraz w sprawach zatwierdzenia
projektów  mpzp �Królewska 3� i �Je-
dwab 2�.

d)po przeprowadzonych negocjacjach
skierowa³ do Rady Miasta projekt
uchwa³y w sprawie zatwierdzenia pro-
jektu  mpzp �Wiatracznej 1�.

6. Zaakceptowa³ wnioski Gminy Grodzisk
Maz. o uzgodnienie:
a)projektów mpzp w rejonie ulic: ¯yrar-

dowskiej, Ba³tyckiej i Wólczyñskiej,
b)projektu mpzp we wsiach Radonie

i Opypy,
c) projektu mpzp w Grodzisku Maz., rejon

ulic: Ko�ciuszki, Spó³dzielczej i Sienkie-
wicza.

7. Uruchomi³ zamówienia publiczne w try-
bie przetargu nieograniczonego na:
a)zakup koszy ulicznych,
b)budowê wodoci¹gów w ulicach Dêbowej

(odcinek gruntowy), Rolnej, Warszaw-
skiej (od Podwiejskiej w stronê Brwino-
wa), ulicy bocznej od ulicy Wiatracznej,

c) modernizacjê stolarki okiennej w SP
nr 2, ZSG nr 3 i MBP.

8. Zatwierdzi³ wyniki zamówieñ publicz-
nych w trybie przetargu nieograniczo-
nego na:

a)wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej,

b)opiekê serwisow¹ nad sprzêtem kompu-
terowym i na administracje sieci kom-
puterowej Novell oraz sieci Windows
w Urzêdzie Miejskim,

c) pielêgnacjê drzew-pomników przyrody,
e) odbiór i unieszkodliwianie p³yt azbesto-

wo-cementowych z demonta¿u pokryæ
dachowych,

f) w trybie pozaustawowym na budowê
wodoci¹gu w ul. Moniuszki.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Dni Milanówka
Dwa dni 14 i 15 czerwca bawili�my siê

na stadionie KS MILAN podczas tegorocz-
nych DNI MILANÓWKA, organizowanych
pod patronatem Burmistrza Miasta.

Pierwszy dzieñ rozpoczêli�my pokazem
sztuki cyrkowej, gdzie Fakir przyci¹gn¹³
szczególnie najm³odsz¹ widowniê zacieka-
wion¹ tajnikami magii. Wystêpowa³y mu-
zyczne zespo³y m³odzie¿owe. Niew¹tpliw¹
atrakcj¹ by³y przygotowane przez Si³owniê
K-2 z Warszawy zawody w trójboju si³owym.
Gwiazd¹ by³ Tomasz Sabadyn (I-sze miej-
sce w naszych zawodach) wielokrotny Mistrz
Polski, wielokrotny zdobywca Pucharu Pol-
ski, wielokrotny Reprezentant Polski,
V-ce Mistrz Europy, siódme miejsce Mi-
strzostw �wiata, uczestniczy³ tak¿e w zawo-
dach �Strong � Man�. W zmaganiach z ciê-
¿arami wziêli udzia³: Jacek Chmielewski
(II), Dariusz Wi�niewski (IV), Hubert
Chmielewski (V) oraz Jacek Kamiñski (III)
� kulturysta, wielokrotny uczestnik Fina³ów
Mistrzostw Polski, który zaakcentowa³ swój
wystêp rekordem ¿yciowym w konkurencji
martwego ci¹gu. Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki wrêczy³ Puchar Tomaszowi Sabady-
nowi z podziêkowaniem za wspania³y pokaz.

Bardzo du¿ym zainteresowaniem,
zw³aszcza w�ród dzieci, cieszy³o siê  zbudo-
wane przez pana Zbigniewa Kubka �Mia-
steczko Kowbojskie�. Mo¿na by³o postrzelaæ

c.d. na str. 8

Wybory Miss Milanówka; na tronie Miss
Milanówka � Sandra Brudziñska, pierwsza
z lewej � I Wicemiss Sandra Piskorowska,
pierwsza z prawej � II Wicemiss
Aleksandra B¹kowska, trzecia z prawej �
Miss Publiczno�ci Agnieszka Sowa
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VII Sesjê Rady Miasta Milanówka, która od-
by³a siê w dniu 17 czerwca 2003 r. otwo-
rzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady
Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.

W sesji udzia³ wziêli radni, burmistrz mia-
sta Jerzy Wysocki, zastêpca burmistrza
Zbigniew Laska, skarbnik Miasta Gra¿y-
na Wójcik, sekretarz Miasta Wies³awa
Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu Miej-
skiego, zaproszeni go�cie i mieszkañcy
miasta Milanówka.

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce pro-
jekty uchwa³:

� Uchwa³a nr 45/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowa-
dzanie �cieków.

Radni w g³osowaniu 13-za, 1-przeciw,
1-wstrz. przyjêli nowe stawki op³at:

l za 1m3 wody pobieranej z urz¹dzeñ
zbiorowego zaopatrzenia w wodê sta-
nowi¹cych w³asno�æ Gminy Milanówek
zu¿ywanej do celów socjalno-bytowych
i do celów przemys³owych: 2,36 z³/m3

(w tym 7% VAT),
l za 1m3 �cieków wprowadzanych do

zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych
stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Milanó-
wek dla �cieków socjalno-bytowych
i �cieków przemys³owych: 2,64 z³/m3

(w tym 7% VAT),

VII Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 17 czerwca 2003 r.

� Uchwa³a nr 46/VII/03 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: korekty bud¿etu Miasta Mila-
nówka na 2003 rok, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu � 15-za, jednog³o�nie,

� Uchwa³a nr 47/VII/03 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: podjêcia zobowi¹zania maj¹tko-
wego w 2003 roku w kwocie 1.000.000,00 z³
zwi¹zanego z realizacj¹ zadania wielolet-
niego �budowa k³adki dla pieszych nad
torami PKP w ci¹gu ulic Brzozowa-¯abie
Oczko�, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
� 14-za, jednog³o�nie,

� Uchwa³a nr 48/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargo-
wym niezabudowanej nieruchomo�ci po-
³o¿onej w Milanówku przy ulicy Zaw¹-
skiej, bêd¹cej w³asno�ci¹ Gminy Miasto
Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu � 14-za, jednog³o�nie,

� Uchwa³a nr 49/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: zezwolenia na zawarcie umo-
wy dzier¿awy gruntu pod budowê prze-
pompowni �cieków dla Grudowa, stano-
wi¹cego czê�æ dz. ew. nr 12 w obr. 06-13
bêd¹cego w³asno�ci¹ Zgromadzenia S³ugi
Jezusa, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
12-za, 1-przeciw, 1-wstrz.,

� Uchwa³a nr 50/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie: Statutu Miasta Milanówka, któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu � 15-za,

� Uchwa³a nr 51/VII/03 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: wyra¿enia zgody na utworze-
nie M³odzie¿owej Rady Miasta Milanów-
ka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu �
15-za, jednog³o�nie,

� Uchwa³a nr 52/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: rozpatrzenia protestu, z³o¿o-
nego do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu
�Królewska � 3� w Milanówku, któr¹ rad-
ni przyjêli w g³osowaniu � 15-za, jedno-
g³o�nie,

� Uchwa³a nr 53/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego te-
renu �Królewska�3� w Milanówku, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu � 15-za, jed-
nog³o�nie,

� Uchwa³a nr 54/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: rozpatrzenia protestu, z³o¿o-
nego do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu �Je-
dwab � 2� w Milanówku, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu 14-za, 1-wstrzym. siê,

� Uchwa³a nr 55/VII/03 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego te-
renu �Jedwab�2�, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 14-za, 1-wstrzym. siê,

� Uchwa³a nr 56/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu �Wiatraczna�1� w Milanówku po-
³o¿onego miêdzy ul. Mi³¹, Wiatraczn¹,
Wierzbow¹, Szkoln¹ i rowem Grudow-
skim, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu �
15-za, jednog³o�nie,

� Uchwa³a nr 57/VII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 151/XXI/00
z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie:
szczegó³owych zasad i trybu umarzania
wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych
Gminy Miasta Milanówka z tytu³u nale¿-
no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy � Ordynacja podat-
kowa oraz udzielania innych ulg w sp³a-
caniu tych nale¿no�ci, a tak¿e organów do
tego uprawnionych, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu � 15-za, jednog³o�nie,

� Uchwa³a nr 58/VII/03 Rady Miasta
Milanówka  z  dnia 17 czerwca 2003 r.

Krótki komentarz do Uchwa³y Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 17.06.2003 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków.

Rada Miasta podjê³a decyzjê o do�æ
znacznej podwy¿ce cen za pobór wody
z wodoci¹gu miejskiego (o 28%) i zrzut �cie-
ków do miejskiej kanalizacji sanitarnej
(o 37%). Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ o tym,
¿e dotychczasowe stawki za wodê i �cieki
znacznie odbiega³y od cen uwzglêdniaj¹cych
wszystkie koszty. Po stronie eksploatatora
sieci � Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji
Gminy Grodzisk Maz. na koszty sk³adaj¹ siê:
wynagrodzenie pracowników, zakup mate-
ria³ów � �rodki chemiczne do uzdatniania
wody i oczyszczania �cieków, koszty ener-
gii, us³ugi remontowe na sieciach wodoci¹-
gowych i kanalizacyjnych, podatki i op³aty
za korzystanie ze �rodowiska, rezerwa na
nale¿no�ci nieregulowane w terminie przez
Mieszkañców. Po stronie Gminy s¹ to: amor-
tyzacja, odsetki od po¿yczek i kredytów za-

ci¹gniêtych na budowê wodoci¹gów i kana-
lizacji. Gdyby wszystkie te koszty uwzglêd-
niæ, obecnie woda powinna kosztowaæ
3,14 z³ brutto/m3, a �cieki 4,25 z³ brutto/m3.
D¹¿¹c do urealniania cen jak i wyrobienia
w�ród Mieszkañców nawyków oszczêdza-
nia, tak cennego bogactwa naturalnego ja-
kim jest woda, Rada Miasta przyjê³a stawki
kompromisowe: znacznie wy¿sze od dotych-
czasowych, ale równie¿ o wiele ni¿sze od
rynkowych. Wi¹zaæ siê to bêdzie z kosztami
Gminy za pobór wody w wysoko�ci 339 000 z³
i za zrzut �cieków w wysoko�ci 447 000 z³
w okresie jednego roku, pocz¹wszy od dnia
obowi¹zywania nowych stawek na terenie
Miasta Milanówka, czyli od 14.07.2003 r.

Dodaæ nale¿y, ¿e takie same stawki za
wodê i �cieki zosta³y przyjête przez Radê
Miasta Grodziska Maz. i obowi¹zywaæ bêd¹
na terenie Miasta i Gminy Grodzisk Maz. ju¿
od 01.07.2003 r.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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zwraca siê do mieszkañców zameldowanych na terenie naszego miasta
o zg³aszanie kandydatów na ³awników przy S¹dzie Rejonowym w Grodzisku
Maz. i S¹dzie Okrêgowym w Warszawie do dnia 31 lipca 2003 r.

W wyja�nieniu:
Kandydatów na ³awników (stale zameldowanych na terenie naszej Gminy �

co najmniej od roku), którzy ukoñczyli 26 lat i s¹ nieskazitelnego charakteru,
mog¹ zg³aszaæ organizacje spo³eczne, stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe oraz
co najmniej 25-ciu sta³ych mieszkañców Milanówka maj¹cych czynne prawo
wyborcze.

Zg³oszenia przyjmuje oraz udziela informacji Biuro Rady Miasta Milanówka budy-
nek �B� Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy ul. Ko�ciuszki 45, tel. 758-34-21.

O B W I E S Z C Z E N I E
Rada Miasta Milanówka

ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.) za-
wiadamia siê, ¿e projekty miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego na-
stêpuj¹cych terenów:
1. �Królewska-2�,
2. �Lipowa-1�
3. �Sadowa-1�
4. �Zachód-2�
5. �Kazimierówka�
6. terenu u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej

 w Milanówku wraz z prognozami skut-
ków wp³ywu ustaleñ planów na �rodowisko
przyrodnicze bêd¹ wy³o¿one do publiczne-

go wgl¹du w dniach od 18 sierpnia do 15 wrze-
�nia 2003 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Milanówku w godz. 1000-1400.

Zgodnie z art. 23 ustawy ka¿dy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjête w projekcie pla-
nu, mo¿e wnie�æ protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy ka¿dy, którego
interes prawny lub uprawnienia zosta³y na-
ruszone przez ustalenia przyjête w projekcie
planu, mo¿e wnie�æ zarzut.

Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ protesty
i zarzuty na pi�mie do Burmistrza Miasta
z podaniem oznaczenia nieruchomo�ci w ter-
minie nie d³u¿szym ni¿ 14 po up³ywie okre-
su wy³o¿enia.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

w sprawie: zmiany tre�ci Uchwa³y
Nr 149/XX/99 Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie:
uchwalenia Statutu O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Milanówku, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu � 15-za, jednog³o�nie.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu. Protoko³y, uchwa³y wraz z za-
³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹-
ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Miasta
Milanówka w budynku  �B� ul. Ko�ciuszki
45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Wojciech Wlaz³o

Czy¿by
prze³om?

W dniu 28 maja w Teatrze Letnim Miej-
skiego O�rodka Kultury odby³o siê z mojej ini-
cjatywy spotkanie  �Grupa Telekomunikacja
Polska Twoim partnerem w Biznesie�. Na spo-
tkaniu tym przy licznym audytorium przed-
stawiany by³ jeden z najszybszych i najbar-
dziej niezawodnych sposobów na dostêp do
sieci Internet � us³uga Neostrada+ oraz DSL
oferowane przez Telekomunikacjê Polsk¹.
By³o to ciekawe do�wiadczenie. Przygotowa-
ne prezentacje zaowocowa³y zainteresowa-
niem i dyskusj¹. Po spotkaniu nast¹pi³y
pierwsze zg³oszenia do podpisania umów.
Miejmy nadziejê, ¿e to prze³om i Milanówek
bêdzie mia³ mo¿liwo�æ korzystania z najnow-
szych mo¿liwo�ci internetowych zdobyczy.
Wszystko w rêkach monopolisty, czyli TP SA.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

W S¹dzie Rejonowym w Grodzisku
Maz. Wydzia³ I Cywilny toczy siê postê-
powanie z wniosku Gminy Milanówek
za sygn. Akt Ins 349/02, o stwierdzenie
nabycia w³asno�ci nieruchomo�ci stano-
wi¹cych dzia³ki Nr: 125, 40/1, 40/3, 40/4,
40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 49/9, 40/10,
40/11, 40/12, 40/13 � wszystkie po³o¿o-
ne pod ulic¹ Sienkiewicza w Milanówku,
opisane na mapie sporz¹dzonej przez
geodetê uprawnionego Jerzego Krysiaka,
zaewidencjonowanej w dniu 26.07.2002 r.
za nr. KEM-11-05-14-78/2002.

Wzywa siê wszystkie osoby zainte-
resowane, aby w terminie trzech miesiê-
cy od daty ukazania siê og³oszenia sta-
wi³y siê do tutejszego S¹du i udowodni-
³y swoje prawa pod rygorem ich pomi-
niêcia w postêpowaniu.

OG£OSZENIE

Sponsor to bardziej po polsku darczyñ-
ca. W dzisiejszych czasach sponsorzy to pod-
stawa wielu przedsiêwziêæ � szczególnie
wydarzeñ kulturalnych. Naturalnym staje
siê, ¿e szlachetny cel spotyka siê, jakby przy
okazji, z reklam¹ firmy lub produktu. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e pieni¹dze wydane na tak¹
reklamê pracuj¹ podwójnie: s³u¿¹ spo³eczno-
�ci, a jednocze�nie eksponuj¹ markê, budu-
j¹ presti¿. Dziêki wsparciu ze strony firm
mo¿liwe jest organizowanie nawet kosztow-
nych imprez bez uszczerbku dla bud¿etu
miasta. W Milanówku tradycj¹ sta³o siê
wspieranie wydarzeñ kulturalnych i sporto-
wych przez sponsorów � doroczn¹ kulmina-
cj¹ s¹ tu Dni Milanówka - czas dwudniowej
zabawy, emocji i niespodzianek, gdzie i w
tym roku ka¿dy, jak mam nadziejê, móg³
znale�æ co� dla siebie. Dni Milanówka to jed-
nocze�nie otwarcie siê na go�ci. Jeszcze raz
gor¹co dziêkujê wszystkim Sponsorom Dni
Milanówka, którzy zarówno mieszkañcom
naszego miasta jak i naszym go�ciom, dziê-
ki swojej hojno�ci, dali mo¿no�æ dobrej za-
bawy prezentuj¹c siê od tej najlepszej stro-
ny � strony darczyñcy. Mam nadziejê, ¿e nasi
darczyñcy równie¿ dobrze siê bawili.

 Jeszcze raz dziêkujê,

 Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

SPONSORZY



4

EUROPA I MY

Prace konkursowe, a by³o ich 16, ucznio-
wie sk³adali do koñca kwietnia, za� w maju
jury konkursu przyst¹pi³o do przegl¹du i oce-
ny prac. W sk³ad jury weszli:  Burmistrz Mia-
sta Pan Jerzy Wysocki, Sekretarz Miasta Pani
Wies³awa Kwiatkowska /przewodnicz¹ca/,
Pan Mariusz Koszuta jako przedstawiciel
Rady Miasta i Towarzystwa Mi³o�ników Mi-
lanówka, Pani Renata Rataj reprezentuj¹ca
Radê Rodziców przy Szkole nr 2, Pani Kry-
styna Lissowska � zastêpca dyrektora Szko-
³y oraz  Pani Urszula Nogal, Magdalena £u-
gowska�Zdun i Pan Piotr Stalkoper � nauczy-
ciele informatyki szkó³, z których zg³oszono
prace konkursowe. A by³y to: Gimnazjum
przy Zespole Szkó³ nr 1 w Milanówku, Gim-
nazjum  przy Zespole Szkó³ nr 3 w Milanów-
ku, Szko³a Podstawowa nr 2, której uczniowie
wykonali najwiêcej prac. Ocena prac by³a dla

Moje Miasto, moja Szko³a w Europie

cz³onków jury nie³atwym
zadaniem i ciekawym
do�wiadczeniem. Bardzo
zró¿nicowany poziom,
niejednorodne interpre-
towanie tytu³u konkursu,
ró¿ny wk³ad pracy w³a-
snej, do�æ ciekawe roz-
wi¹zania w uk³adzie ma-
teria³u i wizualnej stro-
nie witryny to ogólna
charakterystyka  wszyst-
kich prac konkurso-
wych. Uderza³a du¿a
znajomo�æ  technik two-
rzenia witryny interne-
towej u uczniów,  za-
awansowanie wycho-
dz¹ce niejednokrotnie

poza program zajêæ szkolnych
z informatyki. 24 maja jury spo-
tka³o siê z autorami 10 najlep-
szych prac i  by³a to �wietna oka-
zja do  rozmowy o kulisach  po-
wstawania ka¿dej z prac, o pra-
wach autorskich, o tym, jak bez-
piecznie, uczciwie i elegancko
mo¿na wykorzystywaæ w swoich
pracach  cudze materia³y. Uczest-
nicy konkursu wys³uchali te¿
opinii, rad i sugestii dotycz¹cych
wizualnej strony  witryn. Wymia-
na zdañ z pewno�ci¹  oka¿e siê
pomocna m³odym ludziom w ich
dalszych zmaganiach ze wspó³cze-
sn¹ technologi¹.

Werdykt jury by³ nastêpu-
j¹cy: w starszej grupie wiekowej
tzn. w gimnazjum I miejsce

Przygotowania do obchodów �wiêta Szko³y rozpo-
czêli�my jeszcze przed feriami zimowymi, kiedy
og³oszony zosta³ przez dyrektora szko³y konkurs na
najatrakcyjniejsz¹ witrynê internetow¹ pod has³em
�Moje Miasto, moja Szko³a w Europie�. Patronat
nad konkursem obj¹³ Burmistrz Miasta Pan Jerzy
Wysocki, a do udzia³u w konkursie zaproszeni zo-
stali uczniowie milanowskich szkó³ podstawowych
z klas pi¹tych i szóstych oraz uczniowie gimnazjów
miejskich.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki
wrêcza nagrodê zdobywcy
I-go miejsca w grupie szkó³
podstawowych
Eliaszowi Bu³ynko

przyznano Paw³owi Mazurowi, za� II miej-
sce  zajêli jednocze�nie Micha³ Fastyn,
Przemys³aw Szachowicz i Kamil Sasin;
w m³odszej grupie wiekowej tj. w szkole pod-
stawowej I miejsce zajê³a praca Eliasza Bu-
³ynko, II miejsce przypad³o Kindze Ma-
kowskiej, Barbarze Drapale i Sylwii Ku-
charskiej, natomiast III miejscem uhono-
rowano Mateusza Rataja, Patryka Kociel-
nika i Micha³a Szymañskiego.

Nagrodzonym gratulujemy serdecznie,
podziwiamy ich pomys³owo�æ i du¿e umie-
jêtno�ci.

Warto tu dodaæ, ¿e konkurs na witrynê
internetow¹ to nowatorski pomys³, który za-
wiera³ w sobie równie¿ pewien  spory element
ryzyka. Trudno by³o bowiem przewidzieæ,
czy zainteresuje on potencjalnych odbiorców
i czy zechc¹ oni podj¹æ niema³y przecie¿ wy-
si³ek by sprostaæ wymogom regulaminu.
Okaza³o siê, ku naszemu zadowoleniu, ¿e
pomys³ by³ bardzo trafiony, a uczniowie
w milanowskich szko³ach s¹ bardzo ambitni
i ceni¹ sobie nowe wyzwania.

Dyrektor Szko³y
mgr Marianna Frej

�Rodzinna fotografia� uczestników konkursu
informatycznego z reprezentacj¹ Jury:
Panie Magdalena £ugowska-Zdun, Renata Rataj
i Urszula Nogal
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Konkursu �Bezpieczna droga dzieci do
szko³y i z powrotem�.

Jurorami tego konkursu byli:

Przewodnicz¹cy � Karol £uczak (Komen-
dant Stra¿y Miejskiej)

Cz³onkowie � Andrzej Szemieta (Komen-
dant Policji) i Gra¿yna Pierkowska, przedsta-
wiciele Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej � Pawe³
W³odarczyk i Grzegorz Koliñski, przedstawi-
ciel ZHP Dariusz Kopeæ oraz Zbigniew Sowa.

W konkursie udzia³ wziê³o 25 finalistów
ze szkó³ podstawowych (klasy IV � VI) oraz
gimnazjów.  Zwyciêzcami w poszczególnych
kategoriach wiekowych zostali:

1. klasy IV � Adam Banaszczyk
� Szko³a Podstawowa nr 2

2. klasy V � Marcin Szczap
� Szko³a Podstawowa nr 2

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gminnych
Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku
zdobywali w II semestrze bie¿¹cego roku
szkolnego wiedzê na temat Unii Europejskiej.
Na lekcjach wiedzy o spo³eczeñstwie pozna-
wali historiê, organizacje i struktury Unii.
Zbierali informacje na temat krajów cz³on-
kowskich UE. Poznawali równie¿ kraje, któ-
re podobnie jak Polska staraj¹ siê o wej�cie
do tej organizacji. Uzyskiwali informacje
z ksi¹¿ek, prasy, dostêpnych broszur, �ledzili
przekazy radiowe i telewizyjne. Podczas lek-
cji wiedzy o spo³eczeñstwie s³uchali wyk³a-
dów, prezentowali wybrane przez siebie kra-
je Unii (historia, kultura, zwyczaje, ciekawost-
ki), organizowali debaty na temat wej�cia Pol-
ski do Unii przedstawiaj¹c argumenty za
i przeciw oraz dowiadywali siê jakie korzy�ci
bêd¹ mieli z wej�cia do Unii m³odzi.

W ten sposób przygotowywali siê do
wziêcia udzia³u w ogólnopolskim referen-

Unia Europejska � M³odzi G³osuj¹ pancernej szko³y. W dniach g³osowania
uczniowie przygotowali trzy stanowiska do
wydawania kart do g³osowania, a urnê
umieszczono przed sto³em Komisji Referen-
dalnej. Przebieg g³osowania by³ obserwowa-
ny przez nauczycieli i dyrektora szko³y. Za-
uwa¿yli oni du¿e zainteresowanie uczniów
tym wydarzeniem. W dniu 3 czerwca o go-
dzinie 13.30 Komisja Referendalna poda³a do
wiadomo�ci wyniki szkolnego referendum:
l uczniów uprawnionych

do g³osowania 459
l g³osów oddanych 391
l w tym niewa¿nych 4
l wa¿nych 387
l za przyst¹pieniem

Polski do UE 284 - 73%
l przeciw 103 - 27%
l Frekwencja 85%

Ca³o�æ przygotowa³a i wspó³pracowa³a
z uczniami nauczycielka historii i wiedzy
o spo³eczeñstwie Romualda Jurkiewicz.

Romualda Jurkiewicz

G³osów oddanych na TAK - 78,44% G³osów oddanych na NIE -  21,56%

Wyniki g³osowania w referendum ogólnokrajowym
przeprowadzonym na terenie Milanówka w dniach 7 i 8.06.2003 r.

Obwody g³osowania 1 2 3 4 5 6 7 8         Razem

1. Liczba osób uprawnionych do g³os. 1417 1662 2316 1767 1859 1709 1497 58 12285

2. Liczba kart wydanych 975 1082 1591 1173 1227 1118 931 47 8144

2. Liczba oddanych g³osów wa¿nych 973 1075 1579 1173 1222 1115 925 46 8108

3. Liczba g³osów tak 775 832 1227 926 999 862 700 39 6360

Frekwencja % 68,81 65,1 68,70 66,38 66,00 65,42 62,19 81,03 66,29

dum m³odzie¿y szkolnej przygotowanym
przez Centrum Edukacji Europejskiej. Dnia
5 maja 2003 roku zarejestrowali�my nasz¹
szko³ê w CEO na li�cie szkó³ bior¹cych udzia³
w referendum. M³odzie¿ powo³a³a Komisjê
Referendaln¹: Micha³ Wroc³awski � przewod-
nicz¹cy, Katarzyna Klimowicz � zastêpca,
Marcin Pêszyñski, Katarzyna Zakrzewska,
Emilia Kêpka � cz³onkowie. Komisja czuwa-
³a nad organizacj¹ i przebiegiem referendum.
Dnia 16 maja 2003 roku na posiedzeniu
przedstawicieli wszystkich klas i Komisji
Referendalnej w porozumieniu z dyrekcj¹
szko³y postanowiono, ¿e g³osowanie odbê-
dzie siê 2 i 3 czerwca b.r. Organizatorzy  in-
formowali swoich kolegów o maj¹cym siê
odbyæ g³osowaniu na lekcjach wychowaw-
czych oraz umieszczali niezbêdne wiadomo-
�ci na gazetce szkolnej. Na dwa dni przed wy-
znaczonym terminem przygotowano karty
do g³osowania, które zabezpieczono w kasie

3. klasy VI � Stanis³aw Solon
� Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa

4. klasy I  � Edyta Grzejszczyk
� Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1

5. klasy II � Micha³ Beta
� Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3

6. klasy III � Przemys³aw Kozera
� Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3

Nagrody w postaci rowerów górskich
wszystkim finalistom wrêcza³ Burmistrz Mi-
lanówka Jerzy Wysocki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki
z logo miasta, skarpety ufundowane przez
Pana Andrzeja Olizarowicza oraz s³odycze
Firmy Masterfood«s Polska.

Dodatkowo w�ród widowni rozlosowa-
no 1 nagrodê w postaci namiotu 3-osobowe-
go ufundowanego przez Pana Stanis³awa Ol-

kowskiego oraz 5 nagród w postaci koszu-
lek z logo miasta, skarpetami i s³odyczami.

Na zakup nagród, na specjalne konto
Urzêdu Miasta wp³ynê³o 1600 z³ od ni¿ej wy-
mienionych sponsorów:

Stanis³aw Rytel � Si³ka �STACHPOL�
Milanówek ul. Królewska 37

Janusz Witaszczyk PIEKARNIA
Milanówek ul. Dworcowa 1

Jan Krzemiñski CUKIERNIA �JAN WSPA-
NIA£Y� Milanówek ul. In¿ynierska 19

Marek Tomaszewski �TOMMARKO�
Milanówek ul. Królewska 60

Hanna Duda �PARTNER� spó³ka z o.o.
Warszawa ul. Wólczyñska 133

Krystyna Anna Gürcan �PULVAR TECH-
NIK� Milanówek ul. £¹kowa 3

Bezpieczna droga dzieci do szko³y i z powrotem

c.d. na str. 6
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El¿bieta Biñkowska, Zbigniew £agutko
�AUTO � ADAPTA�
Milanówek ul. Podwiejska 12

Stanis³aw Olkowski
Milanówek, ul. ̄ ytnia 16

Petroniusz Frejlich �Chirurgia Drzew�
Milanówek ul. Ludna 7b

Andrzej Olizarowicz �ANDREA�
Milanówek ul. Pasieczna 8a

Firma MASTERFOOD«S POLSKA Ko¿uszki
Parcel

Z uzyskanych funduszy zakupiono
6 rowerów górskich oraz znaki drogowe dla
�miasteczka rowerowego� przy Zespole
Szkó³ Gminnych nr 3 ul. ¯abie Oczko 1.

Równie¿ w tym dniu wraz z Naczelni-
kiem Ruchu Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji Panem Bogdanem Mahoniem, zo-
sta³y przeprowadzone egzaminy na karty
rowerowe i motorowerowe w nowo otwartym
miasteczku rowerowym przy Zespole Szkó³
Gminnych nr 3 ul. ¯abie Oczko 1. Do tych
egzaminów przyst¹pi³o 274 dzieci. Pozytyw-
nie zaliczy³o zarówno egzamin teoretyczny
jak i praktyczny 261 dzieci.

Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

Bezpieczna droga
dzieci do szko³y
i z powrotem
c.d. ze str. 5

Stra¿ Po¿arna w akcji!
tel. 758 34 25

Pogoda w maju by³a idealna. By³o za
mokro by mog³o siê paliæ, a jednocze�nie za
ma³o pada³o, by mog³y wyst¹piæ lokalne pod-
topienia. Liczba interwencji zatrzyma³a siê
na trzynastce � jedena�cie po¿arów, jeden
wypadek i jedna zalana piwnica � oto bilans
majowych nieszczê�æ.

Jeszcze 2 maja by³ ciê¿ki (ostatni dzieñ
przed deszczem). Tego dnia gasili�my czte-
ry po¿ary, m. in. pomagali�my stra¿akom
powiatu pruszkowskiego przy gaszeniu po-
¿aru poszycia le�nego w ̄ ó³winie.

Koniec miesi¹ca równie¿ da³ nam siê we
znaki. Dnia 29 maja wybuch³y dwa po¿ary
budynków. W nocy p³onê³a piwnica
w bloku mieszkalnym w Milanówku. Tego
rodzaju po¿ary s¹ bardzo niebezpieczne.
Wystêpuj¹ce du¿e zadymienie, wysoka tem-
peratura (nawet 10000 C) i brak widoczno-
�ci stwarzaj¹ ogromne zagro¿enie dla stra-
¿aków, jak i dla osób znajduj¹cych siê w bu-
dynku. Konieczna by³a ewakuacja miesz-
kañców. By³o to o tyle trudne, ¿e po¿ar wy-
buch³ w nocy i wiêkszo�æ ludzi spa³a nie wie-
dz¹c o istniej¹cym niebezpieczeñstwie. Stra-
¿acy musieli siê zaopatrzyæ w sprzêt ochro-
ny dróg oddechowych. To jest dodatkowe
20 kg. na plecach. W wyposa¿eniu naszej
jednostki s¹ aparaty powietrzne
umo¿liwiaj¹ce nieprzerwan¹ pra-
cê przez ok. 30 min., ale w³a�nie
tyle wystarcza do skrajnego wy-
czerpania organizmu.

Tego samego dnia pó�nym
popo³udniem p³on¹³ pustostan
w Grodzisku Maz. Pali³a siê drew-
niana konstrukcja dachu pokry-
tego pap¹. Czarny smolisty dym
widaæ by³o a¿ z naszej stra¿nicy.
Równie¿ w czasie tego po¿aru bez
aparatów powietrznych nie mo¿-
na by³o wej�æ do p³on¹cego bu-
dynku, by skutecznie prowadziæ
akcjê ga�nicz¹.

Do�æ nietypowym zdarze-
niem, rzadko spotykanym, by³
po¿ar samochodu. Zdarzenie to
mia³o miejsce dnia 6 maja w Mi-
lanówku. W takim przypadku
skutecznym �rodkiem ga�niczym
jest piana ga�nicza. Zabudowa
naszych wozów po¿arniczych po-
zwala na podawanie piany bezpo-
�rednio z auta (na samochodzie
znajduje siê zbiornik na �rodek
pianotwórczy oraz specjalne
urz¹dzenie do mieszania wody
i �rodka pianotwórczego).

Ta stosunkowo niewielka ilo�æ zdarzeñ
pozwoli³a nam stra¿akom na spokojne przy-
gotowanie siê do powiatowych zawodów
sportowo-po¿arniczych ochotniczych stra¿y
po¿arnych.

Dnia 1 czerwca reprezentacja naszej mi-
lanowskiej stra¿y zajê³a w ogólnej klasyfi-
kacji (sztafeta z przeszkodami i æwiczenie
bojowe) II miejsce. I miejsce prze�liznê³o siê
nam miêdzy palcami. Niestety przegrali-
�my..., ale g³osowanie przy powiatowym sto-
liku (oczywi�cie mowa o szczeblu powiato-
wym ogólnopolskiej organizacji ochotni-
czych stra¿y po¿arnych � Zarz¹dzie Powia-
towym Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej). W sk³ad dru-
¿yny weszli druhowie: Grzegorz Koliñski,
Piotr Pliszewski, Robert Podgórski, Eryk Po-
lesiak, Marcin Rossak, Bartosz Szel¹gowski,
Tomasz Weso³owski, Pawe³ W³odarczyk,
Rafa³ W³odarczyk. Serdeczne podziêkowania
dla wszystkich, którzy nam kibicowali. Pod-
kre�lê, ¿e naszymi najwiêkszymi kibicami s¹
od lat: burmistrz Jerzy Wysoki oraz przewod-
nicz¹cy rady miasta Wojciech Wlaz³o. Gra-
tulacje dla dru¿yny oraz dla wszystkich, któ-
rzy wspó³uczestniczyli w sukcesie milanow-
skiej stra¿y.

  Druh Krzysztof Ciborowski

W czwartek 29 maja wmurowali�my ka-
mieñ wêgielny pod now¹ czê�æ budynku Spo-
³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego Nr 5
STO w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza.

Pomogli nam w tym: Starosta Grodziski
� Wies³aw Kamiñski, Burmistrz Milanówka
� Jerzy Wysocki, dzia³acze STO, nauczyciele
i uczniowie.

4-letni milanowianin, Anto� Kozak obec-
ny z mam¹ i tat¹ na uroczysto�ci, uwa¿nie
przygl¹da³ siê fundamentom, w których umie-
�cili�my dokument upamiêtniaj¹cy to zdarze-
nie. I w³a�nie Anto�, potencjalny przysz³y kan-
dydat do liceum, sta³ siê odbiorc¹ ¿yczeñ, ¿eby
budynek ten przez dziesi¹tki jeszcze lat dobrze
s³u¿y³ kolejnym pokoleniom m³odzie¿y.

Dyrektor � Wojciech Czaj

4-letni kandydat
do nowego liceum!

WYDARZENIA

Akcja gaszenia po¿aru w pustostanie
na granicach Milanówka i Grodziska Maz.;
W akcji uczestniczy³o kilka jednostek ga�niczych
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Przez 3 miesi¹ce 25 dru¿yn (274 uczest-
ników) bra³o udzia³ w 4 edycji siódemek
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych o �Pu-
char Burmistrza Miasta�. Rozegrano 56 me-
czów w trzech grupach wiekowych. Strzelo-
no 376 bramek. Gdy m³odzi pi³karze rozgry-
wali mecze zawsze by³a ³adna pogoda. Ani
razu nie pada³ deszcz. 13.06.03 zosta³ roze-
grany ostatni mecz ligii. W finale grupy naj-
m³odszej Podniebne Banany wygra³y z Bra-
zylia Gór¹ 5:1. Po fina³owym meczu bur-
mistrz miasta Pan Jerzy Wysocki wrêczy³
puchary, medale i nagrody rzeczowe najlep-
szym dru¿ynom. Zainteresowanie w�ród
dzieci i m³odzie¿y lig¹ siódemek by³o bardzo
du¿e, Klub Sportowy Milan mo¿e byæ spo-
kojny o przysz³y �narybek� pi³karski. Chcia³-
bym serdecznie podziêkowaæ panom Grze-
gorzowi i Krzysztofowi Michalakom, którzy
prowadzili mecze pi³karskie. Pani pielêgniar-

ce Teresie Rauser, która czuwa³a nad bezpie-
czeñstwem dzieci w czasie rozgrywania me-
czów. Rodzicom, którzy bardzo prze¿ywali
mecze swoich pociech, niekiedy zwalniaj¹c
siê z pracy, by móc dopingowaæ dzieci. Dziê-
kujê Klubowi Sportowemu Milan za udostêp-
nienie boiska na rozgrywki pi³karskie.

Wyniki koñcowe:
Grupa 92 i m³odsi

I miejsce �  Podniebne Banany (sk³ad pod
zdjêciem)

II miejsce � Brazylia Góra

III miejsce � Mleko³aki
Królem strzelców � Radek Zawisza � 14 bramek

Rocznik 90-91

I miejsce Legia Milanówek w sk³adzie: Kac-
per Sura³a, Krzysztof Sowa, Rafa³ Ró¿ycki,

S³oñce �wieci³o dla ligii siódemek
Artur Markiewicz, Kamil Radziak, Pawe³
Wierzbicki, Mariusz Marchwicki, Krzysz-
tof Pindur, Mateusz Murek, Wojciech B¹-
kowski, Micha³ Strzemieczny, Grzegorz
M³ynarczyk.

II miejsce � Real Milanówek.

III miejsce � Demony Wojny.

Królem strzelców � Robert Matusiak � 11 bramek

Rocznik 87-89

I miejsce All Stars w sk³adzie: Krzysztof Za-
grajek, Sebastian D¹browski, Cezary Do-
nat, Piotr Pletkus, Artur Parchan, Bartek
Kamiñski, Daniel Majchrzak, Konrad Ka-
miñski, Jaros³aw Dytmar, Marcin Szymañ-
ski, Krystian Jagielski.

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

I miejsce w grupie 92 i m³odsi � Podniebne Banany
Trener: Jacek Banaszczyk
Sk³ad: Grzegorz Kemona, Radek Zawisza,
Daniel Wilanowski, Piotr Kaszowski, Tomasz Tempczyk,
Adam Banaszczyk, Marcin Szelachowski, £ukasz Kopeæ,
£ukasz Denisiuk, Maciej Kucharski, Damian Milewski

Nagród by³o wiele i wrêcza³ je sam Burmistrz
Jerzy Wysocki

II miejsce w grupie 92 i m³odsi � Brazylia Gór¹
Trenerzy: Mariusz Kawa³kowski
i Jacek Skolimowski
Sk³ad: Wiktor Dr¹¿ek, Dawid Markiewicz,
£ukasz Wojda, Hubert Krawczykowski,
Tomek Parzyszek, Daniel Skolimowski,
Kuba K³os, £ukasz Sa³ata, £ukasz Suchomski,
£ukasz Zgórzak, Mariusz Perzyna,
Mateusz Kawa³kowski (kapitan)
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z wiatrówki do celu, poczuæ siê Indiani-
nem strzelaj¹c z ³uku. Wspaniali byli harce-
rze, którzy pomagali przy konkursach.
Uczestnicy za celne strza³y otrzymywali chip-
sy ufundowane przez firmê �Frito Lay�.

Po po³udniu królowa³y szanty, koncerty
czo³owych polskich zespo³ów 4 Refy, Spina-
kery i Qftry wprowadzi³y nas w nastrój lata
i rejsów po jeziorach. Klimatu dope³nia³ pre-
zentowany jacht kabinowy klasy sparke
�Prezes Pietras� wielokrotny Mistrz War-
szawy i  Wicemistrz Polski. Wspólne �piewy
brzmia³y rado�nie. Ogródki piwne by³y za-
pe³nione. Pogoda dopisa³a, zatem wiele osób
z przyjemno�ci¹ wypoczywa³o i uczestniczy-
³o w udanej imprezie.

Drugiego dnia gwo�dziem programu by³
niew¹tpliwie rozegrany w samo po³udnie
mecz pi³ki no¿nej OR£Y GÓRSKIEGO  kon-
tra dru¿yna SAMORZ¥D MILANÓWKA.
Komentowa³ spotkanie Wojciech Zieliñski
z TVP 3. Mi³o by³o popatrzeæ na gwiazdy pi³-
karskie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹-
tych. Grzegorz Lato, Les³aw Æmikiewicz s¹
to panowie po piêædziesi¹tce, którzy nadal
wspaniale panuj¹ nad pi³k¹. Dru¿yna pana
Kazimierza Górskiego, który by³ osobi�cie
na meczu, przewy¿sza³a Samorz¹dowców
ustawieniem taktycznym na boisku. Samo-
rz¹dowcom nie mo¿na odmówiæ ambicji,
walczyli bardzo dzielnie strzelaj¹c Or³om a¿
4 bramki. Przerwê meczu uatrakcyjni³ pokaz
karate w wykonaniu zarówno dzieci jak
i doros³ych. Wynik 7:4 (4:0) dla Or³ów, mo¿-
na uznaæ za sukces Samorz¹dowców.

Bramki zdobyli: dla Samorz¹dowców �
Burmistrz Jerzy Wysocki � kapitan dru-
¿yny, Jerzy Seweryniak, Artur Niedziñski
i Jacek Banaszczyk (karny);

dla Or³ów Górskiego � Karol Kordysz,
Ryszard Milewski, Stefan Majewski, Mi-
ros³aw Bulzacki, Andrzej Iwan � dwie
bramki oraz Zygmunt Kalinowski (karny).

Po emocjonuj¹cym  meczu zaczê³y siê
zawody w powo¿eniu zaprzêgami konnymi.
Zawodnicy mieli do pokonania trasê z³o¿o-
n¹ z 9 bramek stworzonych z pacho³ków na
których by³y umieszczone pi³eczki tenisowe.

Zawodnicy zaprezentowali siê w bardzo
oryginalnych strojach, co z pewno�ci¹ pod-
nios³o atrakcyjno�æ zmagañ. Nad przebie-
giem zawodów czuwa³ pan S³awomir Sze-
reda � sêdzia g³ówny zawodów. Wszyscy
startuj¹cy otrzymali dyplomy oraz nagrody,
dla zwyciêzców w obu kategoriach by³y pu-
chary. Na pierwsz¹ trójkê w poszczególnych
kategoriach czeka³y nagrody ufundowane

przez: Spó³ka Je-
dwab Polski, Zepter
Beauty, MPM Pro-
dukt, Petroniusza
Frejlicha, Oriflame,
TUPPERWER. De-
koracji dokona³ pan
Burmistrz Jerzy Wy-
socki.

Zwyciê¿y³ Grze-
gorz Majewski dru-
gi by³ Artur Szarlik,
a trzeci Stanis³aw
Bukowski. Nato-
miast w klasyfikacji
kucyków najlepszy
okaza³ siê Zbigniew
Frankowski, drugie
miejsce zaj¹³ Marcin
Majewski, a trzecie
Leszek Strurzyñski.

Wczesnym po-
po³udniem publicz-
no�æ mog³a uczestni-
czyæ w II Wyborach Miss Milanówka. Siedem
finalistek walczy³o o ten tytu³. Szanowne jury
mia³o trudne zadanie. Dziewczêta zaprezen-
towa³y siê podczas pierwszego wyj�cia w stro-
jach weekendowych firmy �FOR�, drugie wyj-
�cie wzbudzi³o najwiêcej emocji, mo¿na by³o
ujrzeæ finalistki w strojach k¹pielowych firmy
�DAPP� i ostanie, trzecie wyj�cie z gracj¹ pre-
zentowa³y stroje wieczorowe Firmy �Marpena�.

Podczas pokazu stronê muzyczn¹ za-
pewnia³ Zespó³ �Acord�, mogli�my równie¿
zobaczyæ wystêpy zespo³u Tañca Nowocze-
snego �Reliese� wielokrotnych Mistrzów Pol-
ski oraz Wicemistrzów Europy. Choreogra-
fiê opracowa³, Piotr Pat³aszyñski & Ma³go-
rzata Szulc.

Zdobywczyni¹ korony zosta³a Sandra
Brudziñska, I wicemiss Sandra Piskorow-
ska, miejsce II wicemiss przyznano Alek-
sandrze B¹kowskiej. Tytu³ Miss Publicz-
no�ci wywalczy³a Agnieszka Sowa. Uro-
czystej koronacji dokona³ Burmistrz Miasta
Milanówka Jerzy Wysocki. Nagrody dla lau-
reatek ufundowali: Hotel Mazurkas z O¿a-
rowa Mazowieckiego, Bank Przemys³owo-
Handlowy BPH PBK Oddzia³ w Grodzisku
Mazowieckim, Jedwab Polski sp. z o.o.,
www.bielizna.pl, Avon, Salon Stylizacji
�New Romantic�, klub Je�dziecki Wolta.

Wieczór, to ju¿ tonacje muzyczne, roz-
pocz¹³ swoim koncertem zespó³ �Plateau� ,
wokalista Micha³ Szulim zachêca³ do wspól-
nej zabawy, rockowe brzmienia przyci¹ga³y
m³odzie¿ w pobli¿e sceny. Króciutko za�pie-
wa³a nam ponêtna �Tigra�. Wszyscy ju¿
oczekiwali na gwiazdê Dni Milanówka, Ze-

spó³ KULT i Kazika, który popiera dobr¹
zabawê w spokoju i porz¹dku co udowodni³
podczas koncertu! Coraz wiêcej m³odych
i starszych wype³ni³o przestrzeñ stadionu.
By³y t³umy i owacje. Wspania³y koncert, któ-
ry d³ugo bêdziemy pamiêtali. Akcentem, któ-
ry wzbudzi³ zachwyt wszystkich uczestni-
ków i go�ci oraz zapewne pozosta³ych miesz-
kañców Milanówka, by³ rewelacyjny pokaz
sztucznych ogni w takt utworu �Nothing Else
Matters� zespo³u �Metallica�, który zakoñ-
czy³ tak pe³ne atrakcji Dni Milanówka.

W tym miejscu chcia³bym szczególnie
serdecznie podziêkowaæ za pomoc w orga-
nizacji i przeprowadzeniu �Dni Milanówka�
druhom i druhnom Milanowskiego hufca
ZHP, Druhom Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
dru¿yny z ul. Warszawskiej jak i dru¿yny
MIFAM oraz pracownikom Miejskiego
O�rodka Kultury i Urzêdu Miejskiego. Wszy-
scy oni prace w trakcie tych dni wykonywali
spo³ecznie.

Na zakoñczenie chcia³bym podziêkowaæ
mieszkañcom Milanówka i okolic za tak licz-
ne przybycie, a jednocze�nie odnie�æ siê do
wielu g³osów pochwa³ � za co dziêkujê, ale
równie¿ ustosunkowaæ siê do s³ów krytyki.
Zapewne nie wszystko co zaplanowali�my
uda³o nam siê zrealizowaæ. Szczególnie kry-
tyczne g³osy dotyczy³y s³u¿b ochrony terenu
podczas koncertu zespo³u KULT oraz braku
dozorowanego miejsca dla rowerzystów
i samego terenu boiska. Wszyscy siê uczymy
i musimy wyci¹gaæ wnioski � byle nie za pó�no.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Dni Milanówka
c.d. ze str. 1

Kazimierz Górski i Samorz¹dowcy: Starosta Powiatu
Wies³aw Kamiñski, Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Wojciech Wlaz³o � w roli kadry trenerskiej, a za przewodni-
cz¹cym gwiazdy dru¿yny Kazimierza Górskiego, (zmêczony
gr¹)premier Jan Krzysztof Bielecki, dalej Jan Furtok
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Trwaj¹ obchody 75-lecia parafii �w. Jadwi-
gi �l¹skiej w Milanówku. 25 maja � w ramach
tych obchodów odby³ siê � fina³ turnieju o mi-
strzostwa Milanówka par w tenisie ziemnym.
Ks. pra³at Zb. Szysz wrêczy³ puchary, medale
i dyplomy Grzegorzowi Szczepañskiemu i S³a-
womirowi Graczykowi za zajêcie I miejsca,
a Tomaszowi Wi�niewskimu i Jaros³awowi
Parkotowi za zajêcie II miejsca. Fina³owy po-
jedynek dostarczy³ zebranym na kortach
MOK-u mieszkañcom Milanówka wiele emo-
cji. Godna podkre�lenia jest sprawna organi-
zacja imprezy przez W³odzimierza Filipiaka
i Grzegorza Lawendowskiego.

Podobnie ciekaw¹ imprez¹ by³ rajd ko-
larski do Niepokalanowa 21 czerwca, zorga-
nizowany w ramach jubileuszu parafii przez
Jerzego Majewskiego. Uczestnicy wziêli
udzia³ w odbywaj¹cym siê w tym dniu I �wiê-
cie Misyjnym, zorganizowanym  z bardzo
bogatym programem religijnym i kultural-

W czerwcu Milanówek pojawi³ siê w me-
diach centralnych w kontek�cie dwóch ksi¹-
¿ek. Jedn¹ z nich jest tom poezji �Zachód
s³oñca w Milanówka� Jaros³awa Marka Rym-
kiewicza (wydawnictwo Sic!), druga to pra-
ca wspomnieniowa Ma³gorzaty S³omczyñ-
skiej-Pierzchalskiej  �Nie mog³em byæ inny.
Zagadka Macieja S³omczyñskiego� (Wydaw-
nictwo Literackie), po�wiêcona ¿yciu i pracy
wybitnego polskiego pisarza i zarazem ce-
nionego t³umacza literatury angielskiej, któ-
ry swoje dzieciñstwo i okres okupacji spê-
dzi³ w Milanówku.

Mieszkaj¹cy w Milanówku Jaros³aw
M. Rymkiewicz za swoj¹ ksi¹¿kê otrzyma³
nominacjê do nagrody literackiej �NIKE
2003�. Jego ksi¹¿kê prezentowano w czerw-
cu dwukrotnie w telewizji (Program II TVP),
raz w Polskim Radiu SA (II Program) i po-
nadto w �Gazecie Wyborczej�. Zachwycaj¹c
siê wierszami Rymkiewicza recenzent radio-
wy Jaros³aw Klejnowski powiedzia³ m.in.
�Mo¿na czytaæ te wiersze dla urody rytmu,
rymu, dla melodii jêzyka. (...) Te wiersze s¹
zachwycaj¹ce, takie �piewne. (...) Wydaje mi

siê, ¿e to jest taka nowoczesna poezja udaj¹-
ca anachroniczn¹. W tym siê te¿, powiedzia³-
bym, jej urok zawiera.�

Marek Radziwon w �Gazecie Wyborczej�
(5.06.2003) o �Zachodzie s³oñca w Milanów-
ku� m.in. pisa³: �Wiele znajdziemy w poezji
Rymkiewicza zachwytów nad tytu³owym za-
chodem s³oñca, nad deszczem albo sosenka-
mi w �niegu, nad cich¹ codzienno�ci¹ przy-
domowego ogródka i bogatym ¿yciem, które
w tych milanowskich krzakach nieustannie
trwa. Tam w³a�nie Rymkiewicz znajduje
i obserwuje bohaterów swojej poezji.� (...)
�Tajemnica i urok jego wierszy tkwi jednak
nie tylko w pozornie naiwnych obrazach, ale
w nag³ym zderzeniu �wysokiego� z �ni-
skim�. Rymkiewicz nie mo¿e siê nadziwiæ
�mieciom, li�ciom, dziurze w p³ocie, ale te
najprostsze zdziwienia prowadz¹ go do za-
chwytów nad porz¹dkiem stworzenia.� Po-
lecaj¹c tê ksi¹¿kê mi³o�nikom poezji (jest do
nabycia w milanowskich ksiêgarniach) do-
dam, ¿e by³a ona prezentowana milanowskiej
publiczno�ci w ub. roku w ramach III �Twór-
czego Milanówka�. Pozostaje ¿yczyæ Auto-

rowi, aby tym razem �NIKE 2003� zawêdro-
wa³a do Milanówka i aby w przysz³ych swo-
ich wierszach nadal rozs³awia³ nasze mia-
steczko.

�Newsweek� z 8.06.2003 zarekomen-
dowa³ czytelnikom ksi¹¿kê wspomnieniow¹
Ma³gorzaty S³omczyñskiej-Pierzchalskiej
�Nie mog³em byæ inny. Zagadka Macieja
S³omczyñskiego�. O ksi¹¿ce czytamy m.in.:
�O s³ynnym  pisarzu krymina³ów, ukrywa-
j¹cym siê pod pseudonimem Joe Alex i wy-
bitnym t³umaczu literatury klasycznej, m.in.
dzie³ Szekspira, pisze jego córka Ma³gorza-
ta S³omczyñska-Pierzchalska. Autorka
z detektywistyczn¹ pasj¹ tropi powik³ane
losy swojego s³awnego ojca. Zaczyna siê od
sielskiego i beztroskiego dzieciñstwa arty-
sty w Milanówku, by przej�æ do czasów
II wojny �wiatowej, w której S³omczyñski
walczy³ w szeregach AK. Poznajemy równie¿
barwne dzieje przodków S³omczyñskiego,
m.in. jego ojca Meriana C. Coopera, amery-
kañskiego re¿ysera i twórcy postaci King
Konga. Ksi¹¿ka zawiera kilkadziesi¹t zdjêæ,
listów do rodziny i przyjació³ oraz przedwo-
jennych dokumentów.�

Andrzej Pettyn

MILANÓWEK w mediach

nym (m.in. wystêpy zespo³ów z Peru i kra-
jów afrykañskich, koncerty Stanis³awa Soy-
ki i Edyty Geppert). W tym samym dniu � aby
w³¹czyæ siê w 75-lecie parafii � pielgrzymkê
do Niepokalanowa zorganizowa³ dla swoich
cz³onków Polski Zwi¹zek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Milanówku. Wyjazd au-
tokarem by³ bezp³atny. Zarówno dla kolarzy,
jak i emerytów, zaplanowano wizytê w Ra-
diu Niepokalanów, które w maju nada³o
40-minutow¹ audycjê o Milanówku, parafii
�w. Jadwigi i jubileuszu 75-lecia. Jak zapew-
ne wielu mieszkañców Milanówka wie, Ra-
dio Niepokalanów (czêstotliwo�æ 102,7 MGh)
jest dobrze s³yszalne w Milanówku, a co naj-
wa¿niejsze w swoim magazynie regional-
nym nadawanym od poniedzia³ku do sobo-
ty w godz. 14.15�15.00 wiele uwagi po�wiê-
ca tematyce milanowskiej. W magazynach
pojawiaj¹ siê: problemy samorz¹dowe (czê-
sto prezentuje je burmistrz Jerzy Wysocki),
tematyka kulturalna (ostatnio m.in. Dni Mi-
lanówka i rozmowa z cz³onkami grupy �Piê-
ciok¹t�), informacje o dzia³alno�ci Towarzy-
stwa Mi³o�ników Milanówka, omówienia
kolejnych numerów czasopisma �Jadwi¿an-
ka�, wydawanego w parafii �w. Jadwigi �l¹-
skiej, itp.

22 czerwca to uroczyste otwarcie wiel-
kiej wystawy �75 lat parafii �w. Jadwigi na
starej i nowej fotografii�, przygotowanej
przez artystê plastyka Mariusza Koszutê.
Wystawa, zorganizowana w murach ko�cio³a

pw. �w. Jadwigi �l¹skiej wspólnie z Towarzy-
stwem Mi³o�ników Milanówka, czynna bê-
dzie przez ca³y okres wakacji do pa�dzierni-
ka, aby mogli j¹ równie¿ obejrzeæ go�cie licz-
nie odwiedzaj¹cy Milanówek w okresie lata.

Andrzej Pettyn

Pierwszy g³ówny o³tarz w ko�ciele
�w. Jadwigi �l¹skiej w Milanówku.
Na wystawie fotografii mo¿na zobaczyæ
wiele takich wspania³ych zdj¹æ

75-lat Parafii �w. Jadwigi
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I KONKURS RECYTATORSKI ROZSTRZYGNIÊTY
Do I Konkursu Recytatorskiego, nad któ-

rym patronat honorowy obj¹³ pan Jerzy Wy-
socki Burmistrz Milanówka, zg³osi³y siê 83
osoby, uczniowie szkó³ podstawowych i gim-
nazjów. Jury pod przewodnictwem pani Iwo-
ny Makarewicz po przes³uchaniach uczest-
ników w dniach 7 i 14 maja dokona³o nastê-
puj¹cego podzia³u nagród i wyró¿nieñ:

W grupie wiekowej 7-9 lat I miejsce
zajêli:
Katarzyna Szczap,
Kamil Bialik,
Micha³ Szepke z klasy III
Szko³y Podst. Nr 2 za interpretacjê wiersza
A. Fredry �Pawe³ i Gawe³�.

II miejsce ex aequo:

Anna Prokopiuk z klasy III
Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
za  �Daktyle� D. Wawi³ow

Marta Pawlak z klasy III
Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podst. Nr
18 za �Kwokê� J. Brzechwy.

III miejsce przypad³o uczennicy klasy II
Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podst.
Nr 18  Zofii Nawalany za wiersz
D. Wawi³ow �O Rupakach�.

Wyró¿nienia otrzymali:

Joanna Dziewicka � kl. III
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1

Jakub Otrêba � kl. III
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1

Paulina Bielecka � kl. III
Zespó³ Szkól Gminnych Nr 1

Aleksandra Matysiak � kl. III
Szko³a Podst. Nr 2

Julia Doboszyñska � kl. III
Szko³a Podst. Nr 2

Ala Podskoczy � kl. II
Nowa Prywatna Szko³a Podst.

Maria Ekielska � kl I
Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podst. Nr 18

Julia Rokosz � kl. III
Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podst. Nr 18

Ada Warpechowska � kl. III
Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podst. Nr 18

Maciej Pniewski � kl. III
Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podst. Nr 18

Dorota Nie�ciór � kl. III
Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podst.
Nr 18.

W grupie wiekowej 10-12 lat
I  miejsce  zaj¹³ uczeñ klasy V ze Szko³y
Podst. Nr 2 Marcin Szczap  za recytacjê
wiersza J. Brzechwy �Smok�;

II miejsce Monika Matusiak  z klasy IV
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 za �Konika
polnego i mrówkê� W³. Noskowskiego.

III miejsce ex aequo przypad³o:

Alicji Nader z klasy V
Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
za wiersz D. Wawi³ow �A jak bêdê doros³a�
oraz Jakubowi Sierociñskiemu z klasy IV
Nowej Prywatnej Szko³y Podst.  za
�Kopareczkê� D. Wawi³ow.

Wyró¿nienia otrzymali:
Patryk Krzy¿anowski � klasa IV
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1

Izabela Matysiak � klasa IV
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1

Micha³ Bruliñski � klasa V
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1

Tola Szlagowska z klasy IV
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa

Eliasz Bu³ynko � klasa VI
Szko³a Podstawowa Nr 2.

W grupie wiekowej 13-15 lat
I miejsce przypad³o Ewie Mazur uczenni-
cy II klasy Gimnazjum Spo³ecznego MTE za
recytacjê �Wiersza wyszydzaj¹cego dzieci�
J. Tuwima; II miejsce Ola Drzewicka
z I klasy Gimnazjum Spo³ecznego MTE za
�Ostinatio determinare II� J. Kofty ;

III miejsce Katarzyna Klimowicz z II klasy
gimnazjum Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3
za wiersz W. Szymborskiej �Nic dwa razy�.

Wyró¿nienia otrzymali:

Mariusz Koryciñski � klasa I gimnazjum
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1

Zuzanna �miechowska � klasa III
Gimnazjum Spo³eczne MTE

Agnieszka Szczap � klasa II gimnazjum
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 3.

Klub seniora przy MOK-u zorganizowa³
w dniu 30.04.br. wieczorek artystyczny dla
nauczycieli, emerytów, ZHP i osób towarzy-
sz¹cych.

W programie wyst¹pi³ Zespó³ Wokalny
�Z³oty Li�æ� pod kierownictwem  Macieja
Puchalskiego, a nastêpnie uczennice Zespo-
³u Szkó³ z ul. Wójtowskiej recytowa³y wier-
sze p. Anny Barbary Biczyk.

Spotkanie up³ynê³o w serdecznej atmos-
ferze. S¹ to ju¿ sta³e spotkania, które Klub
Seniora urz¹dza dla nauczycieli.

Janka Sentkiewicz
Szczepan Teodorczyk

W lipcu i sierpniu br. wypo¿yczalnie bi-
blioteki bêd¹ czynne:

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

Zapraszam do korzystania ze zbiorów.
We wrze�niu placówka wróci do sta³ych go-
dzin pracy.

Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W MILANÓWKU

Uroczyste wrêczenie laureatom  nagród
ksi¹¿kowych i dyplomów mia³o miejsce
4 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Milanówku w obecno�ci pana Burmistrza
Jerzego Wysockiego oraz zaproszonych go�ci.

Uroczysto�æ zakoñczy³y wystêpy nagro-
dzonych uczniów. Sk³adam serdeczne po-
dziêkowania uczestnikom konkursu, za�
osobom nagrodzonym gratulujê i ¿yczê dal-
szych sukcesów.

Dyrektor MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska

Sta³e spotkania
Seniorzy Seniorom

Anna Prokopiuk z klasy III
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 ju¿ po raz
kolejny pokaza³a swój talent w recytacji
wiersza  �Daktyle� D. Wawi³owa;
Otrzyma³a pierwsze miejsce w swojej
grupie wiekowej
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We wtorek  27 maja 2003 roku  przypa-
d³a  3 rocznica nadania Szkole Podstawowej
nr 2 w Milanówku zaszczytnego imienia Ar-
mii  Krajowej i dzieñ  ten  szkolna  spo³ecz-
no�æ spêdzi³a na �wiêtowaniu. W tym roku
�wiêto Szko³y mia³o nieco skromniejszy ni¿
w latach ubieg³ych  charakter. Nie mniej jed-
nak  ró¿norodno�æ  form i tre�ci  stanowi³a
o atrakcyjno�ci tego dnia. Przygotowania do
obchodów �wiêta Szko³y rozpoczêli�my jesz-
cze przed feriami zimowymi, kiedy og³oszony
zosta³ przez dyrektora szko³y konkurs na naja-
trakcyjniejsz¹ witrynê internetow¹ pod has³em
�Moje Miasto, moja Szko³a w Europie�.

We wtorek 27 maja 2003 roku  w dzieñ
�wiêta Szko³y uroczysto�ci ³¹czy³y elemen-
ty zadumy ze spontaniczn¹ uczniowsk¹ ra-
do�ci¹.  Pamiêtaj¹c o patronie i o kartach hi-
storii Szko³y,  rano odwiedzili�my miejsca
szczególnie upamiêtnione, mogi³y na miej-
scowym cmentarzu, gdzie z³o¿yli�my kwia-
ty i zapalili�my znicze.

Nastêpnie  podejmowali�my w Szkole
znamienitych go�ci, którzy przyjmuj¹c na-
sze zaproszenie, zechcieli dzieliæ z nami ra-
do�æ tego �wi¹tecznego dnia.  W czasie uro-
czystej akademii og³oszono wyniki wspo-
mnianego konkursu, wrêczono  nagrody
i dyplomy.  Laureaci I miejsc otrzymali na-
grody ufundowane przez Burmistrza Miasta,
a by³y nimi nowoczesne klawiatury kompu-
terowe, pozostali otrzymali bardzo atrakcyj-
ne wydawnictwa ksi¹¿kowe.

Uczniowie klas szóstych zaprezentowali bar-
dzo zabawny, lekki program artystyczny opiewa-

�WIÊTO SZKO£Y
w Milanowskiej �Dwójce�

j¹cy szkolne ¿ycie, a bêd¹-
cy prost¹  acz kunsztown¹
przeróbk¹ fragmentów
�Pana Tadeusza�. Rado�ci
wszystkim dostarczy³y
i dowcipny tekst i mi-
strzowska gra uczniów,
którzy sami �wietnie bawi-
li siê na scenie.

Popo³udniowe i wie-
czorne godziny ucznio-
wie,  nauczyciele, a tak¿e
rodzice  spêdzili na  szkol-
nej zabawie  pod has³em
�Zielony karnawa³ � zagrajmy w zielone�. By³y
gry i zabawy na powietrzu, pikniki  w ogrodzie
i dyskoteka. Powodów do rado�ci mamy w tym
roku wiele.
By przywo³aæ chocia¿by  kilka z nich:

l liczne  sukcesy sportowe � siedem I-ych  miejsc
w dwunastu zawodach ró¿nego szczebla;

l II miejsce ucznia klasy szóstej Sebastiana
Koszuty w Konkursie Informatycznym Mi-
nilogia 01 dla szkó³ podstawowych  woje-
wództwa mazowieckiego og³oszonym
przez O�rodek  Edukacji Informatycznej
i Zastosowania Komputerów;

l kilka udanych wydarzeñ artystycznych,
a  w  tym  wieczór poezji patriotycznej, je-
sienne prezentacje artystyczne dla rodzi-
ców, staropolskie jase³ka bo¿onarodzenio-
we, wystawa i aukcja  prac plastycznych
naszych uczniów w Miejskim O�rodku
Kultury;

nej Szko³y Podstawowej i zabawkami.
Atmosfera tworzona  przez Pani¹ Annê So-
ból, która przygotowa³a i prowadzi³a ca³¹ im-
prezê sprawi³a, i¿ nie by³o na sali takiego
dziecka, które nie zechcia³oby powiedzieæ
swojego wiersza.

27 maja, w �wietlicy Stra¿y Po¿arnej, na-
st¹pi³ wielki oczekiwany fina³ � spotkanie
z Dorot¹ Gellner, które zaszczyci³a swoj¹
obecno�ci¹ Sekretarz Miasta pani Wies³awa
Kwiatkowska. Spotkanie rozpoczê³o siê od
recytacji najlepiej zaprezentowanych utwo-
rów, przez nastêpuj¹ce dzieci: Matylda Masz-
kiewicz, Tereska Radoszewska � Zako�ciel-
na, Zosia Maciejko, Magda Pawluczyk, Prze-
mek Soból, Michelle Lampke, Ma³gosia Dzie-
wicka, Krzy� Kurowski, Natalia Dziarczy-
kowska, Karolina Szymczak, Karina Wasz-
czyk, Adela Wo�nica.

Potem by³a zabawa z Autork¹ � dzieci
s³ucha³y i razem z ni¹ �piewa³y piosenki. Na
zakoñczenie wszystkim dzieciom wrêczono-

l II miejsce w Konkursie Ekologicznym
i  nasza chluba � �cie¿ka edukacyjna, któ-
ra w cudowny sposób zjednoczy³a wysi³ki
nauczyciela przyrody pani Joanny Czerey-
skiej, uczniów i rodziców, budz¹c o¿ywio-
n¹ wspó³pracê i zaanga¿owanie w sprawy
wewn¹trzszkolne itd.

Wszystkim uczniom i ich nauczycielom
oraz rodzicom pracuj¹cym na wszystkie
szkolne osi¹gniêcia i dokonania serdecznie
dziêkujê i ¿yczê wielu jeszcze pomys³ów oraz
zapa³u do siêgania po nowe sukcesy.

Kolejne �wiêto za nami. Nowe prze¿y-
cia, refleksje i wydarzenia wpisane w co-
dzienne szkolne ¿ycie. Trafi¹ one na karty
szkolnej kroniki i  os³u¿¹ za wskazówkê przy
planowaniu �wiêta Szko³y w nastêpnym
roku szkolnym.

Dyrektor Szko³y
mgr Marianna Frej

Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa zor-
ganizowa³a konkurs recytatorski dla  5-cio
i 6-cio letnich dzieci z przedszkoli z najbli¿-
szych okolic. Jego celem by³o przybli¿enie
twórczo�ci poetki Doroty Gellner, autorki
m.in. znanej piosenki �Zuzia lalka niedu¿a...�.

Przewodnicz¹cym jury zosta³ Andrzej
Pettyn, prezes Towarzystwa Mi³o�ników Mi-
lanówka, a cz³onkami nauczyciele przygoto-
wuj¹cy dzieci do deklamacji. Nagrod¹, oprócz
ksi¹¿ek Autorki, by³a mo¿liwo�æ recytowa-
nia utworu przed pani¹ Gellner.

W czasie konkursu widaæ i s³ychaæ by³o
�wietne przygotowanie ma³ych artystów,
mieli dobrze opanowane teksty, przygotowa-
ne specjalne stroje i rekwizyty. Salê udeko-
rowano rysunkami uczniów Nowej Prywat-

nagrody ufundowane przez Burmistrza Mia-
sta. By³y to dyplomy oraz ksi¹¿ki ze zbior-
kami wierszy Doroty Gellner wszystkie z oso-
bistymi wpisami dla dzieci. (W sekretariacie
Nowej Prywatnej Szko³y ca³y czas  czekaj¹
na odbiór). Spotkanie pe³ne by³o poezji, hu-
moru, muzyki i dobrej zabawy tak, ¿e na za-
koñczenie deklamowa³y wszystkie dzieci,
które mia³y na to ochotê.

Ca³o�æ, czyli konkurs i spotkanie z Autor-
k¹ przygotowa³a pani Anna Soból wraz ze swo-
imi  kole¿ankami pani¹ Ann¹ Je¿ak i pani¹ Ew¹
£aczyñsk¹ z Nowej Prywatnej Szko³y Podsta-
wowej w Milanówku. Na koniec Dorota Gell-
ner wpisa³a siê do naszej Kroniki.

Wypada na koniec stwierdziæ, i¿ ro�nie
zainteresowanie poezj¹ w�ród milanowskich
dzieci, a to dobrze wró¿y równie¿ rozwojowi
czytelnictwa w�ród najm³odszych mieszkañ-
ców naszego miasta.

El¿bieta Siwek

Ro�nie
zainteresowanie
poezj¹ w�ród milanowskich dzieci

Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 w stylizowanym na Pana
Tadeusza przedstawieniu przygotowanym przez Annê Gnap
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To tytu³ ma³o znanego zbioru bajek wier-
szowanych Macieja S³omczyñskiego, który
ukaza³ siê tylko raz po wojnie w 1947 r. na-
k³adem wydawnictwa �Poligrafika� w £odzi.
Bajki zilustrowa³ grafik podpisuj¹cy siê ini-
cja³ami R.S. Egzemplarz bajek trafi³ do ni¿ej
podpisanego za spraw¹ przyrodniego brata
pisarza � Wojciecha. W ostatnich latach od-
wiedzi³ on kilkakrotnie Milanówek, miasto
w którym w okresie miêdzywojennym za-
mieszka³a rodzina S³omczyñskich. Maciej �
przysz³y s³awny pisarz (m.in. znany równie¿
jako autor krymina³ów Joe Alex) i t³umacz
literatury angielskiej (m.in. prze³o¿y³
wszystkie dzie³a Szekspira!) � chodzi³ tu do
gimnazjum, a w okresie wojny uczestniczy³
w dzia³alno�ci konspiracyjnej, która zapro-
wadzi³a go na Pawiak, sk¹d szczê�liwie uda-
³o mu siê wydostaæ na wolno�æ, aby w ostat-
niej fazie II wojny �wiatowej po dotarciu do
Francji walczyæ z Niemcami w szeregach ar-
mii amerykañskiej.

Opowie�ci Wojciecha o szczê�liwym
dzieciñstwie i m³odo�ci rodzeñstwa S³om-
czyñskich w Milanówku i ofiarowana ksi¹¿-
ka podsunê³y mi my�l  przypomnienia wspó³-
czesnym bardzo sympatycznych bajeczek
pisanych w dobrze znanej nam stylistyce
Jana Brzechwy, tym bardziej ¿e � jak wyni-
ka³o z moich pó�niejszych kontaktów z cór-
k¹ zmar³ego pisarza � Maciej S³omczyñski
Milanówek wielce sobie upodoba³. I mimo i¿

po wojnie do Milanówka nigdy nie powróci³,
a nawet ani razu go nie odwiedzi³, to wci¹¿
w rozmowach wspomina³ nasz¹ miejscowo�æ
i radosne chwile tu spêdzone. Byæ mo¿e mia³a
na to wp³yw jego wielka mi³o�æ do milanowian-
ki Barbary Targoñskiej, z któr¹ w 1943 r. za-
war³ zwi¹zek ma³¿eñski w pobliskim ̄ ukowie.

Zarz¹d Towarzystwa Mi³o�ników Mila-
nówka entuzjastycznie ustosunkowa³ siê do
pomys³u wznowienia bajek. Postanowiono
zilustrowaæ bajki rysunkami wykonanymi
przez dzieci uczêszczaj¹ce do milanowskich
szkó³, na co przysta³a córka Ma³gorzata
S³omczyñska-Pierzchalska przekazuj¹c
TMM nieodp³atnie prawa autorskie na to
nowe wydanie ksi¹¿ki. Og³oszono konkurs
w milanowskich szko³ach podstawowych,
w wyniku którego zebrano ponad 200 prac
plastycznych ilustruj¹cych poszczególne baj-
ki. By³ to dobry pomys³ - jak ocenili nauczy-
ciele - bo przy okazji dzieci dowiedzia³y siê,
i¿ tak lubiane przez nich ksi¹¿ki, jak Piotru�
Pan Barrie�go, Alicja w krainie czarów Ca-
rolla, Podró¿e Guliwera Swifta z angielskie-
go przet³umaczy³ Maciej S³omczyñski.

W chwili, gdy oddajemy ten numer Biu-
letynu Miejskiego do druku trwa selekcja ilu-
stracji i wkrótce rozpoczn¹ siê prace typo-
graficzne, aby �Makówka z Milanówka�
mog³a ukazaæ siê w formie ksi¹¿kowej
w listopadzie br. Promocjê ksi¹¿ki po³¹czy-
my z wystaw¹ najciekawszych prac mila-

�Makówka z Milanówka�
nowskich dzieci do wszystkich bajek i ze spo-
tkaniem z córk¹ pisarza, która przybli¿y nam
pracê pisarsk¹ ojca.

Wiêcej informacji o Macieju S³omczyñ-
skim zainteresowani czytelnicy znajd¹
w ksi¹¿ce wspomnieniowej córki �Nie mo-
g³em byæ inny. Zagadka Macieja S³omczyñ-
skiego�, która ukaza³a siê nak³adem Wy-
dawnictwa Literackiego w Krakowie.

Andrzej Pettyn

�Genius Loci�
 Szczególny duch naszego Milanówka

sprawia, ¿e odbierane jest przez przyjezdnych
jako miasto wyj¹tkowe. Trudno okre�liæ tê
wyj¹tkowo�æ opieraj¹c siê li tylko na chwale-
niu przyrody czy architektury. S¹ przecie¿
miejsca, które nie wyró¿niaj¹ siê niczym
szczególnym, a jednak co� przyci¹ga.

W swoich woja¿ach plenerowych po Pol-
sce spotka³em tylko dwa miasta tak fascynu-
j¹ce duchowo�ci¹, by³y to: stary Kraków
i Kazimierz Dolny. Tam, niemal¿e w ka¿dym
miejscu, roz³o¿y³bym sztalugi, wycisn¹³ farby
na paletê i malowa³ do zmierzchu. By³ czas,
kiedy w Liceum Plastycznym z ca³¹ grup¹ wy-
je¿d¿ali�my na d³u¿sze �wolne dni� i nasyce-
ni urokiem Kazimierza wracali�my pe³ni wra-
¿eñ oraz twórczych do�wiadczeñ. By³ czas,
kiedy równie¿ zaprasza³em przyjació³ do Mi-
lanówka. St¹d trudno im by³o wyjechaæ tak jak
z Krakowa.

Dzisiaj artystów nie ubywa w naszym mie-
�cie, lecz przybywa. Przyje¿d¿aj¹ wytrawni,
do�wiadczeni, jak kiedy�. Rodz¹ siê równie¿

nowe talenty. Genius Loci dzia³a. Coraz czê-
�ciej mo¿na spotkaæ malarza przy sztalugach
lub dowiedzieæ siê o sukcesach twórcy ¿yj¹-
cego i tworz¹cego w ciszy wieczora pod wie-
kowym dêbem. ��wiat mo¿e byæ piêkny pod
warunkiem, ¿e mieszka siê w Milanówku
i tutaj tworzy�. Pojawiaj¹ siê coraz lepsze
mo¿liwo�ci prezentacji twórczo�ci.

Zapewne nie jeden milanowski artysta
sceniczny marzy³ o przyzwoitej scenie w na-
szym mie�cie, przynajmniej takiej, jaka by³a
swego czasu w Teatrze Letnim. Wspaniale
by³oby, gdyby pisarze z naszego miasta naj-
pierw tutaj mieli wieczory autorskie. Plasty-
ków mo¿emy podziwiaæ ju¿ od kilku ³adnych
lat. Zapocz¹tkowana przez Pañstwa Gra¿y-
nê i Roberta �niadewiczów pasja eksponowa-
nia tego, co najpiêkniejsze w sztuce, zaowo-
cowa³a ju¿ doskona³ym plonem wernisa¿y
o wysokiej randze.

S¹dzê, ¿e milanowscy arty�ci powinni siê
organizowaæ i wspólnie w tych trudnych cza-
sach walczyæ o sukcesy nie tylko w Milanów-
ku, ale Polsce i ju¿ Europie � Genius Loci
pomo¿e.

Mariusz Koszuta
Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2
podczas Warsztatów Twórczych TMM
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W dniu 25 maja odby³ siê wernisa¿ wysta-
wy rysunku i malarstwa pt. �Matki i córki�.

Prezentowa³y swoje prace pani Agniesz-
ka Galiñska, która zajmuje siê fotografi¹
i malarstwem oraz jej córka Joanna,  uczen-
nica III klasy LO w Grodzisku Maz. Druga
para to Maria Jarosiñska � mieszkanka Mi-
lanówka, nauczycielka i jej córka Ma³gorza-
ta Jarosiñska, uczennica III klasy Liceum Pla-
stycznego w Miñsku Mazowieckim. Pani
Maria maluje od kilku lat. Najczê�ciej mar-
twe natury, pejza¿e, kwiaty (olej, pastel).
Ma³gosia pierwsze kroki w rysunku i malar-
stwie stawia³a w Miejskim O�rodku Kultury
w Milanówku i kolejno w Ognisku Plastycz-
nym w Grodzisku Maz. Rysuje i maluje ró¿-
nymi technikami.

Przez kilka lat pani Agnieszka i pani
Maria wraz ze swoimi córkami uczêszcza³y

�Matki i córki�
Wystawa Malarstwa i Rysunku

do Pañstwowego Ogniska Plastycznego
w Grodzisku Mazowieckim ucz¹c siê rysun-
ku i malarstwa u prof. Aleksandra Turka.
Wspólne tworzenie zacie�nia³o miêdzy nimi
wiêzy przyja�ni i stanowi³o pewien etap
w rozwoju ich twórczo�ci. Po kilku latach,
ka¿da z nich obra³a w³asn¹ drogê artystycz-
nych poszukiwañ, ale postanowi³y podsumo-
waæ swoj¹ dzia³alno�æ poprzez zbiorow¹ wy-
stawê swoich prac. Wystawa zbieg³a siê
z obchodami Dnia Matki i dlatego mia³a
szczególnie uroczysty charakter. Obie mamy
postanowi³y bowiem uczciæ to �wiêto w spo-
sób inny ni¿ zwykle. Ukaza³y poprzez wy-
stawê to, co da³y najlepszego swoim córkom
i co od nich otrzyma³y: wspólne prze¿ycia,
przyja�ñ, porozumienie i rozwijaj¹c¹ przy-
godê z kolorem i form¹. Mamy i córki s¹ przy-
k³adem jak mo¿na wspólnie poznawaæ pew-
ne zak¹tki sztuki poza codzienno�ci¹.

Dyrektor  Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Biczyk

Europejski Dzieñ Dziecka
w Miejskim O�rodku Kultury

W pi¹tek 30 maja od rana w Miejskim
O�rodku Kultury trwa³y Fina³y konkursów:
V Miêdzyszkolnego Konkursu Ekologiczne-
go i III Fina³ Konkursu �Bezpieczna droga do
szko³y i z powrotem�. Zwyciêzcy obydwu
konkursów otrzymali wspania³e nagrody
wrêczane przez Burmistrza Miasta Jerzego
Wysockiego. Popo³udnie to ju¿ programy ar-
tystyczne przygotowane przez dzieci i m³o-
dzie¿ szkoln¹ dla najm³odszych uczestników
Festynu.

Od 1330 na scenie rozstawionej przed bu-
dynkiem MOK-u rozpoczê³y siê wystêpy ar-
tystyczne. Wyst¹pi³y dzieci z Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 3, prezentowa³y  piosenki, wier-
sze oraz taniec nowoczesny w wykonaniu
w³asnego zespo³u. Dzieci ze Szko³y Podsta-
wowej nr 2 zaprezentowa³y Radosne show.
�Z wizyt¹ w Europie�  nazwany zosta³ wy-
stêp dzieci Zespo³u Szkól Gminnych nr 1, któ-
ry wspaniale przybli¿a³ nam kraje europej-
skie. Maluszki z Nowej Prywatnej Szko³y
Podstawowej wspaniale od�piewa³y i odtañ-
czy³y Krakowiaczka. Wszyscy bawili siê we-
so³o dopinguj¹c wystêpuj¹cych gromkimi
brawami. Go�cinnie wyst¹pi³y dwie grupy
tañca fitness �Dolbladhatana� i �Legia Cu-
dzoziemska� z ZSG nr 1 w Brwinowie, przy-
jête entuzjastycznymi brawami znajduj¹cej
siê przed scen¹ mêskiej publiczno�ci.

Po wystêpach dzieci, Pan Burmistrz Je-
rzy Wysocki wraz z pani¹ Ann¹ Biczyk �

dyrektor MOK-u, wrêczy³ nagrody w konkur-
sie plastycznym, który odbywa³ siê na powie-
trzu podczas trwania festynu, a tak¿e w kon-
kursie graffiti. Najlepsze prace znalaz³y swo-
je miejsce na �cianie na terenie O�rodka. Ko-
szulki i torby z logo miasta oraz s³odko�ci,
to nagrody dla finalistów.

Odby³a siê te¿ dekoracja Odznak¹ Przy-
jaciel Dziecka, przyznawan¹ przez Zarz¹d
Krajowy Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
W tym roku otrzymali j¹: pani Irena Lipiñ-
ska pe³nomocnik Burmistrza ds. profilakty-
ki i uzale¿nieñ, pani Gra¿yna Klempnerow-
ska kierownik �wietlicy TPD w Milanówku,

pan Jerzy Wysocki Burmistrz Miasta Mila-
nówka. Odznaki wrêcza³ Miros³aw Gajowni-
czek Prezes Powiatowego TPD.

Pomimo napiêtego harmonogramu zna-
laz³ siê czas na wystêpy dzieci, które chcia³y
zaprezentowaæ siê na scenie z piosenk¹ lub
wierszykiem.

Nastêpnie scenê opanowa³a m³odzie¿
szkó³ �rednich, czyli zaczê³o siê kabareto-
we popo³udnie z m³odzie¿¹. Program
przygotowany by³ w ramach wolontariatu, za
co nale¿¹ siê szczególne podziêkowania m³o-
dzie¿y i wspó³pracuj¹cym  nauczycielom.

Artur Niedziñski

Le�ny trakt � obraz olejny autorstwa
Ma³gorzaty Jarosiñskiej, uczenniczy
III klasy Liceum Plastycznego

M³odzie¿ licealna w kabaretowym popo³udniu
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Wolontariacki Dzieñ Dziecka
Tak, skojarzenie prawid³owe. Niektórzy

nazywaj¹ wolontariuszy �wolontariatami�,
a to co robi¹ �wolontariatk¹�. Co� w tym jest,
bo tylko pozytywnie zakrêceni znajd¹ czas,
aby w�ród tylu obowi¹zków zwi¹zanych
z nauk¹(a tu, moi drodzy, koniec roku! � kla-
sówki, sprawdziany, walka o lepsze stopnie)
wymy�liæ dla dzieciaków co� ciekawego
w tym dniu dla nich szczególnym.

Festyn w Miejskim O�rodku Kultury by³
do tego dobr¹ okazj¹. To by³a udana impreza.

Ró¿ne szko³y przygotowa³y ciekawe pro-
gramy i prezentacje � a¿ szkoda, ¿e wybra-
no na to pi¹tek, a nie sobotê czy choæby nie-
dzielê. Udzia³ ma³ych i du¿ych go�ci by³by
zapewne o wiele liczniejszy.

Nasza m³odzie¿ � od dawna zreszt¹ dzia-
³aj¹ca w wolontariacie, te¿ przygotowa³a cie-
kawy program muzyczno-poetycki: 5 weso-
³ych, skocznych piosenek w wykonaniu Asi
Burgie³³ (gitara) i Sylwii Góraj (�piew),
wiersze z cyklu �Wszystkie zwierzêta du¿e
i ma³e� zaprezentowane przez prawdziwe ta-
lenty recytatorskie: Jacka Skórzyñskiego
(�Nosoro¿ec�, �Chrz¹szcz�) i Asiê Burgie³³
(�Strasna zaba�). Grzesio Pawelec brawu-
rowo wykona³ 2 ballady rockowe akompa-
niuj¹c sobie na gitarze. Bardzo ciekawym
odkryciem muzycznym okaza³ siê Mirek Ka-
znowski graj¹cy  �kawa³ki� Gleena Millera
i popularne standardy jazzowe na saksofo-
nie i klarnecie. Okazuje siê, ¿e ca³a jego ro-
dzina muzykuje: tata gra na wiolonczeli,
mama na fortepianie. Obiecali nam rodzin-
ny koncert. �wietnie! Okazjê do tego na pew-
no znajdziemy � mo¿e Dni Milanówka?

Na koniec wyst¹pi³ natchniony m³odzian
o marzycielskim wzroku � Rafa³ Kurowski
(dla przyjació³ �Kurak�), który têskne tony
wydoby³ z niezwyk³ego instrumentu, które-
go nazwy nie jeste�my tu w stanie przytoczyæ.

Dzieciaki i m³odzie¿ bardzo ciep³o przy-
jêli wykonawców, którzy równie dobrze ba-
wili siê jak s³uchacze.

Nie by³ to pierwszy wystêp naszej m³o-
dzie¿y, podobne zwi¹zane by³y nie tylko
z akcjami wolontariatu np. koncerty
w O�rodku Rehabilitacyjnym na Piasta 5
z okazji otwarcia tam galerii malarstwa oraz
w MOK-u dla dzieci z TPD przed �wiêtami
wielkanocnymi, ale tak¿e z prowadzon¹
przez bibliotekê szkoln¹ akcj¹ �Promuje-
my m³ode talenty�. Dziêki temu  wielu m³o-
dych ludzi odnalaz³o pozytywn¹ motywacjê
do pracy nad swoim talentem, do pokazania

swoich umiejêtno�ci. W ten sposób powsta³
np. zespó³ �Gallery� w sk³adzie: M. Wierz-
bicki, M. Orzechowska, P. Olszewski,
M. Puchalski, £. Gañko.

Akcji zwi¹zanych z wolontariatem prze-
prowadzili�my  ju¿ wiele: pomagamy dzie-
ciom w nauce, zbierali�my dary na Gwiazd-
kê (akcja �Zostañ Miko³ajem�), przygotowa-
li�my akcjê ��wi¹teczny stroik�, �Zakupy
pod choinkê�, z których dochód przekazano
dzieciom z TPD.

Chcemy te¿ nawi¹zaæ bli¿sz¹ wspó³pracê
z O�rodkiem Rehabilitacyjnym na Piasta 5.

Dyrektor o�rodka oraz pensjonariusze
uczestniczyli w lekcjach wychowawczych
w naszym liceum. M³odzie¿ zapozna³a siê
z charakterem o�rodka i wyrazi³a chêæ dzia-
³ania w ramach szkolnego wolontariatu.
Przede wszystkim jednak mia³o to jeszcze
jeden cel: uwra¿liwiæ m³odzie¿ na problemy
niepe³nosprawnych, pokazaæ, ¿e s¹ oni zwy-
czajnymi lud�mi, którzy jak inni potrzebuj¹
akceptacji i przyjació³.

Planujemy te¿ rewizytê w o�rodku,
udzia³ w zajêciach terapeutycznych, na pew-
no koncert, a mo¿e wspólne ognisko przed
wakacjami?

To dopiero pierwszy rok, pocz¹tek na-
szych dzia³añ. W przysz³ym roku na pewno
nie zabraknie nam ciekawych pomys³ów. Li-
czymy zreszt¹ na pomoc w tym wzglêdzie ze
strony struktur samorz¹dowych oraz orga-
nizacji dzia³aj¹cych na rzecz kultury, eduka-
cji i pomocy spo³ecznej.

Ma³gorzata Frankowska

Jolanta Pêszkal

NASZ BASEN
i LATO

Uprzejmie informujê, ¿e w roku bie¿¹-
cym k¹pielisko miejskie w Milanówku zosta-
³o uruchomione 19 czerwca.

Ceny biletów kszta³tuj¹ siê na poziomie cen
z 2002 r. tj:

1. Doro�li 8 z³.
2. M³odzie¿ i dzieci

z terenu Milanówka wstêp wolny
3. M³odzie¿ i dzieci

z innych miejscowo�ci 2 z³.
4. Renci�ci i emeryci 2 z³.
5. Studenci do ukoñczenia 25 r.¿. 3 z³.
Basen czynny codziennie
w godzinach  9.oo � 19.oo
Serdecznie zapraszam wszystkich do
korzystania z naszego k¹pieliska.

Ze swojej strony gwarantujê fachow¹
kadrê ratowników wodnych, mi³¹ obs³ugê,
jak równie¿ zaplecze gastronomiczne.

Dyrektor ZGKiM
Miros³awa Grochowska

Korty Tenisowe

KULTURA WYPOCZYNEK

Czynne od godz. 8.00 do 20.00

Przy �wietle od poniedzia³ku do pi¹tku od
godz. 20.00 do 22.00 � po wcze�niejszej
rezerwacji telefonicznej.

1 godz. � 18 PLN

1 godz. przy o�wietleniu � 20 PLN

tel. 758-39-60

Koordynator ds. sportu w mie�cie
W³odzimierz Filipiak

Wakacyjne
przemy�lenia

Zbli¿aj¹ siê wakacje, jedni ju¿ mog¹ p³a-
wiæ siê w s³oneczku, dzieci i m³odzie¿ odpo-
czywaæ bêd¹ po szkolnych zmaganiach. Za-
praszam do Miejskiego O�rodka Kultury.
A po wakacjach mo¿e wpadn¹ wam do g³o-
wy podczas letnich wêdrówek jakie� cieka-
we  pomys³y? Podzielcie siê nimi z nami. Za-
praszam do wspó³pracy. Ju¿ od wrze�nia za-
pisy na zajêcia w sekcjach artystycznych
i klubach zainteresowañ.

Dyrektor  Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Biczyk

e-mail: mokmilanowek@poczta.fm
annabiczyk@wp.pl

www.mokmilanowek.pl
tel./fax (0-22) 758-39-60

Miejski O�rodek Kultury
Milanówek, ul.Ko�cielna 3

Informacja
Fina³ II Ogólnopolskiego Konkursu

Poetyckiego �Jednego Wiersza� organizo-
wanego przez Miejski O�rodek Kultury od-
bêdzie siê 27 wrze�nia. Wszyscy uczestni-
cy i laureaci zostan¹ powiadomieni o termi-
nie uroczystego zakoñczenia.
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V FINA£ KONKURSU EKOLOGICZNEGO
W dniu 30.05.2003 r. w Teatrze Let-

nim przy ul. Ko�cielnej 3 w Milanówku od-
by³ siê V fina³ miêdzyszkolnego konkursu
ekologicznego pod patronatem Burmistrza
Miasta Milanówka. Pomys³odawc¹ tematów
konkursowych by³ Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
w Milanówku, a konkretnie trzy nazwiska:
El¿bieta Lipiñska � vicedyrektor Szko³y, Iwo-
na Medykowska i Jolanta £aszczotko.
Tematy prac konkursowych:
l dla uczniów klas I�III szkó³ podsta-

wowych �Przyroda o¿ywiona w na-
szej klasie�

l dla uczniów klas IV�VI  szkó³ podsta-
wowych oraz klas I�III gimnazjum
�Przyroda w najbli¿szym otoczeniu
szko³y�
Nad poprawnym przebiegiem konkursu

czuwa³a Komisja w sk³adzie:
1. Zofia Krawczyk � kierownik Referatu

Ochrony �rodowiska UM Milanówek �
przewodnicz¹ca Komisji konkursowej

2. Stanis³aw Soliwoda � v-ce przewodnicz¹-
cy L.O.P. � cz³onek Komisji konkursowej

3. Andrzej Wi¹zecki � nauczyciel Nowej
Prywatnej Szko³y Podstawowej w Mila-
nówku � cz³onek Komisji konkursowej

4. Natalia Kisielewska � uczennica Nowej
Prywatnej Szko³y Podstawowej w Mila-
nówku � cz³onek Komisji konkursowej

5. Grzegorz Ojrzyñski � nauczyciel Integra-
cyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej
Nr 18 w Milanówku � cz³onek Komisji
konkursowej

6. Aleksandra Wi�niewska � uczennica In-
tegracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawo-
wej Nr 18 w Milanówku � cz³onek Komi-
sji konkursowej

7. Joanna Czereyska � nauczyciel Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Milanówku � cz³o-
nek Komisji konkursowej

8. Mateusz Rataj � uczeñ Szko³y Podstawo-
wej Nr 2 w Milanówku � cz³onek Komisji
konkursowej

9. El¿bieta Lipiñska � dyrektor Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1 w Milanówku �
cz³onek Komisji konkursowej

10. Agnieszka Skorupiñska � uczennica Ze-
spo³u Szkó³ Gminnych Nr 1 w Milanów-
ku � cz³onek Komisji konkursowej

11. Dorota Gawry� � nauczyciel Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 3 w Milanówku �
cz³onek Komisji konkursowej

12. Rafa³ Tomczyk � uczeñ Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 w Milanówku � cz³onek
Komisji konkursowej
Komisja  oceniaj¹c  zadania konkursowe:

l dla klas I � III szkó³ podstawowych � bra³a

pod uwagê: zawarto�æ merytoryczn¹, po-
mys³owo�æ i estetykê wykonania albumów
pt.� Przyroda o¿ywiona w naszej klasie�

l dla klas IV�VI szkó³ podstawowych
i klas gimnazjalnych � bra³a pod uwagê:
wykorzystanie naturalnych elementów
�rodowiska, przydatno�æ dydaktyczn¹,
pomys³owo�æ wykonania, formê prezen-
tacji zadania konkursowego pt. �Przyro-
da w najbli¿szym otoczeniu szko³y�.
Celem przeprowadzonego konkursu

pn. �Przyroda o¿ywiona w naszej klasie� by³o:
l Zapoznanie uczniów z ro�linami hodow-

lanymi w klasach (uwzglêdniaj¹c rów-
nie¿ zwierzêta np. rybki, ptaki), tj. roz-
poznawanie najczê�ciej wystêpuj¹cych
ro�lin ozdobnych, ich pielêgnacja i ob-
serwacja rozwoju oraz narysowanie ro-
�lin z uwzglêdnieniem ich cech charak-
terystycznych.
W konkursie udzia³ wziêli uczniowie

klas I�III z czterech milanowskich szkó³ pod-
stawowych:
l Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1,
l Szko³y Podstawowej Nr 2,
l Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej,
l Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podsta-

wowej Nr 18.
Po dokonaniu oceny zadania konkurso-

wego i podsumowania wyników przyznano:
l I miejsce � Zespo³owi Szkó³ Gminnych Nr 1
l II miejsce � Nowej Prywatnej Szkole

Podstawowej
l III miejsce � Szkole Podstawowej Nr 2
l IV miejsce � Zesp. Szkó³ Gminnych Nr 3

Celem przeprowadzonego konkursu pn.
�Przyroda w najbli¿szym otoczeniu szko-
³y� by³o:
l Wykorzystanie dydaktyczne najbli¿szego

otoczenia szko³y tj. rozpoznawanie przez
uczniów gatunków drzew, krzewów
i zwierz¹t (inwentaryzacja), wykonanie
przez uczniów opisów ro�lin i zwierz¹t (ta-
bliczki informacyjne), wykonanie planu
i instalacji �cie¿ki, wykonanie dokumen-
tacji oraz wzbogacenie �cie¿ki o nowe ele-
menty (wykonanie instalacji).

Do konkursu ekologicznego pn.�Przyro-
da w najbli¿szym otoczeniu szko³y� przy-
st¹pi³y ni¿ej wymienione szko³y:
l Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1
l Szko³a Podstawowa Nr 2
l Integracyjna Spo³eczna Szko³a Pod-

stawowa Nr 18
l Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 3
l Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa

Po ocenie prac konkursowych i podsu-
mowaniu punktów przyznano:
l I miejsce � Zespo³owi Szkó³ Gminnych Nr 3
l II miejsce ex aequo � Zespo³owi Szkó³

Gminnych Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2
l III miejsce � Nowej Prywatnej Szkole

Podstawowej
l IV miejsce � Integracyjnej Spo³ecznej

Szkole Podstawowej Nr 18
W bie¿¹cym roku nagrody rzeczowe,

które wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanów-
ka Jerzy Wysocki szko³om uczestnicz¹cym
w konkursie, zosta³y zapakowane w eko-
logiczne torby bawe³niane promuj¹ce na-
sze zielone miasto i segregacjê odpadów!

Nagrodami  za udzia³ w konkursie by³y
m. in.: kasety video z filmami przyrodniczy-
mi, zestawy optyczne, mapy Polski � zanie-
czyszczenie powietrza, zegary s³oneczne,
albumy, przyrz¹dy do obserwacji przyrody,
lupy, kompasy.

Ponadto ka¿da ze szkó³ otrzyma³a na-
grodê dodatkow¹ � po 8 szt. krzewów
ozdobnych ufundowanych przez Pana Sta-
nis³awa Olkowskiego w³a�ciciela firmy �Wy-
wóz odpadów komunalnych� z Milanówka.

Na zakoñczenie imprezy wszyscy
uczniowie zostali zaproszeni na lody przez
fundatorów � Pani¹ Halinê Pacze�n¹ i Pana
Jakuba Pacze�nego � w³a�cicieli Cukierni
w Milanówku przy ul. Ko�ciuszki 34a oraz
otrzymali cukierki �Krówki� od Firmy Pani
Konstancji Do³êgi � Do³êgowskiej � Cu-
kierki Reklamowe�.

Do grona sponsorów  do³¹czyli: Pan
Petroniusz Frejlich � w³a�ciciel firmy Urz¹-
dzanie i Utrzymywanie Zieleñców, Chirurgia
Drzew w Milanówku,  wp³acaj¹c dobrowol-
n¹ kwotê na konto GFO�iGW, z którego za-
kupiono nagrody rzeczowe; oraz Pan Mie-
czys³aw Czarnecki � w³a�ciciel firmy stolar-
skiej CIS przekazuj¹c kilkadziesi¹t drewnia-
nych elementów wykorzystanych przez
uczniów do �cie¿ek dydaktycznych w szko³ach.

Wszystkim sponsorom konkursu ekolo-
gicznego serdecznie dziêkujemy!!!

Laureatom konkursu, nauczycielom
ekologii oraz dyrektorom szkó³ gratulujemy!

Tegoroczny konkurs cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem w�ród dzieci i m³odzie¿y,
którzy wykazali siê pomys³owo�ci¹, praco-
wito�ci¹ oraz ogromn¹ wiedz¹. Cieszy rów-
nie¿  fakt, ¿e w edukacji dzieci i budowie �cie-
¿ek dydaktyczno � ekologicznych pomagali
nie tylko nauczyciele, ale równie¿ rodzice,
starsze rodzeñstwo, prywatne firmy i samo-
rz¹d. Widaæ, ¿e wszystkim zale¿y  na posze-
rzaniu  zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y
ekologi¹ i ochron¹ �rodowiska naturalnego.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Zofia Krawczyk
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Referat
Ochrony
�rodowiska

tel.: 758 30 61 wew. 221 lub 212
e-mail: srodowisko@milanowek.pl

AKCJA ODBIORU ZU¯YTYCH OPON!
Informujê, ¿e od miesi¹ca czerwca do koñca bie¿¹cego roku trwa akcja odbioru zu¿ytych

opon od mieszkañców naszego miasta (nie prowadz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej).

Zbiórkê zu¿ytych opon (bez felg) bêdzie obs³ugiwaæ firma �AMINEX�. Warunkiem przy-
jêcia zu¿ytych opon od w³a�cicieli gospodarstw domowych do wywozu jest zg³oszenie telefo-
niczne,  tel. 758-30-61 (62) wew. 221 lub 212, b¹d� zg³oszenie osobiste w Referacie Ochrony
�rodowiska najpó�niej w �rodê (do godz. 1300) poprzedzaj¹c¹ dzieñ wywozu zu¿ytych  opon.

Terminy odbioru zu¿ytych opon:

28.06., 26.07., 30.08., 27.09., 25.10., 29.11., 27.12.2003 r.

Prawo do korzystania z wywozu przys³uguje w³a�cicielom posesji uczestnicz¹cym w zin-
tegrowanym systemie selektywnej zbiórki odpadów b¹d� legitymuj¹cymi siê umow¹ na wy-
wóz odpadów komunalnych. Warunkiem odbioru odpadów niebezpiecznych od w³a�cicieli
gospodarstw domowych jest zg³oszenie telefoniczne,  tel. 758-30-61 (62) wew. 221 lub 212
b¹d� zg³oszenie osobiste w Referacie Ochrony �rodowiska najpó�niej w �rodê (do godz. 1300)
poprzedzaj¹c¹ tydzieñ wywozu przedmiotowych odpadów. Wywóz odpadów odbywa siê raz
w miesi¹cu w ka¿dy drugi poniedzia³ek miesi¹ca tj.:14.07, 11.08, 08.09, 13.10, 10.11,
08.12.2003 r.

Zwracamy siê z pro�b¹ do mieszkañców o obecno�æ cz³onka rodziny w domu w terminie
odbioru odpadów niebezpiecznych, b¹d� w wyj¹tkowych sytuacjach � wystawianie  zg³oszo-
nych do odbioru odpadów przed bramê wjazdow¹ swojej posesji.

ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
pralek, lodówek, monitorów oraz telewizorów z gospodarstw
domowych na terenie Milanówka trwa.

Gospodarka odpadami
to jedno z podstawowych zadañ samo-

rz¹du. Ten znaczny problem staramy siê suk-
cesywnie rozwi¹zywaæ.

Stworzyli�my ju¿ ca³ej wspólnocie samorz¹-
dowej dobre warunki do gromadzenia i odbioru
sta³ych odpadów komunalnych oraz warunki do
segregacji i odzysku surowców wtórnych. Zbie-
ramy te¿ odpady niebezpieczne.

Te systemowe rozwi¹zania � wsparte
edukacj¹ i bod�cami materialnego zaintere-
sowania � zosta³y zaakceptowane przez zna-
komit¹ wiêkszo�æ mieszkañców (ok. 90%
gospodarstw z zabudowañ jednorodzinnych
w³¹czy³o siê do systemu selektywnej zbiórki
odpadów) i przynosz¹ wymierne efekty.

Wy³¹czenie ze strumienia odpadów su-
rowców wtórnych ju¿ u �róde³ ich powsta-
wania wymaga pe³nej �wiadomo�ci i dyscy-
pliny. W zamian przynosi efekty spo³eczne,
ekonomiczne i ekologiczne.

W celu  uzyskania jeszcze lepszych efek-
tów zwracamy siê do Pañstwa z pro�b¹

o �wiadome zmniejszanie ilo�ci wytwarzanych
odpadów. Zastanówmy siê czy warto kupowaæ
napoje w butelkach plastikowych, czy warto
braæ w ka¿dym sklepie tzw. reklamówkê?

Zachêcamy Pañstwa do zabierania ze
sob¹ na tak zwane zakupy � kosza lub toreb
wielokrotnego u¿ytku.  PROPONUJEMY
TORBY Z P£ÓTNA � s¹ mocne, lekkie i hi-
gieniczne (mo¿na je wypraæ).

¯yczymy Pañstwu dalszych sukcesów
we wdra¿aniu nowych rozwi¹zañ w zakre-
sie ochrony �rodowiska.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Zofia Krawczyk

Rada Miasta poprzedniej kadencji w ra-
mach promocji zdrowia podjê³a decyzjê
o dofinansowaniu ze �rodków bud¿etu mia-
sta badañ mammograficznych dla mieszka-
nek Milanówka. Akcjê przeprowadzono jesie-
ni¹ ub. roku dla kobiet w wieku powy¿ej
40 lat. Cieszy³a siê ona du¿ym zainteresowa-
niem, wiêc w roku bie¿¹cym postanowili�my
j¹ kontynuowaæ. Badania zosta³y przeprowa-
dzone w Pracowni Mammograficznej w Mila-
nówku w lutym i marcu. Zg³osi³o siê ³¹cznie
88 kobiet (60 w lutym i 28 w marcu). Podob-
nie jak w roku ubieg³ym tak i teraz czê�æ kosz-
tów badañ pokryto z bud¿etu miasta.

W ramach promocji zdrowia mieszkañ-
ców planujemy jeszcze w tym roku po wa-
kacjach przeprowadziæ badania ortopedycz-
ne dzieci w szko³ach podstawowych i gim-
nazjach. Badania te bêd¹ w ca³o�ci finanso-
wane przez gminê.

Przewodnicz¹ca
Komisji Zdrowia i Sportu

    Ma³gorzata Filipiak

MAMMOGRAFIA
ZDROWIE

Kalendarz
imprez artystycznych
i sportowych na lato

23.06 � 11.07.
w godz. 10.00 � 16.00

AKCJA �LATO W MIE�CIE�
miejsce TPD Milanówek ul. Brzozowa 7

LIPIEC
26.07. (sobota)

Turniej Pi³ki no¿nej dru¿yn 6 osobowych

godz. 10.00

Wycieczka rowerowa � dystans 70 km.
Zbiórka uczestników na terenie parku le-
�nego przy zbiegu ulic Starodêby i Mickie-
wicza.

Trasa wycieczki � Milanówek, Jaktorów,
Baranów, Cybulszczyzna, Kaski, Paprot-
nia, ¯elazowa Wola. Powrót ww. tras¹ do
Milanówka. Zakoñczenie wycieczki na
ul. Starodêby.

WYPOCZYNEK


