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63. rocznica Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie rozpoczê³o siê 1 sierpnia 1944 roku. By³o to zbrojne wyst¹pienie
przeciwko okupuj¹cym Warszawê wojskom niemieckim, które zakoñczy³o siê jednak
kapitulacj¹ oddzia³ów powstañczych.

Pan Andrzej Szolc mia³ wówczas 17 lat.
Pamiêta, ¿e Milanówek nie uczestniczy³ bezporednio w akcji Burza. Sytuacja sta³a siê
o tyle trudna, ¿e wszystkie wiadomoci
z Warszawy przekazywane by³y drog¹ Warszawa  Londyn  Milanówek. Rozkaz, by
iæ jej na odsiecz przyszed³ póno i z racji
zmiany szyfrów nie zosta³ od razu odczytany. Kiedy uda³o siê go rozszyfrowaæ, Niemcy otoczyli miasto. Nie by³o ju¿ szans na pomoc dla stolicy. Pan Andrzej pamiêta sytuacjê, gdy mieszka³ na ul. ¯wirowej (obecnie
Fiderkiewicza). Z tarasu domu rozci¹ga³ siê
widok na Warszawê. Przera¿aj¹ca by³a ³una
ognia oraz odg³osy walk, które nios³y siê
wtedy z miasta  wspomina.
1 sierpnia mieszkañcy Milanówka uczcili
rocznicê wybuchu Powstania. Przy kwaterach Powstañców Warszawskich na miejscowym cmentarzu, oraz pod Pomnikiem ¯o³nierzy AK, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze. W intencji wszystkich uczestników Powstania oraz ¿o³nierzy AK odprawiono równie¿ Mszê w. w kociele pw. w Jadwigi. Kolejna uroczystoæ odby³a siê 10 sierpnia.
Upamiêtniono wówczas 63. rocznicê mordu
za³ogi tajnego Magazynu Broni AK w Milanówku. By³ to najwiêkszy w obwodzie magazyn broni zniszczony przez Niemców.
Kiedy zapyta³am Pana Andrzeja, o przes³anie dla mieszkañców Milanówka, zadu-

ma³ siê i stwierdzi³, ¿e to trudne pytanie. Po
chwili jednak odpowiedzia³: ¿yczê mieszkañcom Milanówka, by nigdy nie musieli
prze¿ywaæ takiej sytuacji. ¯yczê im równie¿,
aby pamiêtali przede wszystkim o tych, którzy oddali swoje ¿ycie w Powstaniu walcz¹c
o woln¹ Polskê.

Oprac. na podst. rozmowy z Panem
Andrzejem Szolcem, Przewodnicz¹cym
wiatowego Zwi¹zku Armii Krajowej
Obwodu Ba¿ant Orodka Mielizna
Miejskie Centrum Informacji
Patrycja Jankowska

Z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy przy kwaterach Powstañców Warszawskich
na miejscowym cmentarzu

Harcerska Akcja Letnia 2007

Tegoroczne wakacje by³y wyj¹tkowe. Harcerze nie tylko wypoczywali na obozach naszego
hufca. Pe³nili tak¿e s³u¿bê i nawi¹zywali przyjanie na Miêdzynarodowym Zlocie  Skautowy
wschód s³oñca zorganizowanym w 100-lecie harcerstwa na Cyplu Czerniakowskim
w Warszawie.

Zdobywaj¹c Warszawsk¹ Odznakê Krajoznawcz¹, zobaczyli Warszawê innymi
oczami. Wêdruj¹c po dzisiejszych warszawskich uliczkach, cofali siê w przesz³oæ  poznaj¹c bli¿ej ka¿dy dzieñ Powstania Warszawskiego. Uczestniczyli w spotkaniach
i ogniskach Szarych Szeregów, pe³nili
s³u¿bê przy miejscach pamiêci narodowej,
czynnie uczestniczyli w uroczystociach
zwi¹zanych z rocznic¹ wybuchu Powstania
Warszawskiego. Dumnie nosili sztandary
i pe³nili wartê, a wieczorem po dniu pe³nym
wra¿eñ i w³asnorêcznie przygotowanych posi³kach, piewali i pl¹sali w harcerskim krêgu przyjació³. I w³anie wtedy wspominali
wspólnie prze¿yte chwile na obozach i koloniach. Choæ z obozów wyjechali przed paroma dniami  ju¿ by³o co wspominaæ.

Harcerze i instruktorzy Hufca
Milanówek z Naczelnikiem ZHP
hm Teres¹ Hernik w czasie Zlotu
Skautowy Wschód Sloñca
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Kalendarz imprez kulturalnych
i sportowych wrzesieñ 2007

31.08. (pi¹tek)
Uroczystoæ Rocznicowa wybuchu II Wojny
wiatowej. Szczegó³owy program na str. 12.
02.09. (niedziela)
godz. 10.45-22.00
DZIEÑ MILANÓWKA.
(Miejsce  Stadion KS MILAN)
15 - 16.09. (sobota, niedziela)
Otwarte Ogrody w Milanówku  koncerty,
przedstawienia, wystawy, plenery malarskie
w przestrzeni prywatnych ogrodów. Otwarte
pracownie lokalnych artystów i rzemielników.
Popo³udnie otwartych muzeów w Milanówku. (Szczegó³owy program na str. 18 i stronach internetowych: www.milanowek.pl
oraz www.mokmilanowek.pl
8 - 15.09.
godz. 10.00
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Tenisie
Ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka i Starosty Powiatu Grodziskiego
w grze pojedynczej i podwójnej.
(Miejsce  Korty-MOK)
Najm³odsi, czyli zuchy z Milanówka, spêdzali wakacje na koloniach zuchowych w Ciechocinku i Zakopanem. Jedni wybrali góry,
gdzie ka¿dego dnia wkraczaj¹c w inn¹ Krainê Bani, zdobywali nowe sprawnoci, bawili siê i zdobywali górskie szczyty naszych
Tatr. Drudzy wybrali Ciechocinek, gdzie Autostopem przez Europê zuchy zdobywa³y
sprawnoæ Europejczyka i Podró¿nika, a w
czasie zabawy poznawa³y kulturê i sztukê
naszych bli¿szych i dalszych s¹siadów. Nie
zabrak³o te¿ europejskiej kuchni, zuchy nauczy³y siê robiæ francuskie tosty, hiszpañskie
przek¹ski o nazwie bruscetta i oczywicie
w³oskie spaghetti, które gotowane na otwartym ogniu mia³o niepowtarzalny smak. Pozna³y te¿ malarstwo w³oskich mistrzów, francuskich impresjonistów, a tak¿e operê
Wagnera, kiedy
w swej podró¿y zawita³y nad Ren.
Wieczorem przy
ognisku opowiadane by³y legendy
z ró¿nych zak¹tków Europy. Mimo
niesprzyjaj¹cej
aury, nikt siê nie nudzi³, wyprawy na kryty
basen, przeja¿d¿ki tramwajem konnym i jazda konna umila³y nam czas.
Harcerze wspominali obozy w Ciechocinku  Symfonia dwiêku i w Przerwankach
 Zlot Jambo. Symfonia Dwiêku poprowadzi³a piêknie rozpiewanych harcerzy, lenymi cie¿kami na wêdrowny szlak. To w³anie tam harcerze sprawdzili siê podczas d³ugich wêdrówek, w gotowaniu na otwartym

23.09. (niedziela)
godz. 9.00
VII Zawody Sportowo-Po¿arnicze jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu Powiatu Grodziskiego.
(Miejsce  Boisko Turczynek)
29.09. (sobota)
godz. 11.00
Mistrzostwa Milanówka szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w kolarstwie prze³ajowym.
(Miejsce  ZSG nr 1)
29 - 30.09. (roda, czwartek)
godz. 10.00
II Ogólnopolski Turniej w Scrabble.
(Miejsce  MOK)

MOK informuje
W Miejskim Orodku Kultury mo¿na
nabyæ koszulki z logo miasta Milanówka.
Cena koszulki  25 PLN.
ogniu, w jedzie konnej, w nocnych grach
terenowych oraz wspólnych zabawach przy
harcerskim ogniu. Na Zlocie Jambo dru¿yny Amerykanów, Brytyjczyków i Szkotek pod kierunkiem Polaków poznawa³y
bli¿ej kraje Europy, ich tradycje, stroje, kuchniê. Natomiast na wyprawach pod ¿aglami,
harcerze zdobywali sprawnoci i szkolili siê
w technikach ¿eglarskich.
Na wielu mundurach zab³ys³y nowe odznaki, sprawnoci
i stopnie. Wszyscy zgodnie wo³ali, ¿e wakacje s¹ za krótkie. Ju¿
marz¹ o nastêpnej akcji letniej
i z zapa³em planuj¹ zbiórki dru¿yn. Bo ci ludzie w szarych i zie-

Biblioteka informuje

We wrzeniu br. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku powraca do sta³ych
godzin pracy i zaprasza do korzystania
ze zbiorów w godzinach:
Poniedzia³ki: 12.00-19.00
Wtorki: 12.00-18.00
rody: nieczynne
Czwartki: 11.00-16.00
Pi¹tki: 12.00-18.00.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Zofia Pawlak-Szymañska

Anna Biczyk z³o¿y³a probê o zwolnienie
ze stanowiska Dyrektora MOK bez podania przyczyny. Wybór nowego Dyrektora
nast¹pi w drodze konkursu. Do tego czasu obowi¹zki Dyrektora MOK pe³niæ bêdzie
Grzegorz Lawendowski, dotychczasowy
kierownik ds. Administracji.
Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

dzin o niskich dochodach oraz bardziej
uatrakcyjniæ nasz program.
Dziêkujê wszystkim instruktorom, ca³ej
kadrze kolonii, obozów i zlotu, za wolontariack¹ pracê, a przede wszystkim za serce,
pomys³y i zaanga¿owanie w sprawne poprowadzenie naszych placówek, a wszystkim
zuchom i harcerzom dziêkujê za umiech
i harcersk¹ postawê.

Po wakacyjnej przygodzie harcerze pe³ni
zapa³u rozpoczn¹ nowy rok harcerski;
na zdjêciu po lewej: harcerze ze szczepu nr 2,
po prawej: 18 Dru¿yna Harcerska

lonych mundurach podczas zbiórek bawi¹
siê i ucz¹. Doskonal¹ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoci, pomagaj¹ innym i ci¹gle pn¹ siê
wzwy¿, zdobywaj¹c stopnie, sprawnoci
i znaki s³u¿b. Ucz¹ siê samodzielnoci i braterstwa. Dziêki temu, ¿e uzyskalimy dofinansowanie z Gminnego Konkursu na organizacjê wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y z Milanówka w wysokoci 5000 PLN,
moglimy wspomóc w wyjedzie dzieci z ro-

Jeli chcesz tak jak my prze¿ywaæ harcersk¹ przygodê, zapraszamy na zbiórki Gromad Zuchowych, Dru¿yn Harcerskich i Patroli Wêdrowniczych. Dzia³amy na terenie
ca³ego Milanówka, a siedzibê Hufca mamy
od niedawna nad now¹ hal¹ sportow¹, przy
ZSG nr 1(wejcie od ul. Szkolnej).
Do zobaczenia na szlaku harcerskiej
przygody.
Komendantka Hufca im. J. Kusociñskiego
hm. Bo¿ena Marzena Osiadacz
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Co dalej z obwodnic¹ Milanówka?

4 lipca 2007 r., w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku, odby³o siê spotkanie, którego tematem by³
przebieg obwodnicy drogi Warszawa-¯yrardów.
Poza cz³onkami Zespo³u Roboczego
ds. obwodnicy drogi 719 oraz zaproszonymi goæmi: Januszem Ulatowskim  Dyr. Departamentu Nieruchomoci i Infrastruktury
Urzêdu Marsza³kowskiego, Teres¹ Materek
 Dyr. Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, Krzysztofem Zdanowiczem 
z Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, Magdalen¹ Podlen¹  Dyr. Powiatowego Zarz¹du Dróg w Grodzisku Maz., El¿biet¹ Ann¹ Smoliñsk¹  Starost¹ Powiatu
Pruszkowskiego, S³awomirem Walendowskim- Nacz. Wydzia³u Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Grzegorzem Benedykciñskim  Burmistrzem Gminy Grodzisk Maz., Andrzejem
Guzikiem  Burmistrzem Gminy Brwinów
i Andrzejem Kocielnym  Burmistrzem Miasta Podkowa Lena, spotkanie zaszczycili
swoj¹ obecnoci¹ Adam Struzik  Marsza³ek Województwa Mazowieckiego oraz Piotr
Szprenda³owicz  Cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowieckiego.
Obradom przewodniczy³ Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki, który przedstawi³ stanowisko wypracowane przez Zespó³ Roboczy ds. obwodnicy, zgodnie z którym:
l Preferowany jest zdecydowanie pó³nocny przebieg obwodnicy,
l Dopuszcza siê przed³u¿enie po³udniowej
obwodnicy Grodziska, przez po³udniowe
tereny Milanówka w postaci drogi lokalnej, tj. drogi bez ograniczenia skrzy¿owañ i wjazdów (co automatycznie zwolni ruch pojazdów), a tak¿e drogi z wykluczeniem tranzytowego ruchu ciê¿kich
samochodów. Przebieg tej drogi nie jest
jeszcze przes¹dzony.
l Wskazane jest, aby obydwie trasy, po³udniowa i pó³nocna, realizowane by³y
w tym samym czasie.
Pani Katarzyna Czajkowska-Strawiñska
wyrazi³a stanowisko Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja, popieraj¹c pó³nocny
wariant obwodnicy i gor¹co protestuj¹c przeciw realizacji obwodnicy po³udniowej.
Przedstawi³a wszystkie wady, rezerwowanego we wczeniejszych dokumentach planistycznych Milanówka, po³udniowego
przebiegu obwodnicy. Komitet Obywatelski
Droga Królewska zdecydowanie popiera
wariant, zak³adaj¹cy realizacjê obu dróg 
zarówno po³udniowej, jak i pó³nocnej.
Pani Teresa Materek  Dyrektor Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
przedstawi³a zamierzenia inwestycyjne dotycz¹ce drogi nr 719, które w najbli¿szym
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czasie maj¹ byæ realizowane. Poinformowa³a, ¿e zaakceptowano rodki na przebudowê trasy (121 mln z³).
W ramach tych inwestycji przewidziana
jest: modernizacja trasy od Warszawy do
Grodziska. Jednoczenie poinformowa³a
o bie¿¹cych remontach na ten rok, w ramach
których przewidziana jest wymiana nawierzchni drogi 719 na odcinku ul. Grudowska w Milanówku  ul. Teligi w Grodzisku
Mazowieckim.
Obwodnica po³udniowa zosta³a wpisana
do Regionalnego Programu Operacyjnego na
podstawie porozumienia zawartego pomiêdzy Marsza³kiem Województwa i Burmistrzem Gminy Grodzisk Maz. Budowa trasy
bêdzie finansowana przez Województwo.
Po realizacji obwodnicy, droga 719 stanie siê drog¹ gminn¹, natomiast obwodnica
bêdzie drog¹ klasy G co oznacza, ¿e w celu
ograniczenia jej uci¹¿liwoci bêd¹ stosowane ekrany i inne zabezpieczenia eliminuj¹ce niekorzystny wp³yw na rodowisko.
Stanowisko w sprawie zarówno pó³nocnej, jak i po³udniowej obwodnicy zajêli Burmistrzowie: Grodziska Mazowieckiego,
Brwinowa i Podkowy Lenej.
Burmistrz Grzegorz Benedykciñski poinformowa³ zebranych, ¿e obwodnica po³udniowa zosta³a wpisana jako zadanie priorytetowe do zadañ inwestycyjnych województwa, a tak¿e, ¿e zarezerwowano fundusze na jej realizacjê. Zaznaczy³ przy tym,
¿e zmniejszono szerokoæ projektowanej
trasy do drogi jednopasmowej. Jednoczenie
popar³ projekt przeprowadzenia obwodnicy
pó³nocnej jako elementu uzupe³niaj¹cego
uk³ad komunikacyjny.
Burmistrz Andrzej Guzik uzna³ obwodnicê pó³nocn¹ jako niezbêdn¹ dla uk³adu
komunikacyjnego Gminy Brwinów. Jej realizacja zapobiegnie bowiem rozjechaniu
miasta Brwinów w momencie sfinalizowania Paszkowianki i Autostrady A2.
Burmistrz Miasta Podkowa Lena popiera po³udniowy przebieg obwodnicy i jednoczenie wnosi o uwzglêdnienie w planach
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich obwodnicy
pó³nocnej.
Starosta Powiatu Pruszkowskiego El¿bieta Anna Smoliñska stwierdzi³a, ¿e trasa
obwodnicy pó³nocnej mo¿e byæ rozwa¿ana
przy opracowaniu Powi¹zañ z uk³adem dróg
powiatowych.
Ustosunkowuj¹c siê do wypowiedzi poprzedników, Marsza³ek Województwa
Adam Struzik powiedzia³ m.in.:

Okrêg podwarszawski jest najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹cym siê terenem. Rozwi¹zanie po³udniowe jest optymalne
w oczach specjalistów. Po zbudowaniu obwodnicy po³udniowej i zachodniej Zarz¹d
Województwa przyst¹pi do rozwa¿ania obwodnicy pó³nocnej, co oznacza jej ewentualn¹ realizacjê po roku 2013. Nie mo¿e to
byæ jednak rozwi¹zanie alternatywne.
Apeluje o rozwagê w podejmowaniu
dzia³añ mog¹cy zablokowaæ inwestycjê 
obwodnicê po³udniow¹, poniewa¿ wówczas
rodki przewidziane na poprawê uk³adu komunikacyjnego tego rejonu bêd¹ przekazane na inwestycje innego miasta.
Po wypowiedziach zaproszonych goci
i przedstawicieli Stowarzyszeñ Milanowskich, rozpoczê³a siê dyskusja, w trakcie której nast¹pi³a wymiana pogl¹dów na temat
realizacji obwodnicy po³udniowej.
Koñcz¹c spotkanie Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki owiadczy³, ¿e jesieni¹ br. podejmie wraz z Rad¹ Miasta
Milanówka decyzjê dotycz¹c¹ przebiegu
obwodnicy przez teren Milanówka.
Opracowa³a
Teresa Gajewska

Wyjanienie

do artyku³u na temat obwodnicy
Miasta Milanówka zamieszczonego
w Gazecie Wyborczej
Po spotkaniu z Marsza³kiem Województwa w Gazecie Wyborczej (Sto³ecznej) z dnia
5.07.2007 r. ukaza³ siê artyku³, w którym
zamieszczono zdanie koñcowe: Po spotkaniu burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki powiedzia³ Gazecie, ¿e nie wyklucza obwodnicy po po³udniowej stronie miasta. Teraz
musi do tego przekonaæ mieszkañców.
Wyjaniam, ¿e artyku³ ten jest nie autoryzowan¹ przeze mnie, autorsk¹ relacj¹
dziennikarza ze spotkania Mieszkañców
Milanówka z marsza³kiem Adamem Struzikiem, a zawarte w artykule, moje zdanie
w tej sprawie zawiera znaczne niecis³oci.
Moje stanowisko w sprawie przebiegu
obwodnicy pokrywa siê ze stanowiskiem
Zespo³u roboczego ds. obwodnicy drogi 719
wypracowanym w trakcie dotychczasowych
spotkañ.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Dlaczego Miasto kupuje nieruchomoæ
przy ul. Spacerowej 20?
W celu zachowania dorobku Jana Szczepkowskiego, jednego z najlepszych polskich
rzebiarzy, Rada Miasta wyrazi³a zgodê na
zakup przez Burmistrza Miasta willi Waleria za kwotê 2.500.000 z³ p³atn¹ w czterech
nastêpuj¹cych ratach:
 pierwsza rata  100 000 z³ do 14 sierpnia
2007 r.
 druga rata  700 000 z³ do 31 sierpnia
2007 r.
 trzecia rata  850 000 z³ do 30 czerwca
2008 r.
 czwarta rata  850 000 z³ do 30 czerwca
2009 r.
Wraz z nabyciem Walerii Gmina otrzyma³a bezp³atnie, w formie darowizny, ruchomoci, tj; 127 przedmiotów  dzie³a d³uta
Jana Szczepkowskiego i czêæ jego rzeczy
osobistych o wartoci 3.372.000 PLN. Wyceny ruchomoci dokona³ Rzeczoznawca
Adam Konopacki, historyk sztuki, bieg³y
S¹du Okrêgowego w Warszawie, rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie oceny
i wyceny zabytków ruchomych.
Zagospodarowanie tej okaza³ej, zabytkowej nieruchomoci wybudowanej w 1910 r.
przez Waleriê z Kotowiczów i jej mê¿a znanego aktora Rufina Morozowicza, w której
¿y³ i tworzy³ wybitny polski rzebiarz Jan
Szczepkowski, na Centrum Kultury, i utworzenie tam Muzeum ¿ycia i twórczoci Profesora Jana Szczepkowskiego, pozwoli ocaliæ to miejsce od zapomnienia. Ponadto znajdzie siê tam Muzeum Miasta, kameralna sala
koncertowo-wystawowa, klub muzyczny,
pokoje gocinne i pomieszczenia biurowe dla
pracowników administracji.
W celu pe³nego wykorzystania obiektu,
na terenie nieruchomoci obok starego budynku, przewidziano budowê podziemnej
(ze wzglêdu na akustykê i otoczenie) sali
koncertowo-konferencyjnej na ok. 340
miejsc siedz¹cych z odpowiednim wyposa¿eniem oraz budynku bocznego. Umo¿liwi
to organizowanie imprez kulturalnych wymagaj¹cych wiêkszej kubatury, ni¿ posiada
budynek Walerii, a jednoczenie pozwoli
rozwin¹æ siê placówce muzealnej, której
wspó³czesny widz stawia bardzo wysokie
wymagania. W budynku bocznym zaplanowano miejsce na organizacjê zajêæ warsztatowych dla dzieci, m³odzie¿y (równie¿ grup
studenckich) i doros³ych, m.in. rzeby i malarstwa.
Przygotowania do nabycia i zagospodarowania Walerii trwa³y oko³o roku i zaanga¿owa³o siê w nie wiele organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie naszego
miasta. Du¿y odzew spo³eczny, jaki wywo-

³a³o upublicznienie informacji o planach zbycia Walerii przez dotychczasowych w³acicieli zachêci³o Burmistrza Jerzego Wysockiego do zaproszenia tych organizacji do w³¹czenia siê w prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem w najlepszy sposób spucizny
po Janie Szczepkowskim. Pierwszym zadaniem by³o przeprowadzenie spisu z natury
(zosta³a stworzona dokumentacja fotograficzna i krótki opis) dzie³, przeznaczonych
do przekazania Gminie nieodp³atnie przez

du¿¹ wartoæ zabytkow¹. Opracowana
wstêpna analiza kosztów wykaza³a, ¿e remont i modernizacja budynku mog¹ siê
kszta³towaæ w przedziale 1.500.000 3.500.000 PLN.
Po zapoznaniu siê z powy¿sz¹ ekspertyz¹, zosta³ og³oszony otwarty konkurs na
opracowanie za³o¿eñ koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Walerii i w celu wy³onienia najlepszej propozycji zgodnie z §1 ust. 2 Uchwa³y Nr 36/V/2007

Willa Waleria, widok od strony zachodniej

Fundacjê i Rodzinê J. Szczepkowskiego.
W tym celu Burmistrz Miasta powo³a³ Komisjê Inwentaryzacyjn¹, w której sk³ad weszli
Radni Miasta, cz³onkowie organizacji spo³ecznych i pracownicy Urzêdu Miejskiego
w osobach: przewodnicz¹ca: Ma³gorzata Trêbiñska (Radna Miasta), cz³onkowie: W³odzimierz Starociak (artysta malarz, Radny Miasta, cz³onek Towarzystwa Mi³oników Milanówka) Ma³gorzata Bojanowska (muzealnik, cz³onek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), Monika Jurgo (cz³onek Towarzystwa
Mi³oników Milanówka), Mariusz Koszuta
(artysta grafik, cz³onek Towarzystwa Mi³oników Milanówka), Ewa Mickiewicz i Marek M³yniec (cz³onkowie Fundacji im. Jana
Szczepkowskiego) oraz Teresa Matuszewska-Gajewska (przedstawiciel Urzêdu Miejskiego).
Jednoczenie in¿. Andrzej Kowalski
w opracowanej, na zlecenie Urzêdu Miejskiego, ekspertyzie stanu technicznego i ocenie
mo¿liwoci wykorzystania budynku, uzasadni³ celowoæ poniesienia nak³adów na
przywrócenie w³aciwego stanu technicznego i adaptacjê budynku, ze wzglêdu na jego

Rady Miasta Milanówka z dnia 2 marca 2007 r.
w sk³ad Komisji Konkursowej powo³ani zostali:
Przewodnicz¹cy Komisji  W³odzimierz
Starociak Radny Miasta, Cz³onkowie: Ma³gorzata Bojanowska (Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami), Mieczys³aw Golañski, (Stowarzyszenie Prywatnych W³acicieli Nieruchomoci), Ewa Januszewska (Stowarzyszenie Lokalnych Mediów Informacyjnych), El¿bieta Karczewska (Stowarzyszenie Kunia
Milanowska), Bogdan Korycki (Zastêpca
Burmistrza Miasta), Mariusz Koszuta (Towarzystwo Mi³oników Milanówka), Ewa Kubacka (Stowarzyszenie Bibu³a Milanowska), Ewa Kubek (Radna Miasta), Wies³awa Kwiatkowska (Sekretarz Miasta), Jacek
£ocz (Radny Miasta), Teresa MatuszewskaGajewska (Inspektor Ref. GiGP Urzêdu Miejskiego), Katarzyna S³owik (Radna Miasta),
Gra¿yna niadewicz (Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku), Ma³gorzata Trêbiñska
(Radna Miasta), Bo¿ena Utrata (Radna Miasta), Karol Wójcik (Radny Miasta), Jolanta
¯arakowska (Milanowskie Towarzystwo
Edukacyjne).
ci¹g dalszy na str. 13
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Dzia³alnoæ Zwi¹zku Emerytów
61 lat nieprzerwanie dzia³a na terenie Milanówka Oddzia³ Zwi¹zku Emerytów, najliczniejsza
organizacja spo³eczna skupiaj¹ca w swych szeregach obecnie 648 cz³onków. Ka¿dego roku przybywa oko³o
70 lub wiêcej nowych osób, ale i ubywa pewna liczba z ró¿nych przyczyn.
Oddzia³ nasz podlega Zarz¹dowi G³ównemu i Zarz¹dowi Okrêgowemu Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie. Zarz¹dowi Okrêgowemu jestemy zobowi¹zani sk³adaæ co miesi¹c sprawozdanie finansowe, sporz¹dzone na podstawie ksi¹g
i dokumentów finansowych prowadzonych
przez nasz Oddzia³, odprowadzamy równie¿
20% zebranych sk³adek do Zarz¹du Okrêgowego w Warszawie. Ka¿dego roku sporz¹dzamy plan wydatkowania nastêpny rok, a po
jego up³ywie sprawozdanie z jego wykonania.
Opisalimy dok³adnie na jakiej podstawie
dzia³amy, aby uwiadomiæ mieszkañcom, ¿e
dzia³alnoæ nasza to dzia³alnoæ na podstawie dokumentów, kartotek cz³onków i du¿ej
ksiêgi finansowej prowadzonej przez ksiêgow¹.
W biurze, w którym przyjmujemy we
wtorki i pi¹tki w godzinach 10.00 -14.00 jest
zawsze gwarno, bo przychodz¹ nasi cz³onkowie w ró¿nych sprawach, a my staramy siê

Mamy cel
Grupa wsparcia Mamy cel nadal spotyka siê w ka¿d¹ rodê o godz. 12.00 w wietlicy rodowiskowej przy ul. Turczynek. Teraz naszym celem jest wyjazd do Bud Grabskich dla nas i naszych dzieci. Organizujemy go wspólnie z paniami z Orodka Pomocy Spo³ecznej  El¹ Ciesielsk¹ i Iwon¹ Mieszkowsk¹.
O naszych wra¿eniach i przygodach z wyjazdu napiszemy w nastêpnym numerze Biuletynu.

wys³uchaæ i udzieliæ wszelkiej pomocy, a tak¿e rady i czasami pocieszyæ. S¹ to trudne
sprawy i takie otwarcie na zwyk³e ludzkie
problemy pozwala ³atwiej zapomnieæ o k³opotach dnia codziennego.
Naszymi cz³onkami s¹ osoby, które ¿y³y
i pracowa³y latach 60-tych, 70-tych , 80-tych,
i dobrze pamiêtaj¹ czasy, w których przysz³o
im ¿yæ, pracowaæ i wychowywaæ dzieci. To
by³ trudny okres naszego ¿ycia i tu nale¿y
oddaæ wielk¹ chwa³ê szczególnie matkom,
które pracowa³y, a po pracy wraca³y do domu
i czêsto powiêca³y wiele godzin na pranie,
prasowanie i cerowanie skarpetek, a pranie
by³o rêczne lub na tarze, bo nie by³o urz¹dzeñ elektrycznych.
Nie protestowa³y, kiedy musia³y czêsto
wykonywaæ narzucon¹ prace spo³eczn¹; sadzenie drzewek lub urz¹dzanie trawników.
Te dzielne kobiety potrafi³y wszystko przyjmowaæ z pokor¹ i nigdy nie zastanawia³y siê

RACHUNEK DOCHDÓW W£ASNYCH
249291 0001 0086 8352 2000 0020
Jednoczenie prosimy o zaznaczenie
szczegó³owo celu, na jaki przelewacie pañstwo okrelon¹ kwotê. Za wszelk¹ okazan¹
pomoc z góry bardzo dziêkujemy
Grupa wsparcia Mamy cel
Urszula Kowalewska
Iwona Wojenka

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dzielnicowy Komisariatu
Policji w Milanówku sier¿. Mariusz Mincewicz zaj¹³
II miejsce w II etapie Ogólnopolskich Zawodów Dzielnicowy Roku
na terenie garnizonu sto³ecznego. Tym samym zakwalifikowa³ siê do
fina³u Ogólnopolskich zawodów pod tak¹ sam¹ nazw¹, który odbêdzie
siê w Szkole Policji w Katowicach.
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Przewodnicz¹ca Oddzia³u ZERiI
Irena Zieliñska

Nadal zwracamy siê z prob¹ do ludzi dobrej woli, aby pomogli nam finansowo i rzeczowo, abymy mog³y dalej prowadziæ
nasz¹ dzia³alnoæ. Podajemy nasz numer
konta:

Dzielnicowy Roku

Decyzj¹ Komendanta Sto³ecznego Policji,
sier¿. Mariusz Mincewicz wyró¿niony zosta³
przedterminowym mianowaniem na stopieñ
starszego sier¿anta, nagrod¹ pieniê¿n¹ oraz
urlopem okolicznociowym. Nagrodê rzeczow¹ otrzyma³ równie¿ od Burmistrza Jerzego

dla kogo pracuj¹, bo pracowa³y dla w³asnych
dzieci, które wychowywa³y w Polsce i dla Polski.
Nie protestowa³y, kiedy otrzymywa³y odcinek z listy p³ac, a na nim przymusowe potr¹cenia z wyp³aty na: PCK, budowê szkó³,
przymusowe potr¹cenia na sk³adki zwi¹zkowe, a najwa¿niejsze potr¹cenie na fundusz
emerytalny. Kiedy przesz³y na emeryturê,
otrzyma³y t¹ najni¿sz¹ i z t¹ najni¿sz¹ emerytur¹ musz¹ sobie radziæ w dzisiejszych
czasach i w chwili obecnej te¿ sobie radz¹,
bo tak ich nauczy³o ¿ycie, i mimo niskich
emerytur pragn¹ ¿yæ jak inni i sk³adaj¹ ma³e
sumy, aby spêdziæ mi³e chwile, wyje¿d¿aj¹c
na wycieczki, bo w pe³ni na to zas³u¿y³y.
Uwa¿amy, ¿e Zwi¹zek jest potrzebny dla
nas wszystkich Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tworzymy jedn¹ wielk¹ rodzinê, a razem ³atwiej nam przejæ przez trudy dnia
codziennego.

Wysockiego podczas oficjalnych obchodów
wiêta Policji w KPP Grodzisk Maz. Nagrodzeni zostali wszyscy milanowscy policjanci,
którzy awansowali na kolejne stopnie s³u¿bowe.
Miejskie Centrum Informacji
Anna £askawiec

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

Trzeci rok dzia³alnoci MU3W
Z przyjemnoci¹ informujê, ¿e MILANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO
WIEKU rozpoczyna trzeci rok swej dzia³alnoci.
W dalszym ci¹gu nasze dzia³ania bêd¹
siê koncentrowaæ na edukacji, tj. wyk³adach,
seminariach, spotkaniach z ciekawymi ludmi, nauce jêzyków obcych, kursach komputerowych. Uzyskany grant z Fundacji Polsko-Amerykañskiej pozwoli uatrakcyjniæ
i wzbogaciæ nasz¹ dzia³alnoæ. Powo³amy do
¿ycia kluby zainteresowañ: teatralny, pla-

styczny, terapii tañcem, i inne. W dalszym
ci¹gu bêdziemy dbaæ o fizyczn¹ sprawnoæ
naszych s³uchaczy  gimnastyka chiñska
i gimnastyka lecznicza na basenie.
Zapraszamy do uczestnictwa i wspó³pracy osoby w ró¿nym wieku, które chc¹ siê
dowiedzieæ czego nowego, aktualizowaæ
swoj¹ wiedzê.

Dziennik okupacyjny
milanowskiej gimnazjalistki
(1939-1945)

Poczynaj¹c od 1 wrzenia, Towarzystwo Mi³oników Milanówka rozpocznie
publikowanie w odcinkach (w odstêpach tygodniowych) Dziennika
okupacyjnego milanowskiej gimnazjalistki. S¹ to niezwyk³e, wzruszaj¹ce
zapiski, pozyskane w czasie pracy nad now¹ antologi¹ artyku³ów
i wspomnieñ na temat Milanówka, która niebawem uka¿e siê drukiem.
Zapiski 14-letniej gimnazjalistki rozpoczynaj¹ siê na pocz¹tku wojny, a koñcz¹ siê
w 1945 r., kiedy koñczy ona 19 lat. Dziennik
jest odbiciem ¿ycia codziennego w okupowanym Milanówku, ukazuje trudy tego ¿ycia,
przybli¿a sposoby rozwi¹zywania ró¿norakich trudnoci. Ju¿ wkrótce na naszych stronach internetowych: www.tmm.net.pl
Tow. Mi³oników Milanówka informuje,
¿e w dalszym ci¹gu zbierane s¹ zdjêcia do
drugiego tomu albumu fotograficznego.
Obejmie on okres po 1951 r.  a wiêc po uzyskaniu praw miejskich przez nasz¹ miejscowoæ. Interesuj¹ nas bardzo ró¿ne zdjêcia

ukazuj¹ce zarówno ¿ycie codzienne w miecie, uroczystoci miejskie, szkolne, dzia³alnoæ organizacji, imprezy sportowe, kulturalne, a nawet rodzinne.
Pierwsza czêæ albumu (Milanówek Letnisko) spotka³a siê z tak du¿ym zainteresowaniem i ¿yczliwym przyjêciem, ¿e podjêto wstêpn¹ decyzjê o wydaniu poszerzonej
wersji albumu. W tym celu TMM zbiera
wszystkie mo¿liwe zdjêcia (do zeskanowania i zwrotu w³acicielom) z ca³ej ponad
100-letniej historii Milanówka, a tak¿e interesuj¹ce dokumenty z tego okresu. Pamiêtajmy  wszystko co obrazuje ¿ycie w mie-

Stanis³aw Skoblicki
9 lipca 2007 r. zmar³ w wieku 91 lat Stanis³aw Skoblicki,
¯o³nierz Wrzenia 1939, Sybirak. Pochowany zosta³ 14 lipca
na cmentarzu miejscowym.
Stanis³aw Skoblicki pochodzi³ z kresowej
szlachty. By³ polskim ¿o³nierzem, który bra³
udzia³ w ocalaniu lwowskich dóbr kultury.
Ju¿ w pierwszych dniach wojny dosta³ siê do
niemieckiej niewoli. Jak siê okaza³o, to by³
dopiero pocz¹tek d³ugiej i dramatycznej
przygody m³odego wówczas ¿o³nierza. Choæ
powiod³a siê ucieczka z niemieckiego obozu, bardzo szybko wpad³ w rêce Rosjan. Spêdzi³ 10 lat na Syberii.
Po wojnie Stanis³aw Skoblicki osiad³
w Milanówku. Za³o¿y³ rodzinê i próbowa³
rozpocz¹æ nowe ¿ycie. Niestety dla ówcze-

Zapisy na kolejny rok akademicki 2007/
2008 naszego Uniwersytetu prowadzone
bêd¹ od 4 wrzenia w ka¿dy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Warszawskiej 32 (budynek Stra¿y Miejskiej i MCI
przy dworcu PKP).
Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman

cie jest wa¿ne, a wiêc informatory, ulotki,
stemple do reprodukcji itp.
W 2009 roku przypada 110. rocznica
utworzenia Letniska Milanówek, 90. rocznica uzyskania statusu gminy i dlatego prace
wydawnicze chcielibymy zakoñczyæ w roku
jubileuszowym, udostêpniaj¹c oba albumy
zainteresowanym. Podajemy telefony kontaktowe: 022 755 84 88 (zdjêcia do skanowania), 022 758 37 08 (teksty i dokumenty
do skopiowania). Adres pocztowy do korespondencji: Towarzystwo Mi³oników Milanówka, skrytka pocztowa 46, 05-822 Milanówek.
Przez wiele powojennych lat ukazywa³ siê
w Milanówku Biuletyn Informacyjny Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych W³acicieli
Nieruchomoci. TMM poszukuje do wgl¹du archiwalnych numerów Biuletynu, które po przeczytaniu zostan¹ zwrócone w³acicielowi. Prosimy o kontakt: 022 758 37 08.
Podobnie TMM poszukuje do zapoznania siê
archiwalnych numerów czasopism Miasteczko Milanówek i Gazety Milanowskiej.
TMM

Milanówek
w Rankingu
Samorz¹dów

snego systemu ¿o³nierz, w dodatku z dowiadczeniem Syberii, by³ osob¹ nad wyraz
podejrzan¹. Zaczê³y siê problemy z prac¹
oraz przeladowania.
9 lipca Stanis³aw Skoblicki zmar³. mieræ
ta ma wymiar symboliczny, jest znakiem
koñca pewnej epoki, bo ludzi takich, jak on,
ju¿ nie ma. Zapamiêtany zostanie jako mê¿czyzna odwa¿ny w pogl¹dach i hardy duchem. Wielka szkoda, ¿e jego dowiadczenie i historia, któr¹ mia³ do opowiedzenia
odesz³a na zawsze wraz z nim.

W rankingu samorz¹dów sporz¹dzonym
przez dziennik Rzeczpospolita, nasza gmina zajê³a 80. miejsce. W wycigu o tytu³ najlepszego samorz¹du wziê³o udzia³ 889 gmin
miejskich i miejsko-wiejskich.
Przy ocenie jakoci wziêto pod uwagê
przede wszystkim sytuacjê finansow¹ i zarz¹dzanie. Zastosowano m.in. takie kryteria jak: dochody w³asne, wydatki, zad³u¿enie, pozyskane rodki unijne, wydatki na
promocjê, nowe podmioty gospodarcze,
ochrona rodowiska.

Joanna Dru¿ycka

Miejskie Centrum Informacji
Anna £askawiec
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Nowa inicjatywa dla najm³odszych
Bobo klub powsta³ z inicjatywy Justyny
Jackholt. Mieszkank¹ Milanówka jest od niedawna. Sprowadzi³a siê tutaj po 10 latach
pobytu w Londynie. To w³anie tam, kiedy
urodzi³a siê jej córeczka Jannika, uczêszcza³a
na zajêcia dla bobasów. Wpad³a na pomys³,
¿e mo¿na by to przenieæ na milanowski
grunt. Zainwestowa³a swoje pieni¹dze w zabawki (pi³ki, klocki, dmuchane zabawki
i instrumenty muzyczne), opracowa³a program zajêæ opieraj¹c siê na swoich dowiadczeniach z Londynu. Salê udostêpni³ nieod-

p³atnie Miejski Orodek Kultury. Na pierwsze zajêcia zg³osi³o
siê 12 pañ ze swoimi pociechami. Niemowlakom program siê
spodoba³, a Mamy mia³y okazjê
do poznania siê, zaczê³y siê nawet umawiaæ poza zajêciami, co Maluchy i ich mamy w trakcie zajêæ
oznacza, ¿e integracyjny cel
Klubu równie¿ zosta³ osi¹gniêty. Mamy naZajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek
dzieje, ¿e zajêcia wpisz¹ siê na sta³e w ¿ycie
o godz. 12.30. Serdecznie zapraszamy!
Milanówka i okolic. Ju¿ teraz przyje¿d¿aj¹
Miejskie Centrum Informacji
mamy z Grodziska i Podkowy Lenej.
Anna £askawiec

Powrót do tradycji
Jedwab w Milanówku

wystawê. Wszyscy wspólnie uwiadomilimy sobie ile tego jest, jak bardzo s¹ to cenne i unikatowe pami¹tki, które powinny siê
znaleæ w muzeum jedwabiu milanowskiego.

W ramach podpisanej umowy z Miastem Milanówek i przyznanej
dotacji Fundacja Cz³owiek Cz³owiekowi  Homo-Homini
zorganizowa³a w dniach 19-20.05.07 r. oraz 16-17.06.07 r. cztery
imprezy nawi¹zuj¹ce do milanowskich tradycji jedwabniczych.

Przedsiêwziêcie dobrze zareklamowane
przez Miejskie Centrum Informacji w mediach lokalnych i krajowych (prasa, radio)
wzbudzi³o du¿e zainteresowanie ludzi zwi¹zanych z jedwabiem milanowskim od czasów powojennych, a¿ po czas dzisiejszy, ale
tak¿e rodowisk spoza Milanówka, w tym
spor¹ gromadê m³odzie¿y.
Ka¿de spo³eczne przedsiêwziêcie, aby siê
powiod³o, wymaga wspó³pracy i ¿yczliwoci
ludzi niezawistnych z wyobrani¹ i chc¹cych
przez moment nie spogl¹daæ na zegarek.
W tym w³anie miejscu chcê podziêkowaæ
tym wszystkim, którzy zawi¹zali niepisany
jedwabny sojusz: dyrektor OPS-u Barbarze Kucharskiej za wsparcie merytoryczne

i podbudowê psychiczna, p. W³odzimierzowi Starociakowi za piêkn¹ plenerow¹ aran¿acjê imprez, p. Mariuszowi Koszucie za
liczne plakaty i zaproszenia, p. Dariuszowi
Biernackiemu za brawurowe odpiewanie
a capella piêknej pieni Na czeæ Milanówka, kwiaciarniom pañ: K. wi¹tek, D. Gradek, M. Szel¹gowskiej za wystrój pleneru,
cukierni J. Bentkowskiej-M. Bonieckiej za
obfite os³odzeniepopo³udni. Dziêkujê Prezesowi Jerzemu Dmochowskiemu i wszystkim pracowniom malarskim za ca³okszta³t
wspó³pracy.
Chcê tak¿e podziêkowaæ tym wszystkim,
którzy odpowiedzieli na apel i otworzyli
swoje domowe archiwa i udostêpnili je na

Archiwalne zdjêcia osób zwi¹zanych z jedwabiem milanowskim
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Warsztaty malowania na jedwabiu
 zajêcia dla dzieci

Serdecznie tak¿e dziêkujê Burmistrzowi
naszego Miasta Jerzemu Wysokiemu za zrozumienie wa¿noci jedwabnej tradycji, jak
i dostêpnoæ do urzêdu i jego osoby w newralgicznych chwilach przygotowañ ca³ego
przedsiêwziêcia.
Cel okrelony w programie zosta³ osi¹gniêty w pe³ni. Nast¹pi³a integracja rodowiska zainteresowanego kontynuacj¹ tradycji
jedwabiu w Milanówku. Przez media lokalne, jak i ogólnopolskie(TVP3) nast¹pi³a kolejna promocja miasta. W dzia³ania integracyjne zosta³y zaanga¿owane osoby niepe³nosprawne, jak i bezrobotne, wspó³pracuj¹ce na co dzieñ z milanowskim OPS-em,
co poprawi³o ich odbiór i wizerunek w oczach
spo³ecznoci lokalnej i da³o im impuls do pracy nad sob¹.
Program mia³ jeszcze jeden cel, aby na
bazie jedwabnej tradycji zapocz¹tkowaæ powstanie i skuteczne dzia³anie inkubatora
przedsiêbiorczoci promuj¹cego milanowskie artystyczne poczynania.
Prezes Fundacji
Danuta-Maria Kijewska

Powrót do tradycji
Rêkodzie³o artystyczne
Zgodnie z wczeniejszymi og³oszeniami,
14 lipca rozpoczê³y siê warsztaty w ramach
programu Dzia³aj Lokalnie. Spotkania odbywaæ siê bêd¹ w ka¿d¹ sobotê w godz.
15.00-18.00 w siedzibie Fundacji Homo-Homini przy ul. Krasiñskiego 11 w Milanówku.
Fundacja mia³a zaszczyt gociæ na inauguracji: Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego, Prezesa Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Europa i My Daniela Prêdkopowicza,
przedstawicieli Rady Miasta: Barbarê Winiewsk¹ i Ma³gorzatê Trêbiñsk¹. Popo³udniowy czas piêknym wystêpem uwietni³
przyjaciel Fundacji Dariusz Biernacki wraz
z chórem Capella Milanoviensis.
Spotkania te maj¹ na celu przywrócenie
wiedzy o tradycji rêkodzielniczej w Milanówku, i na tej bazie, integracjê i aktywizacjê
mieszkañców, szczególnie osób samotnych,
wykluczonych i bezrobotnych.
W trakcie warsztatów, twórcy z Milanówka bêd¹ prezentowaæ swoje wyroby, a przede

Wyroby rêkodzielnicze
zaprezentowane podczas
pierwszego spotkania
Uczestnicy warsztatów Powrót do tradycji

wszystkim poprowadz¹ lekcje warsztatowe,
czyli bêd¹ uczyæ jak siê to robi.
Zakoñczenie warsztatów nast¹pi 16 wrzenia w trakcie Otwartych Ogrodów.

SZPITAL ZACHODNI
im. Jana Paw³a II
w Grodzisku Mazowieckim

Zaproszenie przeznaczone nie tylko dla PAÑ!
Je¿eli ukoñczy³a Pani 25 lat i ma Pani nie wiêcej ni¿ 59 lat (przy okrelaniu
wieku pod uwagê brany jest rok urodzenia), zapraszamy Pani¹ na
bezp³atne badania cytologiczne w Programie profilaktyki raka szyjki
macicy.
Zapisy na badanie przyjmujemy pod numerem telefonu 0 22 755 91 43 w Poradni
Ginekologiczno-Po³o¿niczej naszego Szpitala.
Celem programu, do udzia³u w którym zapraszamy Panie, jest zmniejszenie umieralnoci kobiet na raka szyjki macicy.
Poni¿ej przedstawiamy krótkie informacje, które pomog¹ Pani w podjêciu  byæ mo¿e
¿yciowej decyzji dotycz¹cej w³asnego
zdrowia.
W Polsce, co roku 3 600 kobiet dowiaduje siê, ¿e choruj¹ na raka szyjki macicy. Po³owa z nich umiera  to piêæ kobiet ka¿dego
dnia. Polska jest na pierwszym miejscu
w Europie pod wzglêdem umieralnoci na tê
chorobê, która rozpoznana odpowiednio
wczenie mo¿e byæ uleczalna!
W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego mo¿na wykryæ zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Rozwój
raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo
d³ugi okres zamian przedrakowych. Dlatego
tak wa¿ne jest wczesne wykrycie zmian
przedrakowych, które pozwoli na szybkie
podjêcie odpowiedniego leczenia.

Czynnikami ryzyka warunkuj¹cymi powstawanie choroby s¹ min.:
l zaka¿enie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
l wiek  zachorowalnoæ zwiêksza siê wraz
z wiekiem  szczyt zachorowañ przypada pomiêdzy 45 a 55 rokiem ¿ycia,
l wczesne rozpoczêcie ¿ycia seksualnego,
l du¿a liczba partnerów seksualnych,
l du¿a liczba odbytych porodów,
l niski status spo³eczny i ekonomiczny,
l palenie papierosów,
l stwierdzona wczeniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.

Zg³oszenia przyjmuje i zaprasza organizator  Fundacja Homo-Homini; tel. 604952336
e-mail: maluki1125@neostrada.pl
Prezes Fundacji
Danuta-Maria Kijewska

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wype³nienie
ankiety, pobranie materia³u do badania cytologicznego, edukacjê w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wys³anie pobranego materia³u wraz z wype³nion¹ ankiet¹ do pracowni diagnostycznej.
Przy odbiorze wyniku badania pacjentce
jest przekazywana decyzja co do dalszego
postêpowania. Je¿eli wynik badania jest prawid³owy, to na nastêpne badanie cytologiczne w ramach programu nale¿y zg³osiæ siê po
3 latach.
Gonimy Europê... Polka chce ubieraæ siê
tak modnie jak Francuzka, byæ dobr¹ matk¹
niczym w³oska mamma, wzorem Szwedki
stworzyæ partnerski zwi¹zek i mieæ tak udane ¿ycie seksualne jak Hiszpanka. O jednym
tylko zapominamy: ¿eby nauczyæ siê od innych Europejek dbania o zdrowie!
Pamiêtajcie Panie, ale tak¿e Panowie 
przypomnijcie partnerkom o mo¿liwoci
przeprowadzenia badania  ka¿da kobieta
mo¿e zachorowaæ na raka szyjki macicy, ale
¿adna nie powinna z tego powodu umieraæ!
Promocja Zdrowia
Anna Jurczak
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Przychodnia na Piasta

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê pytaniami dotycz¹cymi dalszych losów
przychodni przy ul. Piasta, poni¿ej publikujemy pisemn¹ odpowied
skierowan¹ w tej sprawie do Burmistrza Miasta Milanówka przez Zarz¹d
Powiatu Grodziskiego.
W odpowiedzi na pisma Pana Burmistrza
z dnia 08 i 21 maja 2007 r. nr B.M.071l/l/07
w sprawie inicjatywy radnych Miasta Milanówka dotycz¹cej przekazania przez Powiat
Grodziski na rzecz gminy Miasta Milanówek
prawa w³asnoci przychodni zdrowia przy
ul. Piasta 30 w Milanówku, uprzejmie informujê, ¿e Zarz¹d Powiatu Grodziskiego zaj¹³
negatywne stanowisko w przedmiotowej
sprawie.
Zarz¹d zgadza siê i zdaje sobie sprawê,
¿e nieruchomoæ po³o¿ona w Milanówku
przy ul. Piasta 30 zabudowana budynkiem
przychodni zdrowia ma s³u¿yæ spo³ecznoci
lokalnej w zakresie wiadczenia us³ug zdrowotnych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e potrzeby spo³ecznoci lokalnej realizuje nie tylko gmina,
ale tak¿e powiat. W przypadku us³ug zdrowotnych, obowi¹zek ustawowy ich wiadczenia ci¹¿y na powiecie.
Obecnie budynek przychodni, za zgod¹
Rady Powiatu jest wynajmowany niepublicznym zak³adom opieki zdrowotnej, wiadcz¹cym podstawowe us³ugi zdrowotne.
Teoretyzuj¹c mo¿na by³oby rzec, ¿e z ró¿nych przyczyn niepubliczne zak³ady mog¹
zaprzestaæ swojej dzia³alnoci lub wiadczyæ
je w niepe³nym wymiarze. W takim przypadku, powiat dysponuj¹c w³asn¹ baz¹ lokalow¹, mo¿e w ka¿dej chwili zapewniæ mieszkañcom podstawow¹ opiekê zdrowotn¹ bezporednio w Milanówku, poprzez swój samodzielny zespó³ publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej, co by³oby niemo¿liwe w przypadku wyzbycia siê nieruchomoci. Wówczas mieszkañcy Milanówka musieliby korzystaæ z us³ug zdrowotnych w Grodzisku Maz.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, a w szczególnoci, ¿e budynek przychodni zdrowia ma
s³u¿yæ zaspokajaniu us³ug zdrowotnych spo³ecznoci lokalnej, powiat podejmowa³ i bêdzie podejmowa³ czynnoci inwestycyjne,
maj¹ce na celu poprawê stanu technicznego
budynku.
Do chwili obecnej wykonane zosta³y inwestycje w wysokoci 406 tys. z³, w tym
w 2001 roku wykonano now¹ kot³owniê na
olej  koszt inwestycji 72 tys. z³, w 2003 roku
przeprowadzono remont dachu i orynnowania za kwotê 69 tys. z³ oraz wymieniono okna
w budynku za kwotê 52 tys. z³, a w 2005
roku zamontowano dwig dla osób niepe³nosprawnych oraz przeprowadzono zwi¹zane z t¹ inwestycj¹ roboty budowlane na ³¹czn¹ kwotê 213 tys. z³.
W bie¿¹cym roku w bud¿ecie powiatu na
modernizacjê budynku zabezpieczono kwotê
70 tys. z³. W ramach tego zadania zostan¹
wykonane toalety dla osób niepe³nosprawnych, pomieszczenie socjalne oraz drzwi
wejciowe do budynku.
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Modernizacja budynku przychodni zdrowia zosta³a ujêta w wieloletnim programie
inwestycyjnym Powiatu Grodziskiego  prace termomodernizacyjne.
Przewiduje siê tak¿e podj¹æ dzia³ania
w celu poprawy zagospodarowania terenu
wokó³ budynku przychodni, w szczególnoci poprzez naprawê ci¹gów komunikacyjnych i ewentualne wykonanie nowych miejsc
postojowych. W tym zakresie zarz¹d, w nawi¹zaniu do przeprowadzonej rozmowy pomiêdzy Panem Burmistrzem a Starost¹, przewiduje mo¿liwoæ odst¹pienia czêci gruntu
od strony ulicy Piasta na rzecz Gminy Miasta Milanówek, z przeznaczeniem na wykonanie parkingu ogólnodostêpnego dla samochodów.
Jak wy¿ej wykazano powiat ma zamiar
doprowadziæ bazê lokalow¹, przeznaczon¹
do wiadczenia us³ug zdrowotnych, do bardzo dobrego stanu technicznego, aby mieszkañcy Milanówka byli zadowoleni z miejsca,
w którym wiadczone s¹ te us³ugi.
Natomiast drug¹ kwesti¹, tak¿e istotn¹
i wa¿n¹ dla mieszkañców jest forma, sposób
oraz jakoæ wiadczonych podstawowych
us³ug zdrowotnych. Us³ugi zdrowotne obecnie wiadcz¹ niepubliczne zak³ady opieki
zdrowotnej i jak wynika z posiadanych przez
nas informacji potrzeby mieszkañców s¹ zaspokojone w sposób wystarczaj¹cy.
Zg³oszona przez Pana Burmistrza propozycja przejêcia obiektu i utworzenia w nim
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej jest
godna rozwa¿enia, nie mniej jednak na t¹
chwilê uwa¿amy, ¿e prostsze by³oby np. uruchomienie filii SZPZOZ Szpital Zachodni.
Jednak, jak powiedziano wy¿ej, funkcjonuj¹ce w obiekcie podmioty niepubliczne dobrze
spe³niaj¹ swoj¹ rolê i obecnie nie ma raczej potrzeby wprowadzania drastycznych zmian.
Na zakoñczenie pragnê siê odnieæ do
niektórych informacji zawartych w przes³anych przez Pana Burmistrza dokumentach.
Otó¿ nieprawd¹ jest, ¿e Gmina Jaktorów
przejê³a budynek na drodze s¹dowej. Naby³a ona nieruchomoæ od Powiatu ¯yrardowskiego za kilkaset tysiêcy z³otych.
Równie¿ nieprawd¹ jest, ¿e Milanówek to
jedyna gmina, która nie przejê³a od Powiatu
przychodni zdrowia. W Baranowie nie by³o
takiego faktu, a Gmina Grodzisk wesz³a
w posiadanie przychodni w wyniku zamiany na inn¹ nieruchomoæ.
Pismo podpisali:
Starosta Powiatu Grodziskiego
Marek Wie¿bicki
Wicestarosta Powiatu Grodziskiego
Andrzej Sk³adanek

Komentarz Burmistrza Miasta
Milanówka do cytowanego pisma:
Dla mnie najwa¿niejsze jest zachowanie
ci¹g³oci wiadczenia us³ug medycznych na
odpowiednim poziomie dla mieszkañców
naszego miasta. W ca³ej tej sprawie mniej
wa¿ne jest to, czy w³acicielem nieruchomoci jest samorz¹d powiatowy, czy gminny.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Budynek przychodni przy ul. Piasta

Poradnia
ju¿ otwarta!
15 sierpnia odby³o siê uroczyste otwarcie
Poradni Rehabilitacyjnej. W ci¹gu trzech tygodni do tej chwili z jej us³ug skorzysta³o ju¿
60 mieszkañców naszego miasta. W ci¹gu
roku Poradnia obs³uguje nawet 10 tys. osób.
Zadowoleni pacjenci zapewniaj¹, ¿e panuje
tu bardzo mi³a atmosfera, a ¿yczliwy personel zajmuje siê nimi wyj¹tkowo troskliwie.
Poradnia oferuje zabiegi z trzech g³ównych
grup: kinezyterapii, fizykoterapia i masa¿
leczniczy.
Miejskie Centrum Informacji
Anna £askawiec

Zabieg fizykoterapii wykonywany
w nowo otwartej przychodni
rehabilitacyjnej

Dlaczego Miasto kupuje nieruchomoæ
przy ul. Spacerowej 4?
W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ lokalow¹, jaka ma miejsce w Urzêdzie Miejskim i w jednostkach organizacyjnych
Gminy Milanówek, zaistnia³a koniecznoæ zwiêkszenia metra¿u poprzez rozbudowê lub zakup nowych
powierzchni. Sytuacja ta zosta³a wywo³ana z jednej strony ogromnym wzrostem zadañ przekazywanych do
realizacji Gminie w ostatnich latach, z drugiej faktem jest brak odpowiednio du¿ych zasobów lokalowych
wystarczaj¹cych do prawid³owego funkcjonowania jednostek.
Poszukiwania nowych powierzchni trwa³y od roku 2006. Wród nich, pojawi³a siê
nieruchomoæ po³o¿ona w Milanówku przy
ul. Spacerowej 4, nale¿¹ca do firmy COBRA.
Budynki o ³¹cznej powierzchni 1509 m2, usytuowane na tej nieruchomoci o powierzchni 3847 m2, s¹ w bardzo dobrym stanie technicznym i wyposa¿one w centralnie zarz¹dzane ogrzewanie gazowe i olejowe.
Adaptacja budynku do celów biurowych
nie wymaga znacznych nak³adów finansowych, a uzyskana o wiele wiêksza powierzchnia umo¿liwi stworzenie w³aciwych
warunków pracy dla jednostek organizacyjnych Gminy, szczególnie dla: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, cz. Urzêdu Miejskiego (Zastêpcy Burmistrza Miasta wraz
z nadzorowanymi przez niego Referatami:
Technicznej Obs³ugi Miasta, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Spraw Obywatelskich
i Owiaty). Ponadto mo¿liwe bêdzie usytuowanie tu Centralnej Serwerowni Miejskiej,
która bêdzie I etapem realizacji Miejskiej Sieci Informatycznej.

Cena ca³ej nieruchomoci zosta³a ustalona
w drodze negocjacji na kwotê 2.950.000 PLN.
Sp³ata nale¿noci nast¹pi w ratach,
tj; 590.000 PLN, w br., kolejne 2 równe raty
w wysokoci 1.180.000 PLN ka¿da, roz³o¿one na 2 lata (2008 i 2009).
Jednoczenie, na skutek planowanej operacji przeprowadzek, Gmina bêdzie mog³a
zwolniæ wynajmowany dotychczas od PSS
Spo³em lokal przy ul. Warszawskiej, w którym obecnie mieci siê Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzale¿nieñ wraz z Pe³nomocnikiem Burmistrza ds. Uzale¿nieñ,
Towarzystwo Mi³oników Milanówka i Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Inwestycja ta, w wietle wydatków rodzi
wiele pytañ wród Mieszkañców. Ale nie jest
przecie¿ tajemnic¹ dla nikogo, ¿e warunki
pracy zarówno w Urzêdzie Miejskim, jak
i w jednostkach organizacyjnych s¹ trudne,
a zadañ jest coraz wiêcej, wymagaj¹cych specjalistycznej wiedzy i zapewnienia komfortu pracy.

Nale¿y podkreliæ, ¿e ubieganie siê o pozyskanie rodków z Unii Europejskiej wi¹¿e
siê z wymaganiami proceduralnymi i potrzeb¹ zatrudniania dodatkowych, odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników. Planowana realizacja budowy kanalizacji sanitarnej
w Milanówku na lata 2007-2011, z udzia³em Funduszu Spójnoci UE, wymaga ju¿
dzi, na etapie projektowania (wstêpny
wniosek zosta³ z³o¿ony i zaakceptowany
przez NFO) zwiêkszenia zasobu kadrowego i lokalowego. Przygotowywanie i realizacja kolejnych wniosków poci¹ga za sob¹ podobne konsekwencje.
Nabycie tej nieruchomoci w zasadniczy
sposób, na wiele lat winno rozwi¹zaæ problemy lokalowe z jakimi boryka siê administracja samorz¹dowa w Milanówku, poprawi
dostêp Mieszkañców do Urzêdu i nie w¹tpiê
w to, ¿e u³atwi realizacje zadañ stoj¹cych
przed samorz¹dem w bli¿szej i dalszej przysz³oci.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Nie zwlekaj, ju¿ dzi wymieñ
stary dowód osobisty!
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone
ksi¹¿eczki) na nowe dowody plastikowe zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych proces wymiany
dowodów koñczy siê 31 grudnia 2007 r., co oznacza, ¿e od 1 stycznia
2008 roku stare dowody ksi¹¿eczkowe trac¹ wa¿noæ.
Jeszcze 2 700 mieszkañców Milanówka
nie wymieni³o starego dowodu osobistego.
Bez nowego dowodu nie bêdzie mo¿na
za³atwiæ wielu spraw: w bankach, urzêdach,
na poczcie czy u notariusza.
W zwi¹zku z powy¿szym apelujemy do
tych mieszkañców Milanówka, którzy jeszcze nie dope³nili obowi¹zku wymiany dowodu osobistego, aby uczynili to jak najszybciej (ju¿ dzisiaj czas oczekiwania na nowy
dowód wynosi ok. 6 tygodni, a bli¿ej koñca
roku mo¿e znacznie siê wyd³u¿yæ).
Dokumenty potrzebne do wymiany dowodu osobistego:
l wniosek o wydanie dowodu osobistego,
l dwie aktualne, wyrane fotografie z widocznym lewym uchem,
l dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu w wysokoci 30 z³,
l odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy

osób, które nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski),
l odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz
z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku.
Je¿eli dokumenty wymienione w punkcie
4 i 5 sporz¹dzone by³y w USC w Milanówku,
b¹d odpisy sk³adane by³y przy poprzednim
wyrabianiu dowodu osobistego (a dane zawarte w dowodzie nie uleg³y zmianie), nie
ma potrzeby ponownego ich dorêczania.
Nie pobiera siê op³aty za wydanie dowodu od osób:
l zobowi¹zanych do wymiany dowodu
z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowoci, nazwy ulicy, numeru
domu lub numeru lokalu,
l przebywaj¹cych w domach pomocy spo³ecznej,
l pobieraj¹cych zasi³ek sta³y z pomocy spo³ecznej albo rentê socjaln¹,

l ubiegaj¹cych siê
o wymianê dowodu
z powodu jego wady technicznej lub
sporz¹dzonego niezgodnie z danymi
zawartymi we wniosku,
l które utraci³y dowód osobisty w wyniku
klêsk ¿ywio³owych.
Uwaga!
Dokumenty nale¿y sk³adaæ osobicie 
budynek A Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45, pokój nr 12.
W przypadku osób niepe³nosprawnych
lub chorych, wniosek mo¿e z³o¿yæ opiekun
b¹d cz³onek rodziny, a urzêdnik dope³ni pozosta³ych formalnoci.
Godziny pracy urzêdu:
poniedzia³ek:
10.00  18.00
wtorek  pi¹tek:
8.00  16.00
Szczegó³owych informacji udziela Referat Spraw Obywatelskich pod nr. tel. (0-22)
758-30-61 lub 62 wew. 219, 216
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Danuta Markowska
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 22.06.2007 r.  22.08.2007 r.
Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,
a) przenosi siê wydatki bud¿. miêdzy paragrafami:
l w rozdz. 75416 Stra¿ Miejska, na kw.
1.792 z³, z przeznaczeniem na koszty
podró¿y s³u¿bowych, napraw pojazdów
oraz korekty obowi¹zkowego odpisu
rocznego na ZFS,
l w rozdz. 75023 Urzêdy gmin, o kw.
13.000 z³, w zw. z zainstalowaniem domofonu i tablic informacyjnych dla osób
niepe³nosprawnych oraz us³ugi oczyszczania rynien w budynku Urzêdu,
l w rozdz. 75412 OSP, o kw. 2.200 z³,
z przeznaczeniem na abonament telef.
zainstalowany przy alarmie w OSP MIFAM oraz na zakup okien i drzwi do budowanego pomieszczenia w stra¿nicy,
l w rozdz. 75011 Urzêdy wojewódzkie,
o kw. 2.800 z³, w zw. z urealnieniem klasyfikacji bud¿etowej oraz zakup wyposa¿enia do Urzêdu Stanu Cywilnego,
l w rozdz. 80104, w planie wydatków
Przedszkola nr 1, o kw. 3.000 z³, z przeznaczeniem na pokrycie nale¿nych sk³adek na PFRON,
l w rozdz. 80101 Szko³y Podstawowe,
o kw. 1.500 z³, w zw. ze zmian¹ klasyfikacji bud¿etowej,
l w rozdz. 80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli, o kw.8.300 z³, w zw. ze
zmian¹ klasyfikacji bud¿etowej,
l w rozdz. 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ,
o kw. 15.000 z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposa¿enia istniej¹cego
punktu przygotowania lub wydawania
posi³ków,
l w rozdz. 80110 Gimnazja, w planie finansowym ZSG Nr 3, na kw. 8.500 z³, z przeznaczeniem na pokrycie faktur za rozmowy telefoniczne, na ubezpieczenie samochodu oraz szkolenia pracowników,
l w rozdz. 92601 Obiekty sportowe, na kw.
4.000 z³, na zakup lamp wraz z oprawami do hali sportowej przy ZSG nr 3,
b) przenosi siê wydatki bud¿etowe w wysokoci 2.000 z³, miêdzy rozdzia³ami
w dziale 750 Administracja publiczna;
2. Czêciowego rozdysponowania rezerwy
bud¿etowej na 2007 r., rozdysponowuje
siê rezerwê bud¿etow¹:
a) na zakup nowych flag w zw. z zainstalowaniem nowych masztów (4.000 z³),
b) na pokrycie kosztów szkoleñ dla pracowników;
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3. Powo³ania komisji inwentaryzacyjnej do
przeprowadzenia spisu z natury w Miejskiej wietlicy na Turczynku.
II. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na modernizacjê kortów tenisowych przy
ulicy Kocielnej,
b) na Zaprojektowanie i wykonanie systemu transmisji IP wykorzystuj¹cego jako
medium transmisyjne sieæ szerokopasmow¹ opart¹ o szkielet wiat³owodowy,
który ma zapewniæ ³¹cznoæ pomiêdzy
jednostkami organizacyjnymi Urzêdu
Miejskiego w Milanówku  przetarg zosta³ uniewa¿niony,
c) na konserwacjê dróg asfaltowych  remonty cz¹stkowe,
d) na modernizacjê boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 2,
e) na budowê sieci kanalizacyjnej w ulicach:
Wojska Polskiego, Mickiewicza i Chopina,
f) na zaci¹gniêcie kredytu w wysokoci
800.000 PLN z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zakup nieruchomoci przy
ul. Spacerowej 20 z przeznaczeniem na
Centrum Kultury oraz zakup i adaptacjê
nieruchomoci przy ul. Spacerowej 4
w Milanówku w celu zaspokojenia potrzeb
lokalowych Gminy. Szczegó³owe informacje na str. 5 i 11.
g) na zaci¹gniêcie kredytu w wysokoci
1.972.651 PLN na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 r.
w zakresie budowy i modernizacji dróg
miejskich oraz budowy CSiR Grudów.
III. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na modernizacjê kortów tenisowych przy
ul. Kocielnej,
b) na us³ugi konserwacji dróg asfaltowych
 remonty cz¹stkowe,
c) na wykonanie nawierzchni i chodników
na ulicach miasta,
d) na modernizacjê budynku przy ul. Warszawskiej 36,
e) na pielêgnacjê drzew  pomników przyrody na terenie miasta,
f) na budowê sieci wod-kan. w drodze bocznej od ul. ¯abie Oczko.
 postêpowanie o zam. publiczne na Us³ugi nadzoru inwestorskiego przy budowie
kanalizacji sanitarnej w osiedlu Gospodarska, nie zosta³o rozstrzygniête  nie
wp³ynê³a ¿adna oferta,
 postêpowanie o zam. publiczne na Wywóz lici kasztanowca z terenu miasta Mi-

lanówka  zosta³o uniewa¿nione decyzj¹ Burmistrza z dnia 28.06.2007 r.,
zgodnie z art.93 pkt 2,
 postêpowanie o zam. publiczne na Projekty budowlane sieci wodoci¹gowej
w Milanówku  komisja nie wybra³a najkorzystniejszej oferty.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

68. Rocznicê
wybuchu
II Wojny
wiatowej
obchodzimy
31 sierpnia 2007 r.
Burmistrz Miasta i Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i By³ych Wiêniów Politycznych w Milanówku zapraszaj¹ na uroczystoæ z okazji 68. rocznicy napaci na Polskê i wybuchu II Wojny wiatowej oraz 10. rocznicy ustanowienia Dnia Kombatanta, organizowan¹ w dniu 31 sierpnia 2007 r.
(pi¹tek).

Program uroczystoci:
godz. 17.15  z³o¿enie kwiatów oraz
zapalenie zniczy na grobach ¿o³nierzy
wrzenia 1939 r. znajduj¹cych siê na
cmentarzu w Milanówku
godz. 17.45  zbiórka Pocztów Sztandarowych przed Kocio³em par. w. Jadwigi
godz. 18.00  wprowadzenie Pocztów
Sztandarowych do Kocio³a i Msza
wiêta w intencji walcz¹cych z najedcami na nasz¹ Ojczyznê oraz poleg³ych w jej obronie
godz. 19.00  uroczystoæ patriotyczna
i z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem
Bohaterów na placu im. Stefana Starzyñskiego, z udzia³em W³adz Miasta,
Powiatu, Spo³eczeñstwa i Goci
Prezes
Burmistrz
Zarz¹du Ko³a Miejskiego Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
ZKRP i BWP w Milanówku
Boles³aw ¯abski

Nowe Centrum Kultury
w Milanówku

ci¹g dalszy ze str. 5

Do konkursu nikt siê nie zg³osi³, aby wiêc
kontynuowaæ prace, Burmistrz powo³a³ cia³o
doradcze, które rozpoczê³o przygotowania do
opracowania za³o¿eñ do projektu zagospodarowania Centrum Kultury, w sk³adzie:
przewodnicz¹ca  Wies³awa Kwiatkowska,
cz³onkowie  Ma³gorzata Bojanowska, Ewa
Januszewska, Anna Biczyk (ówczesny Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury) i Wies³aw S³owik (architekt, cz³onek Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami).
Wytyczne opracowane przez Komisjê
i zaakceptowane przez Burmistrza zosta³y
przekazane architektowi Jerzemu Grabanowskiemu-Jaroszewiczowi, który wraz ze
swoim zespo³em przygotowa³ koncepcjê programowo-przestrzenn¹, wraz z okreleniem
szacunkowych kosztów jej realizacji, które
kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1. remont i adaptacja budynku Walerii do
stanu oczekiwanego  5.500.000 PLN
2. remont i adaptacja ogrodu i ogrodzenia
 300.000 PLN
3. realizacja inwestycji towarzysz¹cej  budowa sali koncertowo-widowiskowej
 6.000.000 PLN
4. zakup i remont trwa³ego wyposa¿enia do
prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej
w Centrum Kultury  3.500.000 PLN
5. digitalizacja zasobów muzealnych
 800.000 PLN
6. konserwacja gipsów  2.500.000 PLN
7. przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbêdnej do wnioskowania i realizacji przedsiêwziêcia w ramach dzia³ania
 2.000.000 PLN
Suma  20.600.000 PLN
Tak wysoki koszt mo¿liwy jest do poniesienia wy³¹cznie przy otrzymaniu dofinansowania realizacji tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, w wysokoci do 85% jej
wartoci. W zwi¹zku z tym rozpoczêto prace w celu przygotowania atrakcyjnego wniosku i z³o¿enia go do Marsza³ka Województwa Mazowieckiego, zaraz po og³oszeniu terminu naboru.
Oczywicie, istnieje zagro¿enie nie otrzymania wsparcia w planowanym zakresie.
W takim przypadku, Burmistrz realnie oceniaj¹c mo¿liwoci bud¿etu Miasta oraz maj¹c na uwadze inne, konieczne do wykonania inwestycje (kanalizacja, drogi), realizowaæ bêdzie tê inwestycjê w znacznie okrojonym zakresie i w d³u¿szym czasie tak, by nie
zaburzyæ p³ynnoci bud¿etu miasta.

Niezale¿nie od tempa i zakresu prac,
utworzenie Centrum Kultury, z Muzeum Jana
Szczepkowskiego, spowoduje, ¿e zgromadzenie tego maj¹tku w jednym, publicznym
rêku, da gwarancjê na zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego, jakie sprezentowa³a
historia naszemu miastu. Dla miejsca, w którym ¿y³ i tworzy³ tak znakomity artysta,
mo¿liwoæ dysponowania jego dzie³ami daje
szansê utworzenia placówki, która najlepiej
wpisze Milanówek na mapê kulturaln¹ Mazowsza, co prze³o¿y siê w efekcie na podniesienie jakoci oferty kulturalnej i tym samym na utrzymanie dobrego wizerunku
Milanówka.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Kapliczka Bo¿ego
Narodzenia nagrodzona
Grand Prix na
Miêdzynarodowej
Wystawie Sztuki
Dekoracyjnej w Pary¿u,
1925 r.
Sala Królewska
w Milanówku
wykonana w ca³oci
przez Jana
Szczepkowskiego

Akcja grabienia i wywozu
lici kasztanowca
Szanowni Pañstwo,
Zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ o kontynuowanie, rozpoczêtej
w ostatnich latach, akcji grabienia lici kasztanowca i gromadzenia ich
w szczelnie zamkniêtych workach foliowych.
Na podstawie prowadzonych od kilku lat
badañ w ramach programu Unijnego EU-projekt CONTROCAM, czyli Control of Cameraria, naukowcy doszli do wniosku, ¿e najtañsz¹ i jedn¹ z bezpieczniejszych metod
walki ze szkodnikiem kasztanowca pospolitego  Szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
jest w³anie grabienie lici i ich kompostowanie. Konieczne jest jednak wytworzenie
w kompocie temperatury powy¿ej 40oC. Aby
to osi¹gn¹æ, trzeba pryzmê przykryæ foli¹ lub
warstw¹ ziemi (ok. 40-50 cm).
Pamiêtajmy, ¿e im wiêcej usuniemy lici
kasztanowca, w których zimuj¹ poczwarki
szrotówka, tym mniejsza bêdzie populacja
tego szkodnika w nastêpnym roku. Dla przyk³adu podam, ¿e z kilograma suchych lici

mo¿e na wiosnê wykluæ siê oko³o 4500
motyli.
W zwi¹zku z powy¿szym apelujê o skrupulatne wygrabianie lici, gromadzenie ich
w szczelnie zaklejonych workach foliowych
lub kompostowanie w wy¿ej podany sposób.
Mieszkañcy Milanówka, którzy nie maj¹
mo¿liwoci kompostowania lici na swojej
posesji, mog¹ wystawiaæ worki z liæmi kasztanowca do godz. 8.00 , w ni¿ej podane dni,
uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta na cztery kwarta³y lub osobicie dostarczaæ worki z liæmi
kasztanowca na teren miejskiej kompostowni przy ul. Wiatracznej w Milanówku (dojazd
od ul. Konopnickiej naprzeciwko stacji benzynowej), w czasie trwania akcji, tj. od 19 do
20 padziernika br. w godz. od 8.00 do 16.00.

13

Z notatnika

Miejskiego Stra¿nika
czerwiec, lipiec 2007
3 czerwca, godz.21.00 na opuszczonej posesji przy ul. Czubiñskiej grupa osób
urz¹dzi³a sobie alkoholow¹ imprezê. Na
miejscu trzy osoby ukarano mandatami,
a dwie osoby poinformowano o skierowaniu przeciwko nim wniosków o ukaranie.
5 czerwca, godz. 23.20 na wysokoci peronu PKP zauwa¿ono le¿¹cego na torowisku mieszkañca Grodziska Maz. w stanie
nietrzewoci. Z uwagi na uraz g³owy
u mê¿czyzny wezwano do niego pogotowie ratunkowe, które przewioz³o go do
Szpitala Zachodniego.
6 czerwca, godz. 23.05 na zewn¹trz ogrodzenia szko³y podstawowej na ul. Warszawskiej znaleziono namiot ogrodowy
prawdopodobnie przygotowany do kradzie¿y. Namiot zabezpieczono w SM,
a nastêpnie zwrócono do szko³y.

ul. Kocielnej. Uszkodzenie by³o na tyle
du¿e, ¿e drzewo nale¿a³o usun¹æ.
O 16.30 na ul. Turczynek ujêto dwóch pijanych mê¿czyzn, którzy jechali samochodem i uderzyli w pieñ drzewa. Niefortunnego kierowcê, pasa¿era oraz pojazd przekazano policji.
29 czerwca, godz. 16.50 na ul. Chopina potwierdzono o wycince du¿ej iloci drzew
bez zezwolenia. Powiadomiono Ogrodnika Miasta oraz Stra¿ Miejsk¹ Grodzisk
Maz., gdy¿ dzia³ka znajduje siê na terenie s¹siedniej gminy.
2 lipca, godz.11.50 zg³oszenie o dwóch
mê¿czyznach spo¿ywaj¹cych alkohol 
wódkê na terenie basenu. Przeciwko panom sporz¹dzono wnioski o ukaranie.

czyzny, prawdopodobnie potr¹conego
przez poci¹g.Wyjanianiem okolicznoci
zdarzenia zajê³y siê inne s³u¿by.
Godz. 11.00 na ul. Owczarskiej potwierdzono o zaparkowanym samochodzie
Toyota, który zosta³ wczeniej skradziony. Dalsze czynnoci przejê³a policja.
25 lipca, godz. 7.25 ukarano mandatem
kobietê podrzucaj¹c¹ odpady z domu do
kosza na skrzy¿owaniu ul. Królewska
i Grudowska. Pisa³em ju¿ wczeniej, ¿e
taniej wychodzi korzystaæ z odpowiedniej firmy.
27 lipca, godz. 14.30 po informacji od
mieszkanki miasta ujêto sprawcê kradzie¿y roweru ze stojaków przy PKP.
Mê¿czyznê przekazano policji. Dwie godziny póniej mieszkaniec Grodziska
Maz. ucieszy³ siê odzyskuj¹c swój rower,
gdy przyszed³ zg³osiæ jego kradzie¿.
30 lipca, godz. 13.20 na ul. Krakowskiej
ukarano mandatami dwóch kierowców
parkuj¹cych w miejscu obowi¹zywania

10 czerwca, godz. 15.30 na peronie PKP wylegitymowano kibiców pi³karskich nieodpowiednio zachowuj¹cych siê. Trzech
ukarano mandatami za spo¿ywanie alkoholu na peronie, nie potrafili dopingowaæ
swojej dru¿yny na trzewo.
13 czerwca, godz. 11.50 za niewywi¹zywanie siê z obowi¹zku codziennego sprz¹tania terenu dworca PKP, ukarano mandatem mê¿czyznê sprz¹taj¹ cego ww. teren.
16 czerwca, godz. 19.00 motocyklista nie
opanowa³ pojazdu i uderzy³ w ogrodzenie posesji przy ul. Kaimierzowskiej.
Kieruj¹cy jednoladem zosta³ zabrany do
szpitala. Sprawê przekazano policji drogowej.
16 czerwca, godz.16.20 z torów PKP zabrano siedz¹cego mieszkañca gm. ¯abia
Wola. Po zbadaniu przez lekarza mê¿czyzna
odwieziony zosta³ do szpitala w Tworkach.
22 czerwca, ok. godz. 23.15 uszkodzenie
znaku drogowego przy skrzy¿owaniu
ul. Pi³sudskiego z Dêbow¹. Po sprawcy na
miejscu zosta³a tablica rejestracyjna i elementy pojazdu. Sprawê przekazano policji.
25 czerwca, ok. godz.1.00 dwie nietrzewe
mieszkanki Warszawy w s³usznym wieku ok. 70 i 50 lat wybi³y szybê w wejciu
do zak³adu Mifam przy ul. Królewskiej.Po
przeprowadzonej interwencji panie zobowi¹za³y siê naprawiæ wyrz¹dzon¹ szkodê.
A mówi¹, ¿e w Warszawie taka KULTURA.
28 czerwca ok. godz.1.10 ujêto sprawcê wybicia szyby w kabinie ciê¿arówki stoj¹cej
na stacji paliw ORLEN. Mê¿czyznê przekazano patrolowi policji. Tego samego
dnia ok.11.00 nieustalony samochód ciê¿arowy uszkodzi³ lipê rosn¹c¹ przy
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Siedziba Stra¿y Miejskiej przy ul. Warszawskiej 32

9 lipca, godz. 2.30 na ul. Pi³sudskiego ujêto cztery m³ode osoby, które wyrzuci³y na
ulicê skrzynki po warzywach i owocach
z zaplecza sklepu z ww. asortymentem.
Wszystkie osoby ukarano mandatami po
200 z³ i nakazano uprz¹tn¹æ ulicê.
10 lipca, godz. 18.45 wraz z policj¹ interwencja domowa na osiedlu Turczynek,
pobicie konkubiny. Poszkodowan¹ zabra³o pogotowie. Damski bokser zosta³
zatrzymany celem wykonania dalszych
czynnoci.
16 lipca, godz. 6.15 przy torach WKD Kazimierówka zlokalizowano zw³oki mê¿-

zakazu zatrzymywania. Jeden jedzi Porshe, drugi Landroverem. Czy¿by nie by³o
ich staæ na op³atê 50 gr za parking p³atny,
który w tym czasie wieci³ pustkami?
3 sierpnia, godz. 19.00 na schodach nowej
k³adki PKP piêæ osób urz¹dzi³o sobie bar
piwny. Wszystkich ukarano mandatami.
8 sierpnia na terenie by³ego szpitala Turczynek podrzucone odpady bytowe w znacznej iloci. Ustalonego sprawcê ukarano
mandatem 200 z³.
Opracowa³ Zastêpca Komendanta SM
Andrzej Cichocki

Grand Prix w strzelectwie
29.06.07 r. w Zespole Szkó³ ul. Piasta 14,
zakoñczy³a siê I Edycja Grand Prix Zawodów
Strzeleckich z broni pneumatycznej. Siedemdziesiêciu trzech uczestników rywalizowa³o
w ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca, od stycznia
do czerwca. Suma wyników z szeciu turniejów zdecydowa³a o koñcowym zwyciêstwie
w ca³ym Cyklu. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³
Pan Zbigniew Kubek, który czuwa³ nad prawid³owym przebiegiem zawodów.
WYNIKI ZAWODÓW
Karabinek
Szko³y podstawowe
Dziewczêta:
1 m-ce Monika Kubek
2 m-ce Wiktoria £ój
3 m-ce Ela Panek

Ch³opcy:
1 m-ce Pawe³ Winiewski
2 m-ce Kacper S³owikowski
3 m-ce Krzysztof Ga³an
Gimnazjum
Dziewczêta:
1 m-ce Paulina Hajduk
2 m-ce Inga Wójcicka
Ch³opcy:
1 m-ce Damian Milewski
2 m-ce Kajetan S³owikowski
3 m-ce Kacper £ój
Szko³y ponadgimnazjalne
Dziewczêta:
1 m-ce Olga Chmiel
2 m-ce Ewelina Szewczyk

Zwyciêzcy Zawodów Strzeleckich z Burmistrzem Jerzym Wysockim i Opiekunem
strzelnicy Zbigniewem Kubkiem

Wakacyjne Zawody P³ywackie
14 sierpnia na Basenie Miejskim odby³y siê Wakacyjne Zawody P³ywackie w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe, gimnazja i open. Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki nagrodzi³ zwyciêzców medalami, pucharami i nagrodami rzeczowymi.
WYNIKI ZAWODÓW
Szko³a Podstawowa
Dziewczêta
1. Aneta Bogacka
2. Natalia Malczyñska
3. Emilia Langa

Ch³opcy
1. Piotr Michalski
2. Jacek Bieszke
3. Dominik Palarczyk
Gimnazjum
Dziewczêta
1. Inga Wójcicka

Ch³opcy
1. Przemek Pu³awski
2. Kamil Ko³osowski
3. Krzysztof Tesarowicz
Kategoria Open
Kobiety
1. Dominika Malczyñska
2. Barbara Winiewska
Mê¿czyni
1. Sebastian Pu³awski
2. Piotr Pu³awski
3. £ukasz Wyrzykowski

3 m-ce Ma³gorzata Krajewska
Ch³opcy:
1 m-ce Szymon Szymañczak
2 m-ce Krzysztof Nowakowski
3 m-ce Pawe³ £uniewski
Pistolet
Szko³y podstawowe
Ch³opcy:
1 m-ce Pawe³ Winiewski
Gimnazjum
Ch³opcy:
1 m-ce Krzysztof Piotrowski
2 m-ce Damian Milewski
3 m-ce Piotr Winiewski
Szko³y ponadgimnazjalne
Dziewczêta:
1 m-ce Wida Kopeæ
2 m-ce Olga £uniewska
3 m-ce Paulina Persa
Ch³opcy:
1 m-ce Szymon Szymañczak
2 m-ce Konrad Ko³osowski
3 m-ce Karol D¹browski
Zwyciêzcy cyklu Grand Prix otrzymali
z r¹k Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego Puchary, medale i nagrody rzeczowe.
Zapraszamy na II Edycjê zawodów, pocz¹tek 26.10.07 r. godz. 17.00.
Ca³a grupa strzelecka dziêkuje Grzegorzowi Obryckiemu za opiekê nad stanem technicznym sprzêtu strzeleckiego.
Zapraszamy do odwiedzenia strzelnicy
w ka¿dy wtorek i pi¹tek w godzinach 17.0019.00.
Ewelina Szewczyk
Magdalena ¯órawska

Sekcja pi³ki
siatkowej

We wrzeniu przy Zespole Szkó³
Gminnych Nr 1 (Miejska Hala Sportowa Nr 2) rozpoczyna dzia³alnoæ sekcja
pi³ki siatkowej. Zapraszamy dzieci z III
i IV klas szkó³ podstawowych.
Zajêcia prowadzone bêd¹ przez nauczycieli wychowania fizycznego 
instruktorów pi³ki siatkowej. Zapisy od
wrzenia prowadz¹: Daniel Klonowski
w Szkole Podstawowej Nr 2 i Arkadiusz Ciborowski w Zespole Szkó³ Gminnych Nr 1.

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Uczestnicy Wakacyjnych
Zawodów P³ywackich
w towarzystwie Burmistrza Jerzego
Wysockiego (pierwszy z lewej)
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Terminy
wywozu lici kasztanowców
16.10.2007 (wtorek)  kwarta³ I (poni¿ej
wykaz ulic):

18.10.2007 (czwartek)  kwarta³ III
(poni¿ej wykaz ulic):

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

Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna,
Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego 
w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa, Morwowa, Na Skraju, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, ks. P. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP-ks. P. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia, Warszawska (Pi³sudskiego  w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego.

17.10.2007 (roda)  kwarta³ II (poni¿ej wykaz ulic):
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska
(Kociuszki-Czubiñska), Krasiñskiego (Kociuszki-Piasta), Leny lad, Letnicza, Lipowa,
Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja, Naddawki,
Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa, Piasta, Podgórna
(Kociuszki-Wspólna), Podlena, Po³udniowa,
Przerwana, Przysz³oæ, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka, Spokojna, Trêbacka, Wiejska, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska,
Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia.

19.10.2007 (pi¹tek)  kwarta³ IV (poni¿ej wykaz ulic):
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Królewska
(Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Lena, Makowa, Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska,
Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Poleska, Polna, Projektowana, Prosta,
Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok,
Rososzañska, Skona, S³oneczna, Sosnowa,
Szkolna, lepa, rodkowa, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa,
Winiowa, Zaw¹ska.
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

BioSoil Forest Biodiversity
Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie z dnia 05.06.2007 r., znak: WR.VI.HB.6630/147/
07, uprzejmie informujê, ¿e z dniem 1 czerwca b.r. rozpoczê³y siê prace terenowe zwi¹zane z realizacj¹ projektu BioSoil Forest Biodiversity, których zakoñczenie przewidziane jest na 15 wrzenia 2007 r.
Badania te obejmuj¹ pomiar struktury drzewostanów oraz analizê szaty rolinnej
na powierzchniach ko³owych (2000 m2).
Powierzchnie BioSoil po³o¿ne s¹ na gruntach lenych Skarbu Pañstwa oraz gruntach nale¿¹cych do osób fizycznych.
Prace te koordynuje Instytut Lenictwa. Kierownikami zespo³ów realizacyjnych
w terenie s¹ nastêpuj¹ce osoby: dr in¿. Rafa³ Paluch, dr in¿. Janusz Czerepko,
mgr Anna Forycka, mgr in¿. Marek Klepko, dr Artur Obidziñski, dr in¿. Wojciech Szwed
i dr in¿. Wojciech Ró¿añski.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny
Drodzy mieszkañcy Milanówka, w zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r.
o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym [Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z pón.
zm] informujemy, ¿e sprzedawcy detaliczni
i sprzedawcy hurtowi, dokonuj¹c sprzeda¿y
sprzêtu elektrycznego lub elektronicznego
przeznaczonego dla gospodarstw domowych,
maj¹ obowi¹zek nieodp³atnie przyj¹æ od swojego klienta zu¿yty sprzêt, który jest tego samego rodzaju i w iloci nie wiêkszej ni¿ sprzedawany nowy sprzêt (stosunek 1:1, tj. zu¿yta
pralka za now¹ pralkê, zu¿yty telewizor za
nowy telewizor).
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Od 1 padziernika 2006 r. ka¿da gmina ma obowi¹zek udostêpniæ mieszkañcom informacjê o znajduj¹cych siê na jej
terenie podmiotach zbieraj¹cych zu¿yty
sprzêt oraz adresach prowadzonych przez
nie punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu.
Informacje takie gmina Milanówek umieci³a na swojej stronie internetowej
www.milanowek.pl
Ponadto Gmina Milanówek prowadzi
akcjê odbioru zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego bezporednio od
mieszkañców, w ka¿dy drugi poniedzia³ek

miesi¹ca. Zainteresowani akcj¹ mieszkañcy
musz¹ wczeniej dokonaæ zg³oszenia do Referatu Ochrony rodowiska, podaj¹c rodzaj
i iloæ odpadu oraz adres posesji.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Nowe place zabaw w Milanówku
Nowy plac zabaw na osiedlu Gospodarska
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom, zw³aszcza ma³ych mieszkañców Milanówka (z rejonu pó³nocnego), w sierpniu br. oddalimy
do u¿ytku nowy plac zabaw przy ul. Przysz³oci (róg Gospodarskiej).
Plac zabaw cieszy siê ogromn¹ popularnoci¹, co nas ogromnie cieszy.

Nowy plac zabaw w parku przy ul. Krótkiej Amfiteatr
Informujemy równie¿, ¿e na terenie Amfiteatru zosta³y zainstalowane nowe urz¹dzenia zabawowe, wobec powy¿szego zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do odwiedzenia i korzystania z placów zabaw.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Akcja odbioru ETERNITU
Przypominamy, ¿e w dniach 01.10  15.10.2007 r., odbêdzie
siê II etap odbioru eternitu pochodz¹cego z wymiany pokryæ dachowych w Milanówku.
Z uwagi na wysokie koszty odbioru i utylizacji tego niebezpiecznego odpadu informujemy, ¿e mieszkañcy partycypuj¹
w 40%, a gmina w 60% poniesionych kosztów. Zainteresowanych
mieszkañców zapraszamy do Referatu Ochrony rodowiska
w celu podania szacunkowej iloci eternitu (w kg) oraz wype³nienia deklaracji partycypowania w kosztach (w 40%) odbioru i utylizacji tego odpadu. Zg³oszenia przyjmujemy do 27 wrzenia br.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Biuletyn Miasta Milanówka
Biuletyn Miasta Milanówka
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W dniach 15 - 16 wrzenia w Milanówku
odbêdzie siê Festiwal Otwarte Ogrody. W prywatnych i publicznych ogrodach Milanówka
zorganizowane zostan¹ wydarzenia o charakterze kameralnym  koncerty, wystawy, prezentacje, wydarzenia teatralne i filmowe, spotkania z twórcami, kiermasze, wycieczki po zabytkowych ogrodach.
Wzd³u¿ ul. Starodêby w Milanówku, w godz. 11.00 -16.00 odbêdzie siê
szereg imprez pod has³em Milanówek na jedwabnym szlaku. Zaprezentujemy wystawê artystów z Milanówka, w tym prace W³odzimierza Starociaka oraz wystawê Milanówek na starej fotografii Mariusza Koszty. Twórcy przedstawi¹ wyroby z jedwabiu  bêdzie mo¿na zapoznaæ siê
z tajnikami tej piêknej dziedziny sztuki. Powstanie kawiarenka w stylu

lat 20-30, dzia³aj¹ca w trakcie imprezy Milanówek na jedwabnym szlaku.
Otwarte Ogrody realizowane s¹ w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych co roku w wielu miejscowociach i obiektach
historycznych ca³ej Europy. S³u¿¹ one upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa materialnego i duchowego pañstw europejskich. S¹ jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ europejskich z zakresu promocji kultury i sztuki.
O godzinie 21.00 zapraszamy wszystkich mieszkañców i przyby³ych
goci, na uroczyste zakoñczenie EDD Milanówka, Brwinowa i Podkowy
Lenej. Uroczystoæ ta odbêdzie siê w Muzeum Jana Szczepkowskiego
w willi Waleria w Milanówku przy ul. Spacerowej 20.
Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Program Otwartych Ogrodów 2007 w Milanówku

Sobota, 15 wrzenia

NR 1
20.00
Zachód S³oñca w Milanówku.
Wieczór poezji Jaros³awa Marka Rymkiewicza
z muzyk¹ Franciszka Schuberta
Wykonawcy: Agata Meilute, Mariusz Bonaszewski, Maciej Wyczañski i Kwartet Prima Vista
Miejsce: Willa Emanów, ogród Pañstwa Utratów,
ul. Mickiewicza 4
Organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Uroczysta inauguracja II Festiwalu Otwarte
ogrody Milanówka.

Niedziela, 16 wrzenia

NR 2
10.00-11.30
niadanie filozoficzne na trawie - Ludzie gociñca, wêdrowcy, pielgrzymi... Wêdrowanie i pielgrzymowanie w aspekcie filozoficznym.
Prof. Tadeusz Gadacz - wyk³ad i dysputa,
Miejsce: Ogród Pani Barbary Pusz, ul. Literacka 9
Organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
i Miejski Orodek Kultury
NR 3
12.00-14.00
Otwarte pracownie  wystawa malarstwa, rzeby, ceramiki, pieców kaflowych i ich fotografii autorstwa Danuty Ro¿nowskiej-Borys i Ryszarda
Krawczyka. Wystawa malarstwa Izy Roguckiej.
Miejsce: Borys Art rodzinna pracownia plastyczna,
ul. Wielki K¹t 5
Organizator: Danuta Ro¿nowska-Borys, Ryszard Krawczyk
14.00
Têsknota do Ogrodu
Spotkanie autorskie z poet¹ Ernestem Bryllem.
Miejsce: ul. Wielki K¹t 5
Organizator: Danuta Ro¿nowska-Borys
NR 4
12.00-14.00
Otwarte pracownie, rozmowy w ogrodzie przy
grillu i ognisku
Czêæ edukacyjna:
Rozwój zrównowa¿ony w rodzinie,
Rozwój zrównowa¿ony w rodowisku lokalnym
Czêæ kulturalna:
Wystawa malarstwa, rysunku i wyrobów z gliny
Czêæ projektowa:
Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza
Miejsce: ul. Jasna 15b
Organizator: Klementyna i Marek O³ubek wraz
z Agnieszk¹ i Zuzi¹ Kowalewsk¹
NR 5
15.30
Ogród integracji, prezentacja wyrobów rêkodzie³a
Koncert zespo³u Janio³y z Milanówka
Miejsce: ul. Piasta 5
Organizator: Dom Rehabilitacyjno-Opiekuñczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepe³nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
NR 6
16.00
Wystawa fotografii Krzysztofa Jarczewskiego
S³awne milanowskie pióra  spotkanie
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z Katarzyn¹ Grochol¹, Andrzejem Zaorskim
i prof. Jerzym Bralczykiem
Miejsce: ul Krasiñskiego 32b
Organizator: Tamara Gujska-Szczepañska
NR 7
12.00-18.00
Spotkanie z przyrod¹. Prezentacja niezwyk³ego
bohatera  skrzydlatego przybysza z Afryki, czasowego mieszkañca milanowskich osiedli wielorodzinnych  jerzyka, któremu w marcu 2007 r.
Milanówek przyzna³ pierwsz¹ w kraju i Europie
zielon¹ kartê na bezpieczny pobyt w miecie.
Miejsce: ogród pp. Szczepañskich, ul. Krasiñskiego 28 a
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz MiastOgrodów
NR 8
10.00-12.00
Milanówek oczami dzieci projekt realizowany
przy wsparciu Stowarzyszenia Europa i My z funduszy Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci
w ramach projektów operacyjnych Dzia³aj Lokalnie.
Miejsce: Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa,
ul. Spacerowa 3
Organizator: Joanna Dru¿ycka-Sarnecka
NR 9
11.00-18.00
Warsztaty rêkodzie³a artystycznego
Miejsce: siedziba Fundacji Homo-Homini przy
ul. Krasiñskiego 11
Organizator: Danuta i Zbigniew Kijewscy
NR 10
16.00
Recital Joanny Liberadzkiej  harfa
Koncert w wykonaniu Stanis³awa Drzewieckiego  fortepian
Miejsce: Willa Borówka, ul. Królowej Jadwigi
Organizator: Pascal Pauwels, Miejski Orodek Kultury
NR 11
Sobota 15.00-20.00, niedziela 12.0019.00
Otwarte pracownie  Warsztaty koronki siatkowej dla dzieci i doros³ych
Miejsce: ul. Królewska 56
Organizator: Teresa Kulesza-Leszczyñska
NR 12
12.00-18.00
Wystawa malarstwa Paw³a Jasionowskiego
Miejsce: ogród przy ul. Podgórnej 58
Organizator: Ma³gorzata Bojanowska

Miejsce: ul. Starodêby
Organizator: Fundacja Homo-Homini, Orodek Pomocy Spo³ecznej, Towarzystwo Mi³oników Milanówka,
Restauracja Studium Dobrego Smaku, Miejski Orodek Kultury, ZSG nr 3 im. F. Chopina
NR 15
13.30
Frontem do drogi ¿elaznej: Fenomen drogi ¿elaznej jako element kszta³tuj¹cy urbanistykê i architekturê Milanówka.
Miejsce: holl stacji PKP (przy kasach)
Organizator: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Realizacja: Karolina i Kamil Miklaszewscy, Wies³aw
S³owik
NR 16
17.00
Wystêp zespo³u wokalno-teatralnego Caraboo
Miejsce: Cafe Klimaty przy ul. Tadeusza Kociuszki 10;
Organizator: Cafe Klimaty i Stowarzyszenie SARNA
NR 17
10.00-18.00
Przejazd bryczkami szlakiem Otwartych Ogrodów
Miejsce: Pocz¹tek trasy przy stacji PKP ul. Krakowska, przejazd szlakiem Otwartych Ogrodów.
Organizator: Stanis³aw Bukowski
21.00
Uroczyste zakoñczenie Uropejskich Dni Dziedzictwa, Brwinowa, Milanówka i Podkowy Lenej.
Projekcja filmu o ¿yciu i twórczoci Jana Szczepkowskiego, koncert zespo³u CAMERATA
Miejsce: Muzeum Jana Szczepkowskiego w willi
Waleria
Organizator: Urz¹d Miejski w Milanówku, Miejski
Orodek Kultury, Fundacja Euforia
Patronat Honorowy:
Minister Kultury RP
Marsza³ek Województwa Mazowieckiego
Organizatorzy:

Sponsorzy:

NR 13
12.00-14.00
Otwarte pracownie  Wystawa malarstwa plenerowego Agnieszki Klimczak i fotografii Kraina
Ducha Macieja Skupa.
Miejsce: ul. Gospodarska 17c
Organizator: Maciej Skup
NR 14
11.00-16.00
Milanówek na jedwabnym szlaku
Prezentacja wyrobów z jedwabiu
Zak¹tek prezentacji malowania na jedwabiu,
Milanówek na starej fotografii  ekspozycja uliczna
Zak¹tek artystyczny  wystawa prac artystów
milanowskich
Kawiarenka

Zrealizowano dziêki wsparciu:
Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Mazowieckiego
Ministerstwa Kultury
Narodowego Centrum Kultury

