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Z prac Burmistrza Zakres modernizacji oczyszczalni
Miasta Milanówka cieków w Grodzisku Maz.
w okresie od 2 stycznia do
w latach 2006-2009
7 lutego 2006 r.
Burmistrz
I. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
1. Uk³adu wykonawczego bud¿etu miasta
Milanówka na 2006 r.
2. Zmian w bud¿ecie miasta na 2006 r.
Przenosi siê w planie wydatków:
 w rozdz. 75075, na zakup materia³ów
i wyposa¿enia, kwotê 30.000,00 z³,
 w rozdz. 80101, Zespó³ Szkó³ Gminnych
nr 1, kwotê 14.000,00 z³.
3. Zmian w planie finansowym dochodów
w³asnych Urzêdu Miejskiego i wydatków
nimi finansowanych.
Przenosi siê kwotê 2.340,00 z³ w rozdz.
75023 z § 4300 do § 4210 w celu zabezpieczenia rodków finansowych na zakup banerów reklamowych.
4. Zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym pracy Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 1 na rok szkolny 2005/2006.
5. Przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego.
6. Powo³ania Miejskiego Zespo³u Reagowania Kryzysowego.
7. Og³oszenia otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadañ publicznych przez organizacje pozarz¹dowe w 2006 r.
8. Obchodów 15 rocznicy utworzenia Stra¿y Miejskiej w Milanówku.
9. Powo³ania komisji do uporz¹dkowania
dokumentacji powyborczej (2).
10.Regulaminu komisji przetargowej dla
przygotowania i przeprowadzenia postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego dla Gminy.
11.Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Miejskiego w Milanówku.
II. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu ograniczonego
1. Na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Kociuszki, Lipowa, ¯ytnia,
Przysz³oci, Olszowa, Leny lad, Gospodarska, Podlena, Podgórna, Letnicza,
Sienkiewicza, z podziemn¹ pompowni¹
cieków i kana³em t³ocznym w br.
ci¹g dalszy na str. 6

Projekt realizowany w oparciu o pomoc finansow¹ Unii Europejskiej w ramach
Funduszu Spójnoci zgodnie z decyzj¹ Komisji Europejskiej NR CCI 2004/PL/16/
C/PE/007 og³oszon¹ w Brukseli 14 grudnia 2004 r.
Opis realizowanego przedsiêwziêcia
pt. Modernizacja oczyszczalni cieków
w Grodzisku Mazowieckim.
Modernizacja obejmuje modernizacjê
obiektów oczyszczania cieków oraz modernizacjê obiektów gospodarki osadowej.
Modernizacja obiektów oczyszczania
cieków.
Modernizacja w tym zakresie polega na
realizacji ci¹gu oczyszczania cieków o przepustowoci 10.500 m3/dobê. Celem modernizacji jest: zapewnienie biologicznego usuwania azotu i fosforu oraz uzyskania efektów oczyszczania cieków zgodnego z wy-

maganiami przepisów prawa polskiego
i unijnego, a tak¿e zmniejszenie uci¹¿liwoci oczyszczalni. Modernizacja polega na budowie nowych obiektów oraz modernizacji
obiektów istniej¹cych.
Zakres modernizacji obejmuje:
 modernizacjê przepompowni cieków
 budowê nowych piaskowników
 modernizacjê dwóch osadników wstêpnych
 adaptacjê jednej komory osadu czynnego na komorê defosfatacji i denitryfikacji
ci¹g dalszy na str. 4

VII Bal Ojców Miasta
W sobotê 11 lutego po raz czwarty w MiejOjcowie Miasta dokonali uroczystego
skiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1
otwarcia Balu, jednoczenie prosz¹c o poproodby³ siê VII Bal Ojców Miasta. Tegoroczny
wadzenie dalszej oficjalnej czêci znanego
Bal przyci¹gn¹³ wielu chêtnych do uczestnisatyryka, milanowianina Paw³a D³u¿ewskieczenia we wspania³ej zabawie. Panie w przego, który zaprezentowa³ Sylwetki tegoroczpiêknych kreacjach, eleganccy panowie winych Laureatów Nagrody IV Edycji Milanowtani byli przy wejciu na salê przez gosposkiego Licia Dêbu. Przy dwiêkach fanfar
darzy balu, Przewodnicz¹cego Rady Miasta
i gor¹cych brawach kolejno witalimy tegoWojciecha Wlaz³o i Burmistrza Miasta Milarocznych zdobywców nagród.
nówka Jerzego Wysockiego. Wszyscy gocie
ci¹g dalszy na str. 7
balu otrzymywali
pami¹tkowy breloczek w kszta³cie
milanowskiego licia dêbu, a ka¿da
z Pañ dosta³a ponadto piêkn¹ ró¿ê.
Hosstesy odprowadza³y goci do
stolików. W tym
roku sala balowa
zamieni³a siê w tajemniczy ogród.
Podwietlone kolorowymi wiat³ami drzewa i iluminacja nieba dawa³y wspania³y efekt. Wspania³a zabawa podczas VII Balu Ojców Miasta
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Oczyszczalnia  teraniejszoæ i przysz³oæ
Wywiad z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego
Grzegorzem Benedykciñskim
REDAKCJA BIULETYNU: Mieszkañcy
Milanówka s¹ ¿ywo zainteresowani losem
oczyszczalni w Grodzisku Maz., maj¹ wiadomoæ tego, ¿e jest ona niezbêdna, ¿e nie
mo¿na jej zlikwidowaæ, poniewa¿ jej wybudowanie przynios³o konkretn¹ korzyæ, gdy¿
najwiêksze zak³ady pracy z naszego miasta
(m.in. MIFAM, JEDWAB POLSKI) zosta³y
pod³¹czone do niej, ¿e dziêki temu nasza rzeka Rokitnica przesta³a byæ cuchn¹cym kana³em. Oczyszczalnia wci¹¿ jednak budzi
ogromne obawy i co jaki czas wywo³uje
wybuchowe nastroje spo³eczne. Oczekuje siê
wiêc jej modernizacji w konkretnym terminie, aby w 100% by³a nieszkodliwa dla otoczenia i prawid³owo wykonywa³a swoje zadania. Ostatnio zaczê³y siê pojawiaæ kolejne
obawy o prawid³owe funkcjonowanie
oczyszczalni, dlatego te¿ uwa¿amy w Milanówku, ¿e nale¿y je mo¿liwie szybko i jednoznacznie wyjaniæ. W tym celu poprosilimy red. Andrzeja Pettyna o przeprowadzenie rozmowy z burmistrzem Grodziska Maz.
Grzegorzem Benedykciñskim, któremu podlega grupowa oczyszczalnia cieków i kompostowania.
 Wród mieszkañców Milanówka
wci¹¿ pojawia siê postulat, aby oczyszczalniê  z uwagi na potencjalne zagro¿enie ekologiczne  poddaæ permanentnemu monitorowaniu, aby nadzorowa³y
j¹ instytucje odpowiedzialne nie tylko za
zdrowie ludzi, ale i ochronê rodowiska.
Jak te sprawy obecnie przedstawiaj¹ siê
w praktyce?
 Oczyszczalnia cieków w Grodzisku na
bie¿¹co jest nadzorowana przez Sanepid odpowiedzialny za zdrowie ludzi i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska.
Oczyszczalnia wykonuje wszystkie obowi¹zuj¹ce badania nakazane przez prawo
oraz instytucje kontroluj¹ce.
Projekt modernizacji oczyszczalni
uwzglêdnia pe³n¹ kontrolê procesu oczyszczania cieków. Zostanie wykonany system
komputerowego sterowania i wizualizacji
w.w procesu. Oczyszczalnia w znacznym
stopniu zostanie zautomatyzowana.
 Czy przeprowadzano w przesz³oci
jakiekolwiek badania dot. zdrowia ludnoci zamieszka³ej w otoczeniu oczyszczalni? Kto i kiedy je przeprowadza³ i jakie wyniki da³y te badania?
 Dotychczas Gmina Grodzisk Mazowiecki nie przeprowadza³a badañ dotycz¹cych
zdrowia ludnoci zamieszka³ej w otoczeniu
oczyszczalni. Wed³ug posiadanych przez nas
informacji nie stwierdzono ¿adnych dowo-

2

dów wystêpowania zwiêkszonej zachorowalnoci.
 Wród zarzutów stawianych w³acicielom oczyszczalni (zanotowa³em te najczêstsze!) pojawia siê twierdzenie, ¿e usytuowanie oczyszczalni nigdy nie by³o
konsultowane z mieszkañcami Milanówka, ¿e obiekt grodziski jest przestarza³y
z technicznego, czy technologicznego
punktu widzenia i, w zwi¹zku z tym, powoduje ska¿enie terenu, zw³aszcza tego
na zachód od oczyszczalni, gdy¿ maj¹ na
to wp³yw tzw. wiatry zachodnie i po³udniowo-zachodnie. Jaki jest wiêc naprawdê stan technologiczny obiektu, co z tym
ska¿eniem terenu? Jak funkcjonowanie
oczyszczalni ma siê do norm unijnych?
 Oczyszczalnia cieków w Grodzisku
by³a budowana w latach siedemdziesi¹tych
w oparciu o obowi¹zuj¹ce wówczas przepisy prawne. Nie znaczy to jednak, ¿e zastosowana w oczyszczalni technologia powoduje ska¿enie terenu. Wszystkie oczyszczalnie
budowane w Polsce w tym okresie posiadaj¹
identyczn¹ lub bardzo zbli¿on¹ technologiê.
Wiele z nich bêdzie modernizowanych w ramach Krajowego Programu Oczyszczania
cieków Komunalnych, podobnie jak nasza
oczyszczalnia.
Wyniki kontroli przeprowadzonej przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska wiadcz¹ o tym, ¿e oczyszczalnia jest
eksploatowana prawid³owo i uzyskuje efekt
ponad 95% redukcji zanieczyszczeñ.
Oczyszczalnia cieków nie spe³nia natomiast norm unijnych w zakresie stopnia usuwania azotu i fosforu ze cieków. St¹d koniecznoæ dodatkowego wyposa¿enia
oczyszczalni w nowoczesne urz¹dzenia, które umo¿liwi¹ osi¹gniêcie tych norm. Stosowne dzia³ania ju¿ podjêlimy.
 W ub. roku, a mo¿e dwa lata temu
(dok³adnie nie pamiêtam) pojawi³a siê
w lokalnych mediach, m.in. w Radiu Bogoria, optymizuj¹ca naszych mieszkañców informacja o przyznaniu dla Grodziska rodków unijnych, które umo¿liwi¹
pe³n¹ modernizacjê oczyszczalni. Milanowianie zaczynaj¹ siê jednak niecierpliwiæ
i wyra¿aj¹ pogl¹d, ¿e modernizowanie nie
mo¿e trwaæ w nieskoñczonoæ. Wielu
mieszkañców podkrela, ¿e straci³o zaufanie do Pana wczeniejszych deklaracji w tej sprawie. Czy mo¿e wiêc Pan okreliæ ostateczny termin zakoñczenia modernizacji?
 Prawd¹ jest, ¿e otrzymalimy rodki
unijne na modernizacjê oczyszczalni. Mamy

wiadomoæ, ¿e konieczna jest szybka modernizacja obiektu. Jednak musimy sobie
zdawaæ sprawê, ¿e modernizacji nie wykona siê w tempie ekspresowym. Jest to proces
kilkuletni i trudny do przeprowadzenia,
zw³aszcza ¿e bêdzie prowadzony na pracuj¹cym obiekcie.
Ostateczny termin zakoñczenia prac modernizacyjnych planowany jest na koniec
2008 r., a ca³kowite zakoñczenie inwestycji
wraz z rozruchem technologicznym  to koniec 2009 r. Terminy te s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cym nas harmonogramem, narzuconym
z jednej strony przez Decyzjê Komisji Europejskiej z grudnia 2004 r. przyznaj¹c¹ nam
rodki z Unijnego Funduszu Spójnoci, a z drugiej  przez Krajowy Program Oczyszczania
cieków Komunalnych.
 Panie Burmistrzu, publikujê te terminy w Biuletynie z nadziej¹, ¿e bêd¹
dotrzymane. Kolejny wa¿ny problem 
niezwykle uci¹¿liwe dla okolicznych
mieszkañców jest sk³adowanie na terenie oczyszczalni tzw. kompostu, którego
fetor dociera daleko w g³¹b naszego miasta. Na spotkaniu z Panem 4 lata temu
w Milanówku (w lipcu 2002 r. w sali Rady
Miasta) poinformowa³ Pan, ¿e sk³adowanie kompostu na terenie oczyszczalni zostanie zlikwidowane i bêdzie przeniesione w inne miejsce. Po prostu kompost bêdzie wywo¿ony. Jakie s¹ szanse, ¿e kompost ten bêdzie wywo¿ony i przerabiany
w postaci zamkniêtej, jak to siê dzieje
w zachodniej Europie, aby nie by³ dokuczliwy dla rodowiska?
 Od wrzenia 2005 roku stosowany jest
preparat antyodorowy, który dodatkowo
neutralizuje zapachy powstaj¹ce podczas
przerzucania pryzm kompostu. Jednak¿e,
wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców terenów w pobli¿u Kompostowni,
prowadzone s¹ obecnie próby z zastosowaniem mikroorganizmów, których celem jest
zlikwidowanie ewentualnych zapachów powstaj¹cych w dojrzewaj¹cych pryzmach. Piecze nad ww. próbami sprawuj¹ pracownicy
Politechniki Warszawskiej oraz Akademii
Rolniczej z Poznania.
 W czasie tego samego spotkania
z mieszkañcami powiedzia³ Pan, ¿e
wzd³u¿ oczyszczalni wykonany bêdzie
25-metrowej szerokoci izolacyjny pas
zieleni w postaci nasadzenia na nim
drzew i krzewów, co mia³o byæ dodatkowym zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem siê zanieczyszczeñ. Co w ci¹gu
czterech lat zrobiono w tym zakresie?

 W latach 2001-2005 w obrêbie w³asnoci Gminy Grodzisk Mazowiecki, po zewnêtrznej stronie ogrodzenia oraz na terenie oczyszczalni i kompostowni posadzono
oko³o 3000 szt. sadzonek i krzewów. Prowadzone by³y prace pielêgnacyjne istniej¹cej
i dosadzonej zieleni. Ponadto projekt modernizacji Oczyszczalni cieków obejmuje wykonanie nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej.
 Ostatnio wród mieszkañców Milanówka pojawi³a siê pog³oska, ¿e tzw.
odpady ciekowe w postaci wysuszonej
maj¹ byæ likwidowane na terenie oczyszczalni przez spalanie wraz z odpadami
komunalnymi. Ile w tym jest prawdy?
I czy w ogóle co takiego  jak spalanie
odpadów komunalnych (czyli tzw. mieci z gospodarstw domowych) zamierza siê
realizowaæ na pograniczu Grodziska i Milanówka?
 Osady ciekowe bêd¹ poddawane suszeniu. W tym celu zostanie zakupiona suszarnia osadów. Wysuszone osady nie bêd¹
spalane na terenie oczyszczalni. Ich dalsze
zagospodarowanie odbywaæ siê bêdzie poza
terenem oczyszczalni.
Rozwa¿anych jest kilka mo¿liwoci zagospodarowania odpadów, mianowicie: sk³adowanie na wysypisku odpadów, przyrodnicze
wykorzystanie w celu rekultywacji terenów
zdegradowanych, wspó³spalanie w spalarni
odpadów komunalnych lub wspó³spalanie
w elektrociep³owniach spalaj¹cych paliwa
sta³e.
Nie zamierzamy budowaæ spalarni osadów na terenie Gminy Grodzisk Maz., rozwa¿amy natomiast mo¿liwoæ ich przekazania do zagospodarowania w istniej¹cych lub
projektowanych w kraju spalarniach.
 Niepokój budzi plan sk³adowania
osadów ciekowych na otwartym terenie
pod wiat¹, poniewa¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e zawarte w nich bakterie bêd¹ bezporednio dostawa³y siê do atmosfery
i zanieczyszcza³y j¹. Co siê bêdzie z nimi
dzia³o po le¿akowaniu na otwartym
terenie? Czy po wysuszeniu bêd¹ np. spalane? Jak d³ugo bêd¹ trzymane na otwartym terenie? Czy jest ju¿ ekspertyza, jakie to sk³adowanie mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla rodowiska?
 Osady po wysuszeniu bêd¹ kierowane
w pierwszej kolejnoci do silosów magazynowych zamkniêtych. Czas ich zatrzymania
w silosach wynosi do 5 dni. W tym czasie planuje siê wywo¿enie nagromadzonych w silosach osadów. Sk³adowanie osadów pod
wiat¹ bêdzie mia³o miejsce tylko awaryjnie
po wype³nieniu silosów. Nie bêdzie to zatem
codzienna praktyka, a tylko dodatkowe zabezpieczenie obiektu na wypadek nierytmicznego wywozu osadów. Teren sk³adowania bêdzie zadaszony, pod³o¿e bêdzie
uszczelnione, bêd¹ równie¿ wykonane boczne os³ony.

 Kr¹¿y wród naszych mieszkañców
obawa, ¿e osad po odwodnieniu nadal
zawieraæ bêdzie szkodliwe dla rodowiska elementy, jak np. bakterie Salmonelli czy niklu, a wiêc nie nadaje siê np. do
wykorzystania w mieszankach kompostowych które bêd¹ s³u¿y³y uprawom rolin konsumpcyjnych. Co z bakteriami
przedostaj¹cymi siê do rodowiska w czasie le¿akowania? Co wiêc planuje siê robiæ z tymi wysuszonymi i przetrzymywanymi na otwartym terenie? Przecie¿ nie
mo¿na ich gromadziæ i sk³adowaæ w nieskoñczonoæ?
 Wysuszony osad jest bezpieczny pod
wzglêdem sanitarnym. Zapewni to proces
technologiczny suszenia osadów, który jest
procesem termicznym. Tak wiêc nie mo¿e byæ
mowy o Salmonelli w osadzie.
Nikiel w osadzie sporadycznie siê pojawia, ale w ilociach nie wykluczaj¹cych stosowania osadu do mieszanek kompostowych
dla potrzeb utrzymania zieleni, krzewów,
kwiatów, szkó³ek lenych itp. Wysuszone
osady bêd¹ sukcesywnie wywo¿one poza
teren oczyszczalni. Czas przetrzymywania
osadów pod wiat¹ wyniesie najwy¿ej 2,5
doby.
 Wreszcie pytanie równie¿ zwi¹zane
z zagro¿eniem dla rodowiska:
Tow. Mi³oników Milanówka otrzyma³o
ostatnio poczt¹ elektroniczn¹ list informuj¹cy o uchwaleniu w dniu 25.01.2006 r.
przez Radê Miasta i Gminy w Grodzisku
Maz. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi T³uste, oddalonej od
Milanówka o 2,5 km, który to plan podobno wprowadza mo¿liwoæ prowadzenia tam dzia³alnoci uci¹¿liwej, a nawet
 szkodliwej dla rodowiska. Czy mo¿na
tam bêdzie np. unieszkodliwiaæ azbest lub
inne odpady niebezpieczne, produkowaæ
cement, wytwarzaæ nawozy itp.?
 Miejscowy Plan Zagospodarowania
okrela bardzo szczegó³owo mo¿liwoci zainwestowania dla poszczególnych stref funkcjonalnych, wydzielonych z obszaru wsi T³uste. Na omawianym terenie wystêpuj¹ strefy
okrelone jako tereny zabudowy technicznoprodukcyjnej z towarzyszeniem: baz, sk³a-

dów, magazynów, nieuci¹¿liwych us³ug,
us³ug administracji, gastronomii, handlu,
mieszkañ s³u¿bowych. Realizacja wy¿ej wymienionych obiektów wymaga jednoczesnego spe³nienia wszystkich zapisów miejscowego planu i prawa ochrony rodowiska.
 Jak te wszystkie niepokoje nurtuj¹ce mieszkañców Milanówka maj¹ siê do
 podobno maj¹cego nast¹piæ wkrótce 
w³¹czenia siê Grodziska Maz. w realizacjê programu Czyste Mazowsze, który
zak³ada respektowanie przepisów dot.
obszarów chronionego krajobrazu, wydzielanie przy oczyszczalniach stref
szczególnej ochrony ekologicznej i przestrzeganie praw Unii Europejskiej?
 Grodzisk Mazowiecki zamierza uczestniczyæ w przygotowaniu polsko-niemieckiego projektu pt. Zintegrowany system gospodarki odpadami w województwie mazowieckim prowadzonego pod patronatem Ministerstwa rodowiska. Celem projektu jest
rozwijanie w ramach wspó³pracy opartej na
partnerstwie efektywnych struktur w zakresie komunalnej gospodarki odpadami. Efektem prac jest utworzenie Mazowieckiego
Zwi¹zku Czyste Mazowsze w sk³ad którego wchodzi ponad 30 gmin z 6 powiatów
województwa mazowieckiego. Wspólnym
celem jest rozwi¹zanie problemu odpadów
komunalnych w oparciu o nowoczesne technologie i metody zarz¹dzania przy zachowaniu standardów i norm unijnych.
 Pozostaje mi ¿yczyæ Panu i nam, aby
te pozytywne dzia³ania, o których Pan
wspomnia³ doczeka³y siê realizacji. Bêdziemy je uwa¿nie monitorowali. Liczymy, ¿e otrzymamy szczegó³owy harmonogram prac zwi¹zanych z modernizacj¹
oczyszczalni i kompostowni i ¿e co jaki
czas bêdziemy mogli poinformowaæ czytelników Biuletynu o postêpie prac. Czy
chcia³by Pan na zakoñczenie co dodaæ?
 Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadañ:
Modernizacja Oczyszczalni cieków i Budowa systemu unieszkodliwiania osadów
ciekowych. Po rozstrzygniêciu przetargów
bêdzie mo¿liwe przedstawienie szczegó³owo
harmonogramu realizacji.
Rozmawia³ Andrzej Pettyn

Spotkanie z Mieszkañcami
3 marca 2006 r. o godz.17.30 w Miejskim Orodku Kultury
w Milanówku przy ul. Kocielnej 3, odbêdzie siê spotkanie
w sprawie modernizacji Oczyszczalni cieków w Grodzisku
Mazowieckim, z udzia³em w³adz Grodziska Maz. i ekspertów.
Serdecznie zapraszam Mieszkañców Milanówka.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Zakres modernizacji oczyszczalni cieków
w Grodzisku Maz. w latach 2006-2009
ci¹g dalszy ze str. 1

oraz likwidacjê drugiej komory osadu czynnego
 budowê nowej komory denitryfikacji i nitryfikacji
 modernizacjê dwóch osadników wtórnych oraz komory rozdzia³u cieków na
osadniki wtórne
 modernizacjê pompowni osadu wstêpnego, pompowni cieków dowo¿onych oraz
zbiornika retencyjnego cieków dowo¿onych
 budowê stacji dmuchaw oraz budowê stacji PIX*
 budowê pompowni czêci p³ywaj¹cych
i pompowniê wody technologicznej
 budowê osadnika pokoagulacyjnego,
pompowni filtratu, pompowni osadu pokoagulacyjnego i instalacji dozowania PIX
 rozbudowê istniej¹cego budynku administracyjno-socjalnego z laboratorium
i sterowni¹
 wykonanie dróg, placów, niwelacji terenu, zieleni.
Przepompownia cieków z krat¹
Modernizacja polega na wymianie 3 szt.
istniej¹cych pomp na pompy wirowe, wymianie ruroci¹gów, wykonaniu remontu budynku.
Piaskowniki wirowe
Zostan¹ wybudowane dwa piaskowniki
z kompletnym wyposa¿eniem. Istniej¹cy piaskownik zostanie zlikwidowany.
Osadniki wstêpne
W ramach modernizacji zostanie wykonany remont dwóch istniej¹cych osadników
wstêpnych, polegaj¹cy na: podwy¿szeniu
cian i wymianie wyposa¿enia technologicznego.
Komora defosfatacji i denitryfikacji  zaadaptowanie komory osadu czynnego
Istniej¹ce ciany komory zostan¹ podwy¿szone. Wykonana zostanie nowa ciana
w kszta³cie wewnêtrznego piercienia.
W komorze zostan¹ zamontowane mieszad³a.
Komora denitryfikacji i nitryfikacji
Obiekt nowy, stanowi¹cy ¿elbetowy
zbiornik. Komora zostanie wyposa¿ona
w mieszad³a, system napowietrzania drobnopêcherzykowego.
Komora rozdzia³u na osadniki wtórne
Modernizacja istniej¹cej komory bêdzie
polegaæ na podwy¿szeniu cian komory.
Osadniki wtórne
Zostanie wykonany remont i podwy¿szenie cian dwóch osadników wtórnych. Wymianie ulegnie wyposa¿enie technologiczne
osadników.
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Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
Zostan¹ wymienione istniej¹ce pompy na
3 pompy. Budynek pompowni zostanie wyremontowany.
Zbiornik retencyjny cieków dowo¿onych
Jest to nowa komora ¿elbetowa w której
zostan¹ zamontowane 2 mieszad³a zatapialne.
Stacja dmuchaw
Obiekt nowy stanowi¹cy budynek z izolacj¹ akustyczn¹, w którym zostan¹ zamontowane 2 dmuchawy promieniowe.
Osadnik pokoagulacyjny
Obiekt nowy, ¿elbetowy.

Modernizacja obiektów gospodarki
osadowej

Modernizacja obiektów gospodarki osadowej obejmuje:
 modernizacjê istniej¹cej komory WKF
wraz z zapleczem WKF
 budowê odsiarczalni gazu
 budowê studni kondensatu
 budowê linii technologicznej suszenia
osadów.
Komora WKF
Zostanie wykonana modernizacja istniej¹cej komory fermentacyjnej WKF polegaj¹ca na wzmocnieniu cian zbiornika, ociepleniu, os³oniêciu p³ytami stalowymi. W komorze WKF zostanie zamontowane mieszad³o.
Budynek zaplecza WKF
W budynku zaplecza WKF zostan¹
umieszczone urz¹dzenia obs³uguj¹ce procesy podgrzewania i recyrkulacji osadu.
Odsiarczalnik gazu
Obiekt nowy z rud¹ darniow¹ jako mas¹
odsiarczaj¹c¹.
Studnia kondensatu
Studnia ¿elbetowa s³u¿¹ca do zbierania
i odprowadzania kondensatu do kanalizacji.
Ruroci¹gi biogazu
Zostan¹ wykonane ruroci¹gi biogazu ³¹cz¹ce sieæ z odsiarczalnikiem i w pobli¿u odsiarczalnika.
Linia technologiczna suszenia osadów
W sk³ad linii technologicznej suszenia
osadów wchodzi:
 kot³ownia
 system przenoników limakowych osadu z budynku pras do suszarni
 zbiornik osadu odwodnionego
 technologiczna linia suszenia osadu wykorzystuj¹ca ciep³o ze spalania biogazu
 uk³ad gromadzenia osadów w silosach
magazynowych
 uk³ad oczyszczania gazów poreakcyjnych, zapewniaj¹cy dotrzymanie parame-

trów gazów odlotowych na poziomie dopuszczalnym ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce prawo. Odwodniony osad z budynku
prasowania osadów doprowadzany bêdzie bezporednio do suszarni osadu.
Osad w instalacji suszenia przechodzi³
bêdzie ze zbiornika, nadawy przez strefê
suszenia do strefy gromadzenia osadu.
Przewiduje siê, ¿e uzyskany odpad bêdzie
gromadzony w silosach magazynowych
i okresowo wywo¿ony w miejsce docelowego sk³adowania i utylizacji. Produktem
suszenia bêdzie granulat bezpieczny pod
wzglêdem sanitarnym, przystosowany do
dalszej obróbki. Przewiduje siê tak¿e gromadzenie wysuszonego osadu na placu
pod wiat¹.
Docelowy sposób zagospodarowania
osadów
Rozwa¿ane s¹ nastêpuj¹ce sposoby docelowego zagospodarowania osadów ciekowych:
 sk³adowanie
 przyrodnicze wykorzystanie
 wspó³spalanie w spalarni odpadów komunalnych zlokalizowanej poza terenem
Gminy Grodzisk Maz. i Milanówek
 wspó³spalanie w elektrociep³owniach spalaj¹cych paliwa sta³e.
Na terenie oczyszczalni w Grodzisku Maz.
nie planuje siê wybudowania spalarni osadów.
W celu zminimalizowania negatywnego
oddzia³ywania oczyszczalni na otoczenie
przewidziano nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. przykrycie obiektów, które s¹ najbardziej
uci¹¿liwe dla otoczenia: piaskowników,
osadników wstêpnych, zbiornika retencyjnego cieków dowo¿onych oraz dezodoryzacja powietrza z tych obiektów,
a tak¿e dezodoryzacja powietrza z pomieszczenia krat w przepompowni g³ównej oraz z suszarni,
2. wykonanie systemu napowietrzania
wg³êbnego w g³ównej komorze nitryfikacji i denitryfikacji. System ten zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem siê w otoczeniu zapachów i aerozoli,
3. wykonanie pasa zieleni izolacyjnej wokó³
terenu oczyszczalni z³o¿onego z drzew
i krzewów liciastych oraz iglastych,
4. wyposa¿enie oczyszczalni w urz¹dzenia
kontrolno-pomiarowe i system wizualizacji komputerowej oraz sterowania, co zapewni ci¹g³¹ kontrolê procesów i nadzór
nad funkcjonowaniem oczyszczalni.
Ponadto w wyniku modernizacji oczyszczalni zmniejsz¹ siê znacz¹co iloci zanieczyszczeñ odprowadzanych do rzeki Rokitnicy, a powstaj¹ce na oczyszczalni osady
bêd¹ bezpieczne pod wzglêdem sanitarnym
i nieuci¹¿liwe pod wzglêdem zapachowym.
Dyrektor Zak³adu Wodoci¹gów
i Kanalizacji Gminy Grodzisk Maz.
Robert Lewandowski

* objanienia na str. 5
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Dyrektor Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Maz.
Robert Lewandowski

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od od 2 stycznia do 7 lutego 2006 r.
ci¹g dalszy ze str. 1

w trybie przetargu nieograniczonego
2. Na odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych bezporednio z posesji na
terenie miasta w latach 2006-2007.
3. Na wykonanie podbudowy t³uczniowej
w krawê¿nikach oraz chodników na ulicach miasta w br.
4. Na wykonanie nawierzchni z trylinki
i kostki betonowej na ulicach miasta w br.
w trybie zapytania o cenê
5. Na projekty budowlane - rozbudowa
sieci wodoci¹gowej.
w trybie pozaustawowym
6. Na wykonanie prac uzupe³niaj¹cych
w istniej¹cej sieci monitoringu wód

podziemnych zrekultywowanego sk³adowiska odpadów komunalnych TURCZYNEK.
7. Na wykonanie badañ i pomiarów instalacji elektrycznej w Urzêdzie Miejskim
przy ul. Kociuszki 45 (budynek A i B).
8. Na wywóz nieczystoci sta³ych (mieci)
w 2006 r. z Urzêdu Miejskiego przy
ul. Kociuszki 45 (budynek A i B).
9. Na dostawê i monta¿ oraz konserwacjê,
czyszczenie i inwentaryzacjê 50 szt. budek lêgowych dla ptaków.
10. Na zakup akcesoriów wyposa¿enia drogowego dla Stra¿y Miejskiej.
11. Na zakup oleju opa³owego do kot³owni
na terenie OSP ul. Warszawska 18.
12. Na wykonanie planu Miasta Milanówka
 1000 egz.

13. Na wykonanie prac fotograficznych
z okazji 15-lecia rodowiska Mielizna
wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK.
14. Na wykonanie statuetek marmurowych
dla laureatów Milanowskiego Licia
Dêbu.
III. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
1. Na obs³ugê toalet przenonych (obejmuj¹c¹ wynajem i serwis) na terenie miasta
0w latach 2006-2008.
w trybie zapytania o cenê
2. Na zakup i dostarczanie materia³ów biurowych i sanitarnych dla Urzêdu Miejskiego.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Wieloletni Program Mieszkaniowy
krótki komentarz

W komentarzu zamieszczonym w poprzednim numerze Biuletynu Miasta Milanówka(1/2006), a dotycz¹cym zatwierdzonego przez Radê Miasta Milanówka w dniu
20 grudnia ubr. Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Milanówek na lata 2006-2010,
mowa jest m.in. o rozwi¹zaniu problemu
mieszkaniowego lokatorów z nieruchomoci
przy ulicy Podwiejskiej 27, 29 i 31, co ma
nast¹piæ równolegle z planowanym w roku
2008 oddaniem ponad 160 mieszkañ w ramach realizacji III etapu TBS przy ulicy Fabrycznej i Na Skraju.
Nale¿y wyjaniæ, ¿e lokale mieszkalne
i socjalne przy ulicy Podwiejskiej, gdzie
mieszkaj¹ 33 rodziny, charakteryzuj¹ siê
najni¿szym standardem w Milanówku,
a przyczyny takiego stanu rzeczy wynikaj¹

Gimnazjum Spo³eczne
Milanowskiego
Towarzystwa Edukacyjnego

BRZOZOWA

zaprasza na spotkanie informacyjne
dla kandydatów do klas I
w dniu 23 marca (czwartek) o godz. 18.00
w siedzibie szko³y
adres: 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 1
kontakt: 0-22 758-34-02 / 724- 83-47
e-mail: sekretariat@brzozowa.pl
Zapraszamy tak¿e na nasz¹ stronê:
www.brzozowa.pl
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przede wszystkim z zastosowanej przy budowie lokali substandardowej technologii
wykonania z wykorzystaniem materia³ów
o z³ej jakoci.
Docelowe rozwi¹zanie problemu mieszkaniowego rodzin z ulicy Podwiejskiej, polegaæ ma na przeniesieniu ich do innych zasobów komunalnych, odzyskanych od lokatorów, którzy przeprowadz¹ siê do lokali
wybudowanych w III etapie TBS. Lokatorom,
którzy pozostawi¹ lokale komunalne i przeprowadz¹ siê do TBS, Gmina w ca³oci sfinansuje obowi¹zkowy wk³ad partycypacyjny do TBS, w wysokoci 30% wartoci lokalu (w zale¿noci od powierzchni mieszkania
jest to kwota miêdzy 20 a 40 tysiêcy z³otych!). Przysz³y najemca zobowi¹zany
bêdzie jedynie do uiszczenia wymaganej

Apel
o fotografie

do albumu historycznego
Towarzystwo Mi³oników Milanówka zwraca siê do mieszkañców Milanówka z uprzejm¹ prob¹ o udostêpnienie do zreprodukowania przedwojennych fotografii i pocztówek przedstawiaj¹cych Milanówek oraz ¿ycie
jego mieszkañców. Pragniemy umieciæ je w albumie opracowywanym
przez zespó³ fachowców, cz³onków
TMM.
Cz³onek zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta

przez TBS kaucji mieszkaniowej (jest to kwota miêdzy 2 a 3 tysi¹ce z³otych).
Budynki przy ulicy Podwiejskiej 27, 29
i 31, po przekwaterowaniu lokatorów zostan¹ zlikwidowane, a pozyskane w wyniku
rozbiórki dzia³ki pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ przeznaczone zostan¹ do
sprzeda¿y, przy czym 50% szacowanego
dochodu ze sprzeda¿y (oko³o 400 tysiêcy
z³otych) zasili budownictwo spo³eczne
w naszym miecie.
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Urz¹d Skarbowy
w Milanówku

Z inicjatywy Naczelnika Urzêdu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, w Urzêdzie
Miejskim w Milanówku uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, w celu zapewnienia podatnikom szerszego dostêpu do informacji z zakresu rozliczeñ podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok.
Pracownik Urzêdu Skarbowego bêdzie
pe³ni³ dy¿ur w dniu 07 kwietnia 2006 r.
w godzinach 10.00-13.00, w budynku B
Urzêdu Miejskiego przy ul. Kociuszki 45.
Zainteresowani bêd¹ mogli otrzymaæ niezbêdne formularze podatkowe i uzyskaæ
wyjanienia pomocne do prawid³owego wype³nienia formularzy zeznañ podatkowych,
a tak¿e z³o¿yæ u przedstawiciela Urzêdu
Skarbowego wype³nione zeznania.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

VII Bal Ojców Miasta
ci¹g dalszy ze str. 1

Po przemówieniach i wspólnym zdjêciu
wzniesiono toast lampk¹ szampana, po
czym pary zawirowa³y w tañcu. W tym roku
gra³ znakomity kwartet 36i6. Catering zapewni³a firma Euro-Party. Tradycyjnie Miej-

ski Orodek Kultury przygotowa³ Loteriê
Fantow¹, z której dochód w wysokoci 4600 z³
przeznaczony bêdzie na cel charytatywny,
pod jakim odbywa³ siê Bal  wypoczynek
letni uzdolnionych uczniów z rodzin potrzebuj¹cych, z terenu naszego miasta.

Laureaci IV Edycji Milanowskiego Licia Dêbu w towarzystwie Ojców Miasta

Na godzinê przed pó³noc¹ wszyscy zgromadzili siê przy scenie, aby obejrzeæ kabaret Marcina Dañca. Znakomity wystêp nie
móg³ zakoñczyæ siê bez bisów. Wspania³y
klimat zabawy towarzyszy³ wszystkim do
samego rana.
Artur Niedziñski
Instruktor MOK

Gor¹ce podziêkowania sk³adamy wszystkim darczyñcom, którzy przekazali fanty do
loterii, a s¹ nimi:
Jerzy Dmochowski  Jedwab Polski
Konstancja Do³êga-Do³êgowska  Cukierki
Reklamowe
W³odzimierz Filipiak  Miejski Orodek
Kultury
Dariusz Kopeæ  Kawiarnia Akwarium
Bo¿ena i Janusz Kowalewscy  AWH Bo¿ena
Ewa i Bogdan Marsza³ek  For...
Piotr P³ochocki  MPM Product
Krystyna i Jan Skajewscy  Kamix
Piotr Wlaz³o  Clear2Pay
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Gmina Miasto Milanówek
Towarzystwo Mi³oników Milanówka

Laureaci IV Edycji Milanowskiego Licia Dêbu
Tekst autorski Paw³a D³u¿ewskiego prezentuj¹cy sylwetki tegorocznych Laureatów
podczas Balu Ojców Miasta w dniu 11 lutego 2006 r.
Szanowni Pañstwo!
Mi³o, ¿e mogê uczestniczyæ w bardzo
wa¿nej czêæ Balu Ojców Miasta. Powiem bez
wahania, ¿e to tak¿e wa¿na czêæ ¿ycia kulturalnego Milanówka. Wrêczanie Statuetek
Milanowskiego Licia Dêbu odbêdzie siê dzi
po raz czwarty. Przyznawane s¹ one ludziom
wybitnym, szczególnie zas³u¿onym dla miasta. O wybitnoci i zas³ugach decyduje kapitu³a. Zal¹¿ek dzisiejszej kapitu³y stworzyli
Pomys³odawcy wrêczania statuetek: Burmistrz Miasta Milanówka  Jerzy Wysocki,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka 
Wojciech Wlaz³o, Towarzystwo Mi³oników
Milanówka w osobie Prezesa Andrzeja Pettyna i artysta, autor projektu statuetki, Radny Miasta Milanówka  Mariusz Koszuta.
W roku 2003 we czterech zostali cz³onkami
pierwszej kapitu³y. Kapitu³a powiêksza siê
ka¿dego roku o nowych laureatów. Podobnie jak Akademia Filmowa przyznaj¹ca nagrody Oscarów licz¹ca dzi ok. 2500 cz³onków. Nasza kapitu³a liczy dopiero trzynacie
osób. Proszê zwróciæ uwagê jak d³uga droga
i mo¿liwoci rozwoju s¹ przed nami.

przynieæ sukces! Milanówek mo¿e pochwaliæ siê wspania³ymi kontaktami z w³oskim
miasteczkiem Fumone. M³odzie¿ z Milanówka wypoczywa³a w Fumone i zwiedza³a
Rzym, W³osi zachwycali siê Milanówkiem.
Nawi¹zujemy kontakty biznesowe i samorz¹dowe. To ju¿ jest kilka wypraw w obie
strony i wzajemne przekonanie, ¿e to dopiero pocz¹tek.
Ona  Polka  Kontaktowa, komunikatywna, konsekwentna. Dobry duch porozumieñ wspólnot lokalnych Fumone i Milanówka. Stale w podró¿y. Wspólnie z mê¿em.
Z ziemi w³oskiej do polskiej i powrót.

*

*

Jeli udaje siê nawi¹zaæ bliskie, prawdziwie serdeczne kontakty pomiêdzy spo³ecznociami, które dzieli kilka granic pañstwowych, ale reszta ju¿ tylko ³¹czy, to musi to

On  W³och. Pasjonuje siê Polsk¹. Organizuje wymianê kulturaln¹, uroczystoci pod
Monte Cassino, oraz czasami spaghetti party, naukê jêzyków. Pierwszych Polaków pozna³ w czasie wojny. To byli ¿o³nierze armii
Andersa. Co najmniej polubi³ Milanówek. Od
Polaków ju¿ nie ucieknie i nie ma takiego
zamiaru. To jest forma pojmowania idei
wspólnej Europy.
Szanowni Pañstwo. Przedstawiam polsko
 w³oskie ma³¿eñstwo, laureatów tegorocznych statuetek Licia Dêbu:
Za rozwijanie wspó³pracy Fumone-Milanówek, ma³¿eñstwo El¿bieta Bauer
i Giuseppe Bellini.

Ma³¿eñstwo El¿bieta Bauer i Giuseppe
Bellini

W szkole nr 3 przytulonej do tej hali,
w honorowych gablotach b³yszcz¹ puchary
i medale, dyplomy. S¹ to g³ównie trofea zwi¹zane z sukcesami w ³y¿wiarstwie szybkim.
Trofea zwi¹zane z karier¹ sportowca i spo³ecznika. Karier¹  mo¿na powiedzieæ klasyczn¹, bo od uprawiania sportu ³y¿wiarskiego w Zniczu Pruszków do pracy nauczycielskiej i trenerskiej, zorganizowania
w 1996 r. Uczniowskiego Klubu Sportowego
3 Milanówek. Ale to nie jest kariera klasyczna. Trwa ju¿ 23 lata, a wszystko, co z ni¹
zwi¹zane nie jest ju¿ klasyk¹  jest fenomenem.
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Bo w ci¹gu tych lat wychowankowie bohatera mojej wypowiedzi  milanowscy ³y¿wiarze szybcy zdobywali medale i bili rekordy
kraju na zawodach ogólnopolskich, Mistrzostwach Polski, Europy i wiata, a tak¿e na
Mistrzostwach Europy Dzieci. Luiza Z³otkowska, S³awomir Chmura (Punkty w P),
Rafa³ Grabkowski, Stefan Warachowski, Rados³aw Grzywacz, Arkadiusz Ciborowski,
Robert Rasztawicki, Hubert Donat, Artur
Niedzieñski, Arkadiusz Perzyñski, Kamil
Majewski, Monika i Marta Skonieczne.
74 medale zdoby³ Mlanówek!  To mówi za
siebie.
A czy wiecie Pañstwo, kto zak³ada³ Klub
Sportowy Milan? Walczy³ o boisko przy Wójtowskiej? A o tê halê, w której bêdziecie Pañstwo pl¹saæ? Kto aktualnie walczy o tor lodowy w Milanówku? Tor, nie tort.
Z satysfakcj¹ przedstawiam laureata statuetki Milanowskiego Licia Dêbu
za krzewienie kultury fizycznej i sportu
oraz promocjê Milanówka
 Pana Krzysztofa Filipiaka.

osób! To by³a zachêta dla innych twórców.
Wystawiali siê indywidualnie prof. Adam
Myjak, prof. Józef Szajna, prof. Marek Jaromski  elita twórców sztuki wspó³czesnej.
Do najciekawszych wystaw w Galerii Ars
Longa  jak¿e bliskich naszemu miastu trzeba zaliczyæ ekspozycjê: Sztuka na jedwabiu w 2004 roku, z okazji 80-lecia jedwabiu w Milanówku. Uwaga! Tê wystawê ASP
w³¹czy³a w obchody 100-lecia swej Uczelni.
Powiem wiêcej. W zwi¹zku z aktywnoci¹
ARS LONGA, ok. dwudziestu studentów
z Milanówka studiuje w Akademii Sztuk
Piêknych. Szanowni Pañstwo, dzia³alnoæ
Galerii to tak¿e filmy o sztuce, koncerty, promocje ksi¹¿ek, prezentacje sztuk teatralnych.
Z dum¹ powiadam, ¿e jest honorem dla miasta wrêczenie statuetki milanowskiego licia
dêbu
dla Galerii Ars LONGA
za upowszechnianie kultury i sztuki
na rêce Gra¿yny niadewicz.

obchodzi 60-lecie!!! Brawa. wiadomie nie
wymieniam form dzia³alnoci Zwi¹zku, bo
ka¿dy znajdzie tam co dla siebie od haftu
do wycieczek, od pielgrzymek do pogawêdek
przy kawie.
Z wielkim szacunkiem zapraszam do odebrania statuetki Milanowskiego Licia Dêbu
dla Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Milanówku
za aktywn¹ dzia³alnoæ
na rzecz spo³ecznoci
miasta  Pani¹ Przewodnicz¹c¹ Irenê Zieliñsk¹.

Irena Zieliñska

Gor¹co dziêkujemy
Gra¿yna niadewicz

*

Krzysztof Filipiak

*

Istniej¹ ró¿e formy indywidualnej aktywnoci tzw. prywatnej inicjatywy. Opowiem
o najbardziej subtelnej z nich. O prowadzeniu Galerii Sztuki. Bardzo konkretnej Galerii, która dzia³a w Milanówku od 15 lat, jest
dzieckiem Gra¿yny i Roberta niadewiczów.
Nazwa Galerii: ARS LONGA. Robert by³ cenionym konserwatorem sztuki. By³ pasjonatem. Wiem Robercie, ¿e s³uchasz nas tam
w Zawiatach, wierz mi, ¿e mi³o mówiæ takie s³owa o przyjacio³ach. W rodzinie niadewiczów zwi¹zki ze sztuk¹ zawsze by³y
bardzo silne. Prze³omowym momentem
w dzia³alnoci Galerii by³o zorganizowanie
w 1995 r. wielkiej wystawy: 50 lat póniej
w Milanówku, która spotka³a siê z aplauzem mediów centralnych i spowodowa³a, ¿e
ka¿d¹ nastêpna wystawê odwiedza wielu
sta³ych mi³oników sztuki z Warszawy i innych miast. Tamt¹ wystawê zwiedzi³o 3000
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Szanowni Milanowianie! Istnieje u nas 61
organizacji pozarz¹dowych. To bardzo dobrze wiadczy o lokalnych spo³ecznych inicjatywach. Jedna z organizacji jest szczególnie aktywna, poza tym najliczniejsza - zrzesza 532 osoby. Organizacja, która zostanie
za chwilê uhonorowana przez kapitu³ê, dzia³a w imiê 18 proc. mieszkañców naszego
miasteczka. Taki odsetek stanowi¹ emeryci
i rencici. Szanowni Pañstwo, czêæ z nas jest
ju¿ w wieku, który powinien byæ okresem
bezstresowego wypoczynku, wybranej aktywnoci towarzyskiej, turystycznej, spo³ecznej. A czeæ z nas za chwilê wkroczy w ten
wspania³y okres swego ¿ycia. Mylê, ¿e Rejonowy Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku,
pod dowództwem Pani Ireny Zieliñskiej, który dzia³a niestandardowo, ekspansywnie,
zapewni nam, którzy nied³ugo zapukamy do
drzwi przy Warszawskiej 37, i zapewnia
Wam, cz³onkowie i sympatycy, rozpoczêcie
nowej wspania³ej ¿yciowej przygody. Oddzia³

Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, Panu Przewodnicz¹cemu Rady Wojciechowi Wlaz³o, Pani Sekretarz Miasta Wies³awie Kwiatkowskiej, Pani Dyrektor MOK Annie Biczyk, Panu Grzegorzowi Lawendowskiemu za zorganizowanie wspania³ego Balu
Seniora dla naszych cz³onków. Wszystkim
sponsorom, którzy przyczynili siê do tego,
abymy mogli spêdziæ kilka godzin w cudownej atmosferze Balu Seniora sk³adamy serdeczne, z serca p³yn¹ce podziêkowania.
Dziêkujemy.
W imieniu cz³onków naszego Zwi¹zku
Przewodnicz¹ca
Irena Zieliñska

Cz³onkowie Rejonowego Oddzia³u Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Przewodnicz¹cemu Rady Miasta, Burmistrzowi i Cz³onkom Kapitu³y za przyznanie naszemu Oddzia³owi Milanowskiego Licia Dêbu  za aktywn¹ dzia³alnoæ na rzecz Spo³ecznoci
Miasta.
Cz³onkowie
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Ju¿ po raz czwarty 12 lutego br., cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mieli okazjê bawiæ siê na karnawa³owym Balu Seniora organizowanym przez
w³adze Miasta. Uroczystoæ odby³a siê
w przepiêknie ustrojonej Miejskiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1.
Bal uroczycie otworzyli Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o i Burmistrz
Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, którzy
przywita³ przyby³ych goci: Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Jerzego Majewskiego,
Przewodnicz¹cego Towarzystwa Mi³oników

Milanówka Andrzeja Pettyna, Sekretarz Miasta Milanówka Wies³awê Kwiatkowsk¹, Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury Annê Biczyk oraz Przewodnicz¹c¹ Rejonowego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Irenê Zieliñsk¹, a tak¿e
wszystkich przyby³ych Seniorów. W czêci
oficjalnej, przy tak znakomitej Publicznoci,
Przewodnicz¹cy Rady wraz z Burmistrzem
wrêczyli przyznan¹ przez kapitu³ê na sobotnim Balu Ojców Miasta, Statuetkê Milanowskiego Licia Dêbu, dla Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwali-

Fot. D. Sulinowska MCI

Od lewej
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
Wojciech Wlaz³o,
Przewodnicz¹ca
Zarz¹du Odzia³u
Rejonowego PZERiI
w Milanówku Irena
Zieliñska, Burmistrz
Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
podczas wrêczania
Milanowskiego Licia
Dêbu dla Oddzia³u
ZERiI

Jak min¹³ rok 2005
cz³onkom Zwi¹zku Emerytów?
Miniony rok obfitowa³ w wiele imprez
kulturalnych i turystycznych. Cz³onkowie
naszego Zwi¹zku bardzo chêtnie korzystaj¹
z pielgrzymek: do Lichenia wyjecha³y dwa
autokary oraz do Czêstochowy dwa autokary. Odby³o sie kilka ciekawych wycieczek
krajowych do interesuj¹cych miejsc, m.in.
Puszcza Bia³owieska, piêciodniowa wycieczka w okolice Beskidów w tym pobyt na S³owacji i korzystanie z k¹pieli w ciep³ych ród³ach, p³ywalimy statkiem po jeziorach mazurskich, zwiedzalimy ciekawe zak¹tki naszego kraju.
Du¿e zainteresowanie wród naszych
cz³onków wzbudzi³y wycieczki zagraniczne.
Dziêki dobrym uk³adom z firmami turystycznymi moglimy uczestniczyæ w trzech wycieczkach zagranicznych m. in. zwiedzalimy nasze stare kochane Wilno, Lwów, s³oneczne W³ochy, Wenecjê i San Marino.
Wycieczki nasze s¹ bardzo tanie, a najwa¿niejsze, ¿e mo¿emy korzystaæ z nich
wp³acaj¹c ma³e sumy przez kilka miesiêcy,
co umo¿liwia wyjazd osobom posiadaj¹cych
ma³e emerytury.
Urz¹dzamy równie¿ spotkania okazjonalne, takie jak op³atek, jajko oraz inne okolicz-

noci, które pozwalaj¹ nam na wspólne pogawêdzenie o sprawach nas interesuj¹cych.
W naszej kawiarence przy biurze Zwi¹zku spotykaj¹ siê cz³onkowie przy kawie,
a w wietlicy klubu jest piêkna wystawa obrazów haftowanych przez nasze cz³onkinie,
które skupiaj¹ siê w klubie hafciarskim, wymieniaj¹c wspólne dowiadczenia.
W roku 2006 planujemy kilka wycieczek
krajowych, w tym jedn¹ piêciodniow¹ z wyjazdem do Pragi i Kamiennego Miasta na S³owacji, zaplanowalimy trzy pielgrzymki do
miejsc wiêtych.
Cz³onkowie wezm¹ udzia³ w planowanych wycieczkach zagranicznych: dwie wycieczki do Hiszpanii (maj i wrzesieñ), wycieczka do Rzymu i wycieczka do Budapesztu. Mam nadziejê, ¿e uda nam siê zrealizowaæ nasze plany i bêdziemy mogli spêdziæ
mile czas zwiedzaj¹c ciekawy dla nas wiat.
Wszystkich, którzy jeszcze siê wahaj¹
zapraszamy do wpisywania siê do naszego
Zwi¹zku, który mieci siê przy ul. Warszawskiej 37.
Przewodnicz¹ca Oddzia³u
Irena Zieliñska

dów w Milanówku za aktywn¹ dzia³alnoæ
na rzecz spo³ecznoci miasta  na rêce Pani
Przewodnicz¹cej Ireny Zieliñskiej.
O muzyczn¹ oprawê tego wieczoru zadba³
Zespó³ Rezonans. Balowicze nie schodzili
z parkietu, wiruj¹c w tañcu przy przepiêknych melodiach. Wspania³e potrawy dla 340.
goci przygotowa³a firma Cateringowa
Euro-Party Mariusza Kawy.
Wielk¹ niespodziank¹ dla uczestników
Balu by³ godzinny wystêp Jerzego Po³omskiego, który zaprezentowa³ niektóre ze swoich przepiêknych piosenek. Balowicze we
wspania³ych humorach bawili siê do koñca.
Nad przygotowaniem sali oraz organizacj¹ Balu czuwali pracownicy Miejskiego
Orodka Kultury  Dyrektor Anna Biczyk
oraz Grzegorz Lawendowski.
Dorota Sulinowska
Miejskie Centrum Informacji

Noworoczne
spotkanie
TMM

W sobotê 4 lutego br. w Miejskim Orodku Kultury tradycyjnie, jak co roku, odby³o
siê Spotkanie Noworoczne Towarzystwa Mi³oników Milanówka. Na wstêpie g³os zabra³
Pan Andrzej Pettyn, który powita³ przyby³ych
goci i z³o¿y³ raport nt. realizacji zadañ statutowych Towarzystwa. Wszyscy zaproszeni mieli równie¿ okazjê obejrzeæ film-sprawozdanie, dotycz¹cy wa¿nych wydarzeñ
i inwestycji zrealizowanych w ubieg³ym roku
na terenie Milanówka. Po projekcji, ku zaskoczeniu wszystkich, Burmistrz Jerzy Wysocki z³o¿y³ urodzinowe ¿yczenia i wrêczy³
kwiaty Pani Miros³wie Opa³³o, I Prezes TMM.
Uroczystoæ zakoñczy³a siê poczêstunkiem
i lampk¹ szampana.
Anna £askawiec
Miejskie Centrum Informacji

Fot. D. Sulinowska MCI

IV Bal Seniora w Milanówku

Podczas spotkania Prezes Andrzej
Pettyn z³o¿y³ licznie zebranym cz³onkom
Towarzystwa Mi³oników Milanówka
sprawozdanie z dzia³alnoci za 2005 r.
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Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
marzec/kwiecieñ 2006

MARZEC

02.03. (czwartek)
godz. 18.00
W Zespole Szkó³ Gminnych Nr 3 odbêdzie siê koncert powiêcony ¿yciu
i twórczoci Fryderyka Chopina.
Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele serdecznie zapraszaj¹ wszystkich, którym bliska jest muzyka tego wspania³ego polskiego kompozytora.

05.03. (niedziela)
godz. 9.00
Puchar Ligi Oldbojów w pi³ce no¿nej
o Puchar Burmistrza Miasta. (Miejsce 
Miejska Hala Sportowa, ul. ¯abie Oczko 1)
godz. 10.00
Poranek teatralny pt. O Kocie i ¯ywej wodzie. Dalsze losy kota w butach
(kontynuacja bajki z listopada 2005 r.). Zemsta Wiedmy  siostry Czarownika. Teatr kukie³kowy. Bilety wstêpu po 5 PLN od
osoby do nabycia przed spektaklem. (Miejsce  MOK)

08.03. (roda)
godz. 17.30
KONCERT z okazji Dnia Kobiet. Znane
arie operowe i operetkowe. Wyst¹pi¹: Ma³gorzata Kneæ-Ajdukiewicz  sopran, Piotr
Gryziak  baryton, Mariusz Rutkowski  fortepian. Organizacja  Miejski Orodek Kultury i Milanowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku. (Miejsce-MOK)
17.03. (pi¹tek)
godz. 18.00
Przedstawienie teatralne pt. My z Mateuszem. Wystêpuj¹: Anna Saviclis  jako
matka, Krystyna Paczoska  jako Krysia (narzeczona), Nikos Saviclis  syn i narzeczony. Scenariusz i re¿yseria Iwona Darnarowicz. (Miejsce  MOK)
19.03. (niedziela)
godz. 11.00
I Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka. Klub Tañca Jaremi, Miejski Orodek
Kultury w Milanówku. Bilety wstêpu 15 PLN
do nabycia przed Turniejem. (Miejsce  Miejska Hala Sportowa, ul. ¯abie Oczko 1)

Wystawa rysunku
W pi¹tkowy wieczór 03.02.2006 r. mieszkañcy Milanówka mieli okazjê uczestniczyæ
w wernisa¿u prac rysunkowych studentów
z Wy¿szej Szko³y Rzemios³ Artystycznych
z Warszawy. To kulturalne wydarzenie odby³o siê w Galerii Letnisko w Miejskim
Orodku Kultury w Milanówku.
Wszystkich zebranych powita³a Anna
Barbara Biczyk dyrektor MOK-u przekazuj¹c potem rolê gospodarza wieczoru, bardzo
zreszt¹ udanego, art. plast. Inie Pow¹zce.
Z pracowni rysunku Pani Iny pochodz¹ prace zaprezentowane w Naszej Galerii.

Wystawa spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem i uznaniem ze strony przyby³ych
goci. Trzeba przyznaæ, ¿e nikt nie przechodzi³ obojêtnie wobec tych dzie³. Tematyka
prac dotyczy³a zagadnienia, które mo¿na
okreliæ jako martwa natura. S¹ to akademickie studia maj¹ce na celu jak najlepsze
odzwierciedlenie rzeczywistoci, bêd¹ce
wietnym æwiczeniem kompozycji, wiat³ocienia, kontrastu itp. Prace te zosta³y wykonane o³ówkiem, wêglem, jak równie¿ technik¹ mieszan¹. Studenci, poprzez swoje
dzie³a daj¹ dowód, ¿e doskonale interpretu-

Jedynka Dziêkuje
W styczniu 2006 r. nasza szkolna biblioteka wzbogaci³a siê o wiele piêknie wydanych pozycji ksi¹¿kowych dla dzieci i m³odzie¿y. Zawdziêczamy to ofiarnoci sponsorów z Milanówka, którzy zaufali firmie EUROPA z Sosnowca i zakupili dla naszej szko³y
ksi¹¿ki.
Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1
im. ks. Piotra Skargi w Milanówku, Rada
Pedagogiczna oraz uczniowie serdecznie
dziêkuj¹ wszystkim sponsorom.
Dziêki Pañstwa szczodroci biblioteka
nasza wzbogaci³a siê o bardzo ciekawe pozycje ksi¹¿kowe, a nasi m³odzi czytelnicy
maj¹ mo¿liwoæ siêgn¹æ po nowe tytu³y
ksi¹¿ek.

10

My natomiast odbieramy Pañstwa ten
piêkny gest, jako dowód sympatii, przyjani
i zaufania do nas i naszej szko³y.
Podziêkowania sk³adamy nastêpuj¹cym
firmom:
ANDREA  Danuta i Andrzej Olizarowicz
APTEKA  Pañstwo Galewscy
ARTEX II  Krzysztof Wroc³awski i Artur
Szymczak
AUTO ADAPTA  Krzysztof Tomaszewski
i El¿bieta Biñkowska
AUTOERA  Maria i Piotr Dobrogost
BARTUR  Biuro T³umaczeñ  Barbara
S³awacka

21.03. (wtorek)
godz. 18.00
Wernisa¿ Wystawy  Alina Dorada
Krawczyk  Klub Sztuka artystów
z Pruszkowa. (Miejsce  MOK)
24.03. (pi¹tek)
godz. 19.00
M³odzie¿owa Rada Miasta Milanówka
serdecznie zaprasza Mieszkañców na projekcjê filmu pt. Duma i uprzedzenie", w Miejskim Orodku Kultury ul. Kocielna 3.
Bilety w cenie: 5 z³  studenci i uczniowie, 10 z³  doroli, do nabycia przed seansem. (Miejsce  MOK)

KWIECIEÑ

02.04. (niedziela)
Poranek Teatralny pt. O Kocie i Czarodziejskim Kruku. Pomocnik Wiedmy 
Kruk, pomaga bohaterom bajki naprawiæ z³e
czyny Wiedmy. Bilety wstêpu po 5 PLN od
osoby do nabycia przed spektaklem. (Miejsce  MOK)

j¹, rozumiej¹ i czuj¹ wiat za porednictwem
oczu i duszy. Zbiór prezentowanych rysunków stanowi niewielk¹ czêæ prac bêd¹cych
dowodem dzia³alnoci Szko³y.
W kameralnym nastroju, przy lampce
wina, mo¿na by³o porozmawiaæ o sztucei
przedstawionych pracach. W trakcie wernisa¿u ka¿dy móg³ otrzymaæ wszelkie informacje na temat Wy¿szej Szko³y Rzemios³ Artystycznych i zajêæ tam prowadzonych. Trzeba przyznaæ, ¿e oferta Szko³y jest dosyæ bogata i zachêcaj¹ca.
Edyta Budziewska
Instruktor merytoryczny MOK

BIURO RACHUNKOWE  Ewa Zwierzchowska
BIURO T£UMACZEÑ  Boles³aw Józefowicz
CALIBRA  Anna i Jacek Haber
CARIDENT  Katarzyna Kidziñska
DISAN - Jab³oñski  Dariusz Jab³oñski
GALWANIZERIA  Jacek Bu³towicz
i Adam Banachowicz
INTER API  Gra¿yna Stremler
JEDWAB POLSKI  Jerzy Dmochowski
Jan i Gra¿yna Krzemiñscy
PH HAGED  Krzysztof Kaczorowski
PHU ELMIX  Dariusz Czekaj
PRACOWNIA PROJEKTOWA GMG  Marek
Giêtkowski
PRZYCHODNIA AWEMED

Hu hu ha mrona zima nie jest z³a
Mrona zima dopisa³a. Jedni siê ciesz¹,
inni martwi¹ niskimi temperaturami.
Prawie 60-tka dzieci i m³odzie¿y z Milanówka bawi³a siê w czasie ferii w najlepsze.
Nie straszne im by³y mrozy.
Korzystali z OFERTY NAZ-ZIMA W MIECIE organizowanej w dniach 16.01. 
27.01.2006 r. przygotowanej przez HUFIEC
Z H P Milanówek i Miejsk¹ wietlicê Opiekuñczo- Wychowawcz¹ dzia³aj¹ce przy
ul. Brzozowej 7
W programie by³o wiele atrakcji, miêdzy
innymi zajêcia sportowe w wietlicy: unihokej, pi³ka chiñska, i zabawy edukacyjne,
zrêcznociowe, towarzyskie, elementy boksu i zapasów, tenis sto³owy.
oraz:
l Liczne wycieczki (zwiedzanie Muzeów:
Techniki, Archeologii, Ewolucji, wystawy
dot. polskiego filmu na ostatnim piêtrze
Pa³acu Kultury, seans w planetarium oraz
spotkanie z astronomem)
l Seanse kinowe(Zarthura kosmiczna
przygoda, Opowieci z Narnii)
l Zabawy i sport w Relaxie - colorado 

Sali zabaw i sprawnoci dla dzieci
l Zabawy, konkursy, turnieje oraz spotkanie w OSP Milanówek.
Jak widaæ program Akcji by³ bardzo bogaty. Astronom wprowadza³ wszystkich
w tajniki astronomii, gwiazdy kry³y w sobie
du¿o tajemnic, a kosmiczna przygoda pozwoli³a porównaæ rzeczywistoæ z fantazj¹
literack¹. Wizyta w Muzeum Ewolucji przy
Instytucie Paleobiologii PAN, oraz dodatkowe zajêcia pozwoli³y poznaæ bli¿ej historiê
naszej planety. Zajêcia te by³y powiêcone
archeologii pradziejowej ziemi i paleontologii. Spojrzenie na onie¿on¹ Warszawê
z ostatniego piêtra Pa³acu, wprowadza³o
w nastrój tajemniczej krainy zwanej Narni¹,
gdzie zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem. Mi³o
spêdzony czas na zajêciach sportowych
i zrêcznociowych oraz zabawach edukacyjnych, pozostawi³ na d³ugo wspania³e wspomnienia.
Tegoroczna Zima w miecie nale¿a³a
niew¹tpliwie do bardzo udanych. Uczestnicy bawili siê zgodnie, mimo ró¿nicy wieku.
Starsi uczestnicy pomagali m³odszym, wykazuj¹c siê du¿¹ odpowiedzialnoci¹. Kadrê

Rozbudowa Jedynki

W dniu 16 grudnia 2005 r. od rana w naszej szkole panuje ruch i podnios³y nastrój.
Uczniowie w galowych strojach, poczet
sztandarowy gotowy do wymarszu. Wszyscy
lekko zdenerwowani i wzruszeni. O godz. 11.00
idziemy do kocio³a, w którym nasi ksiê¿a
odprawi¹ mszê w. w intencji pomylnej rozbudowy szko³y i budowy Centrum Sportu
i Rekreacji GRUDÓW. We mszy w. uczestnicz¹ uczniowie, nauczyciele i pracownicy
naszej szko³y oraz zaproszeni gocie m.in.:
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech
Wlaz³o, Sekretarz Miasta Milanówka Wies³awa Kwiatkowska i rodzice. Po mszy w. przechodzimy na plac budowy, gdzie Burmistrz
i Przewodnicz¹cy Rady Miasta wmurowuj¹
Akt Erekcyjny pod budowê Centrum Sportu
i Rekreacji Grudów, a ksi¹dz proboszcz naszej parafii ks. Zdzis³aw Struzik powiêci³
pami¹tkow¹ tablicê oraz miejsce, gdzie wmurowano Akt Erekcyjny.
wiadkami tego wydarzenia s¹ zaproszeni gocie z naszego miasta i powiatu, uczniowie, rodzice i wszyscy ucz¹cy w naszej szkole.

Od wrzenia 2006 roku szko³a nasza
wzbogaci siê o cztery sale lekcyjne, kuchniê,
sto³ówkê z prawdziwego zdarzenia oraz bibliotekê i czytelniê, z której bêd¹ mogli korzystaæ nasi uczniowie i nauczyciele. Obok
szkolnej biblioteki bêdzie tak¿e funkcjonowa³a filia Biblioteki Miejskiej.
Dzieci, które korzystaj¹ ze wietlicy nareszcie bêd¹ mia³y du¿o przestrzeni do zabawy, odpoczynku i spokojnego odrabiania
lekcji. Hala sportowa, której oddanie zaplanowane jest na grudzieñ 2006 r., bêdzie s³u¿yæ nie tylko naszym uczniom, ale tak¿e
mieszkañcom Grudowa.

Bo¿ena Marzena Osiadacz
Komendant Hufca ZHP

Jestemy bardzo wdziêczni w³adzom naszego miasta, ¿e podjê³y trud, jakim jest rozbudowa naszej szko³y i budowa Centrum
Sporu i Rekreacji - GRUDÓW.
Chcemy bardzo serdecznie podziêkowaæ
Rodzicom, uczniom, wszystkim nauczycielom i pracownikom Szko³y, którzy swoj¹ pomoc¹ i ogromnym zaanga¿owaniem oraz
wsparciem finansowym (zakup cegie³ek)
umo¿liwili nam przygotowanie tej¿e uroczystoci. Dziêkujemy równie¿ p. Waldemarowi Stasza³kowi za wykonanie mosiê¿nej tuby
na umieszczenie Aktu Erekcyjnego. Pozdrawiamy wszystkich przyjació³ Naszej Jedynki.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i uczniowie ZSG nr 1

Fot. A. Kryñska MCI

W padzierniku 2005 roku firma budowlana, która wygra³a przetarg na realizacjê
projektu rozbudowy szko³y oraz budowy
Centrum Sportu i Rekreacji - Grudów, rozpoczê³a wyburzanie starych budynków, w których mieci³y siê: kuchnia, sto³ówka, wietlica oraz mieszkania pracowników szko³y.

Akcji stanowili instruktorzy harcerscy oraz
pracownicy wietlicy.
Niestety ferie zimowe trwaj¹ krócej ni¿
letnie, dlatego te¿ wszystkich zainteresowanych d³u¿szym wypoczynkiem zapraszamy
na akcjê letni¹, a w roku szkolnym na ul. Brzozow¹ 7, gdzie w wietlicy mo¿na mi³o spêdziæ czas oraz odrobiæ lekcje. Wszyscy zainteresowani harcersk¹ form¹ spêdzania czasu wolnego mog¹ dalej prze¿ywaæ przygody
zg³aszaj¹c siê do gromad i dru¿yn hufca Milanówek, dzia³aj¹cego teraz tak¿e przy ul. Brzozowej 7.
Tegoroczna Zima w Miecie mog³a byæ
bezp³atna, dziêki pomocy finansowej Urzêdu Miasta oraz wolontariackiej pracy instruktorów Hufca ZHP im. J. Kusociñskiego
w Milanówku.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim bratnim duszom za pomoc, druhom z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej za wprowadzenie w tajniki stra¿y , a p. Pisarkowi za ciep³y autokar
oraz fachowy i mi³y przewóz mimo wielkich
mrozów.

Ks. Proboszcz Zdzis³aw Struzik w asycie wikariuszy i przedstawicieli szko³y dokonuje
powiêcenia Kamienia Wêgielnego pod budowê Centrum Sportu i Rekreacji - Grudów
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EUROPA I MY

Zaproszenie na szkolenia
Urz¹d Miejski ubiega siê o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Dzia³ania 2.1 (Rozwój umiejêtnoci powi¹zany z potrzebami regionalnego
rynku pracy i mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego w regionie) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracuj¹cych, a tym
samym zwiêkszenie ich konkurencyjnoci na

rynku pracy. Udzia³ w szkoleniu jest bezp³atny. Szkolenie przeznaczone jest dla mieszkañców Milanówka oraz osób zatrudnionych
w naszym miecie.
Wszyscy zainteresowani proszeni s¹
o wype³nienie ankiety kwalifikacyjnej, która dostêpna jest na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Milanówku (www.milanowek.pl) w miejscach publicznych (szko³y,
sklepy, itp.).

Program Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Milanówka ponownie
informuje o rozpoczêciu prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji. W celu zapewnienia jego optymalnego kszta³tu zaprasza siê mieszkañców do zg³aszania nieruchomoci spe³niaj¹cych kryteria rewitalizacyjne. Do programu wpisane mog¹ zostaæ nie
tylko obiekty lub obszary pozostaj¹ce pod
ochron¹ konserwatora, maj¹ce wartoæ historyczn¹ i kulturow¹, ale tak¿e budynki

charakteryzuj¹ce siê z³ym stanem technicznym, jednak¿e tylko i wy³¹cznie takie, które
dziêki przeprowadzonym pracom uzyskaj¹
nowe znaczenie i zastosowanie dla lokalnej
spo³ecznoci. Rewitalizacja zg³oszonych
obiektów ma na celu nadanie nowych funkcji, doprowadzenie do odnowy przestrzennej,
gospodarczej i spo³ecznej miasta Milanówka.
W sprawie uzyskania szczegó³owych informacji i dokonania zg³oszeñ proszê o kon-

Kilka s³ów o rewitalizacji
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terunku siêgniêcie po fundusze zewnêtrzne mo¿e byæ jedyn¹ szans¹ na odnowienie swoich nieruchomoci.
Zasad¹ opracowywania i realizacji programu s¹ konsultacje z mieszkañcami. To ich
g³os jest najwa¿niejszy. Regularnie winny

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

takt z Panem Tomaszem wiebockim, Podinspektorem ds. Unii Europejskiej, Urz¹d
Miejski w Milanówku, nr telefonu: (0-22)
724-89-77 wew. 224.
Po wstêpnej, telefonicznej akceptacji zg³oszenia proszê przesy³aæ pod adres: Urz¹d
Miejski w Milanówku, 05-822 Milanówek,
ul. Kociuszki 45.
Tomasz wiebocki
Podinspektor ds. Unii Europejskiej

odbywaæ siê spotkania przedstawicieli Urzêdu Miejskiego z mieszkañcami.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
pod nr: 0-22 758-30-61 wew. 224, e-mail:uniaeuropejska@milanowek.pl u Tomasza
wiebockiego, specjalisty ds. UE w Urzêdzie
Miejskim w Milanówku
Specjalista ds. Unii Europejskiej
Tomasz wiebocki

Fot. M. Koszuta

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, spo³ecznych i ekonomicznych.
Generalnym celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta
poprzez adaptacjê zabytkowych nieruchomoci do nowych potrzeb. G³ównymi kryteriami wyznaczania obszarów kryzysowych
i obszarów rewitalizacji s¹ wytyczne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach ZPORR
wymaga siê spe³nienia przynajmniej jednego kryterium, którym w przypadku Milanówka jest wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków. Przyst¹pienie do programu rewitalizacji zapewni
nam poprawê warunków naszego ¿ycia,
umo¿liwi dofinansowanie ze rodków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej i EDG
odnowienia nieruchomoci pozostaj¹cych
pod ochron¹ konserwatora, maj¹cych wartoæ historyczn¹ i kulturow¹, a ze wzglêdu
na up³yw czasu bardzo z³y stan techniczny.
Prowadzenie prac polega na zabiegach budowlano-aran¿acyjnych. Wówczas, nowego
wygl¹du nabiera nie tylko sam budynek, ale
i jego najbli¿sze otoczenie. Efektem przeprowadzonego programu mo¿e byæ zmiana oblicza naszego miasta i ulepszenie infrastruktury technicznej na obszarze podlegaj¹cym
temu procesowi.
Dla w³acicieli zniszczonych budynków, m.in. tych z lokatorami z tzw. kwa-

Zwrot wype³nionych ankiet w terminie do
dnia 10 marca br. do Miejskiego Centrum Informacji, ul. Warszawska 32 (budynek Stra¿y Miejskiej  wejcie od strony skweru) lub
do Urzêdu Miejskiego, budynek A, ul. Kociuszki 45, a w razie jakichkolwiek pytañ
proszê o kontakt pod nr: (022) 499-48-70
(Miejskie Centrum Informacji) lub (022)
758-30-61 wew. 224 (Tomasz wiebocki,
Urz¹d Miejski w Milanówku).
W obu miejscach ustawione s¹ urny.

Wiele piêknych willi w Milanówku wymaga gruntownej rewitalizacji

XI Mistrzostwa Milanówka
w Bryd¿u Sportowym
Tradycja bryd¿a sportowego w Milanówku siêga niemal pó³wiecza. Wprawdzie czasy wietnoci dru¿yn milanowskich  kiedy
to dru¿yna Famedu Milanówek walczy³a w I Lidze  minê³y, klimat gry w bryd¿a jest nadal
sprzyjaj¹cy. Milanowski MOK, goci bryd¿ystów na czwartkowych turniejach i jest
wspó³organizatorem dwóch presti¿owych
turniejów. Anrzejkowy Turniej bryd¿a
sportowego jest powiêcony pamiêci Andrzeja Wróblewskiego, dzia³acza solidarnociowego milanowskiego Mifamu, organizowany przez Zarz¹d i kolegów Mifamu, oraz córkê i syna Andrzeja, jest swoistym pomnikiem
pamiêci, powiêcony temu d¿entelmenowi
i znakomitemu zawodnikowi. Drugi turniej
to Mistrzostwa Milanówka, rozgrywane
o Puchar Burmistrza Miasta.
W niedzielê, 5 lutego, po raz jedenasty do
milanowskiego MOK-u przyjechali okoliczni bryd¿yci, by walczyæ o okaza³e puchary
i nagrody ufundowane przez Burmistrza Jerzego Wysockiego. Puchary zdobyte w milanowskich turniejach wyró¿niaj¹ siê w kolekcji trofeów bryd¿owych, a ten fakt wp³ywa
mobilizuj¹co na zawodników. Dwadziecia
dziewiêæ par sportowych stanê³o, a raczej
usiad³o do rywalizacji. Wród Arcymistrzów
miêdzynarodowych znaleli siê amatorzy,
zwykli kó³kowicze, by skonfrontowaæ swoje
umiejêtnoci ze sportowcami. Tradycyjnie 
od pocz¹tku  Sêdzia Krajowy W³odzimierz
Rutkowski rozstawi³ turniej i rozpoczêto rywalizacjê.

Piatnik wytasowa³ kilka ciekawych rozdañ z których wybra³em jedno obrazuj¹ce grê
i praktyczn¹ filozofiê ¿ycia. Nazwê rozdania
pozostawiam ocenie czytelników. NS po partii WE przed parti¹

jego uk³adu a dzisiaj bez uk³adów!!?? Nawet w zapisie robrowym obrona jest op³acalna, gdy¿ przeciwnik inkasuje 500 lub 800
zamiast 1430 za szlemika pik. Wyniki turnieju by³y gotowe po kwadransie oczekiwania. Mistrzami Milanówka na rok 2006 zostali Panowie Ryszard Kuchnio i Grzegorz
Boruszewicz Pias/¯yr, przed Robertem Sadowskim i Micha³em Kalinowskim  ¯yrardów, Jerzym Szuka³¹ i Alojzym Wróblem 
Pru/ ¯yr, Eugeniuszem Jagie³³¹ i Lechos³awem Piotrowskim  ¯yrardów. Dodam, ¿e
Arc. Miêdz. Eugeniusz Jagie³³o by³ zawodnikiem pierwszoligowego Famedu.
Mi³e zawody bryd¿owe zakoñczy³o wyst¹pienie Burmistrza Jerzego Wysockiego,
który wyrazi³ uznanie wszystkim zawodnikom, pogratulowa³ zwyciêzcom oraz wrêczy³
piêkne puchary i nagrody rzeczowe. Wspólna fotografia i  jak co roku  zapraszam
wszystkich na mistrzostwa Milanówka
w przysz³ym roku, bryd¿yci skwitowali chóralnym dziêkujemy.
Bogdan Kakietek

Na ró¿nych sto³ach grano ró¿ne kontrakty, 3 pary NS zagra³y szlemika pikowego,
uzyskuj¹c 1430 pkt., co da³o zapis maksymalny, dwie pary zagra³y szlema pikowego
wpadaj¹c bez jednej, co dawa³o zapis bliski
0 a maksa dla pary WE. Popularnym zapisem by³o 500 i 300 dla NS za szlema lub szlemika kierowego z kontr¹, granego na linii
WE. Zawodnicy NS, którzy pozwolili na grê
6 kier z kontr¹ wyrazili sw¹ nadmiern¹
ostro¿noæ i mieli zapis poni¿ej 40% . Zawodnik W, który pozwoli³ na zagranie szlemika
pikowego, wyranie nie wierzy³ w si³ê swo-

Zapraszam wszystkich mi³oników bryd¿a na czwartkowe turnieje w Miejskim
Orodku Kultury przy ul. Kocielnej 3 w Milanówku  pocz¹tek o godz.17.50.
Chêtnych do treningu kó³kowego  z zachowaniem zasad bryd¿a sportowego oraz
chêtnych do nauki gry w bryd¿a, zapraszam
w poniedzia³ki od godz. 16.40 do klubu Opty
 kino Wolnoæ w Grodzisku Maz.

Historyczne narty
16 lutego br. ¿o³nierz SOD (Samodzielnego Oddzia³u Dywersji) Armii Krajowej
p. Adam Bu³at przekaza³ w darze dla Galerii
Historii Miasta Milanówka narty, które
w czasie okupacji s³u¿y³y SOD do przekazywania meldunków, dokonywania niezbêdnych zakupów itp. Narty przej¹³ prezes TMM
Andrzej Pettyn, który przekaza³ pañstwu
Iwonie i Adamowi Bu³atom list burmistrza
Jerzego Wysockiego z podziêkowaniem za
dar oraz z wyrazami uznania za spisanie
wspomnieñ z lat walki z okupantem, które
ukaza³y siê w ksi¹¿kach Milanówek  Ma³y
Londyn i Milanówek  miejsce magiczne.
Przekazaniu daru towarzyszy³a Anna £askawiec z Miejskiego Centrum Informacji, która
uwieczni³a na zdjêciu pana Adama wraz
z nartami.
Pan Bu³at wst¹pi³ do ZWZAK w 1941 r.
w wieku 18 lat. Przez blisko cztery lata wy-

konywa³ wraz z kolegami ró¿ne niebezpieczne zadania na terenie Milanówka i ociennych miejscowoci, m.in. ubezpiecza³ zrzuty Cichociemnych w Solnicy pod Grodziskiem, uczestniczy³ w prze-rzutach broni,
transportach niebezpiecznych przesy³ek,
ró¿nych akcjach dywersyjnych itp. Warto
wiedzieæ, ¿e w czasie wojny siedziba SOD
mieci³a siê w willi Podgórze przy
ul. Wspólnej 4 (obecnie Wspólna 25).
Korzystaj¹c z okazji, informujemy, ¿e Galeria chêtnie przyjmie inne eksponaty, które
zwi¹zane s¹ z histori¹ miasta. Gotowoæ
przekaznia ekspo-natów prosimy zg³osiæ
w dniu otwarcia Galerii, czyli w ka¿d¹ rodê
w godz. 16.00-18.00 w gmachu poczty, gdzie
usytuowana jest Galeria. Mo¿na te¿ zostawiæ wiadomoæ w Miejskim Centrum Informacji (budynek Stra¿y Miejskiej).
Andrzej Pettyn

Fot. A. £askawiec MCI

w darze dla Galerii Historii Miasta Milanówka

Adam Bu³at z nartami, które ofiarowa³
Galerii Historii Miasta Milanówka
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Wiosenny odbiór worków
z liæmi 2006 r.
Kwarta³ I

Odbiór worków z liæmi w dniu 03.04.2006
(poniedzia³ek) od godz. 8.00
Asnyka, Barwna, Bratnia, Brzuski, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip,
Dzier¿anowskiego, Gombrowicza, Górnolena, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Kocielna, Kociuszki, Krakowska (Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (KociuszkiWojska Polskiego), Kraszewskiego, Królowej
Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego,
U. Ledóchowskiej, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, C.K. Norwida, Nowa, Okopy
Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna,
Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna (Kociuszki-Grodeckiego), Pó³nocna,
Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna,
Skromna, S³owackiego, Smoleñskiego (tory
PKP-Kocielna), Sobieskiego, Spacerowa,
Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy, wierkowa,
Szarych Szeregów, J. Szczepkowskiego,
L. Teligi, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia,
Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯ukowska, ¯wirki.

Kwarta³ II

Odbiór worków z liæmi w dniu 04.04.2006
(wtorek) od godz. 8.00
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, Przysz³oci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka,
Spokojna, Topolowa, Trêbacka, Wiejska,
Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska,
Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia.

Kwarta³ III

Odbiór worków z liæmi w dniu 05.04.2006
(roda) od godz. 8.00
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dembowskiej, Dêbowa, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa, Na Skraju, Marzanny, Morwowa, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, Radosna, ks. P. Skargi, Smo-

leñskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sportowa,
Staszica, rednia, Warszawska (Pi³sudskiego - w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka,
Wysockiego.

Kwarta³ IV

Odbiór worków z liæmi w dniu 06.04.2006
(czwartek) od godz. 8.00
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa,
Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa, Lena, Magnolii,
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.
Jednoczenie informujemy mieszkañców
Milanówka o mo¿liwoci pozbywania siê lici, trawy i bio-odpadów ze swojej posesji,
poprzez korzystanie z us³ug firmy Aminex
Sp. z o.o., która obs³uguje system selektywnej zbiórki odpadów na terenie naszej Gminy.
Odbiór worków z liæmi, traw¹ oraz bioodpadami odbywa siê w ustalonych terminach odbioru bio-odpadów. Harmonogram

odbioru odpadów posegregowanych dostêpny jest na stronie internetowej www.milanowek.plmiasta oraz umieszczany jest na ³amach Biuletynu.
Poni¿ej podajemy placówki handlowe,
w których mo¿na zakupiæ worki na w/w odpady firmy Aminex:
1. Sklep Ma³y przy ul. Wojska Polskiego 85
2. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Podlenej 33/35
3. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Kazimierzowskiej 8
4. Sklep Majster na Targowisku Miejskim
5. Sklep Chemiczno-Kosmetyczny przy
ul. Warszawskiej 28 A
6. Sklep Spo¿ywczo - Chemiczny przy
ul. Marsza³kowskiej 30
7. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Ludnej róg
Wojska Polskiego
8. Sklep Ogrodniczy przy ul. Warszawskiej 19
9. Sklep Ogrodniczy przy ul. Królewskiej 94
10. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Piaski 2

Oferta

Nadlenictwa Chojnów
Informujê, ¿e wiosn¹ 2006 r., w Nadlenictwie Chojnów mo¿na bêdzie zakupiæ sadzonki sosny, z zakrytym systemem korzeniowym, w cenie ok. 0,35 z³. netto + 3% VAT
 za sztukê.
Zainteresowanych ofert¹ proszê o kontakt
z Nadlenictwem Chojnów, ul. Klonowa 13,
Pilawa, 05-532 Baniocha, tel. 0 - 607 614 407.
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Laureaci konkursu
na Najpiêkniej owietlony
ogródek wi¹teczny 2005
Konkurs na Najpiêkniej owietlony
ogródek wi¹teczny 2005 zosta³ ju¿ rozstrzygniêty!
Sporód 25 posesji zg³oszonych do konkursu, zostali wy³onieni zwyciêzcy.
 I miejsce  Irena i Miros³aw Gryszka,
ul. Wójtowska 2,
 II miejsce  Danuta i Artur Rychter,
ul. Nadarzyñska 35,
 III miejsce  El¿bieta Opolska, ul. Wspólna 25,
 IV miejsce  Jadwiga i Andrzej Kwaczyñscy, ul. Szkolna 21,
 V miejsce  Maria i Micha³ Inkielman,
ul. Sosnowa 24.

W konkursie zosta³y wyró¿nione placówki owiatowe:
 Katolickie Przedszkole Prywatne, ul. Warszawska 52,
 Szko³a Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20
Nagrody dla zwyciêzców zosta³y ufundowane przez Pana Bogus³awa Izydorczaka z
firmy Expo-service sp.z o.o. oraz Urz¹d
Miejski w Milanówku.
Szczegó³y dotycz¹ce konkursu zostan¹
przedstawione w nastêpnym biuletynie.
Magdalena Stanisz
Kierownik MCI
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