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Z prac Burmistrza Miasta
Milanówka w okresie 14.06. � 22.08.2006
Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2006 r. (5);
� zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe:
l w rozdz. 85214 � Zasi³ki i pomoc w natu-

rze oraz sk³adki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe o kwotê 56.000 z³
w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ dotacj¹ celow¹
przeznaczon¹ na dofinansowanie wyp³at
zasi³ków okresowych w czê�ci gwaranto-
wanej z bud¿etu pañstwa, zgodnie z po-
stanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�n.zm.)
oraz na dofinansowanie pracodawcom
kosztów przygotowania m³odocianych
pracowników o 12.844 z³,

l w rozdz. 80101 � O�wiata i wychowanie
o kwotê 958 z³ w zwi¹zku ze zwiêkszon¹
dotacj¹ celow¹ z przeznaczeniem na sfi-
nansowanie wyprawki szkolnej obejmu-
j¹cej podrêczniki szkolne o warto�ci 100 z³
� dla uczniów podejmuj¹cych naukê
w klasach pierwszych szkó³ podstawo-
wych w roku szkolnym 2006/2007 �
zgodnie z uchwa³¹ Nr 74 Rady Ministrów
z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie Rz¹do-
wego programu wyrównywania warun-
ków startu szkolnego uczniów w 2006 r.
�Wyprawka szkolna�,

� dokonuje siê przeniesienia miêdzy para-
grafami:

l w rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � na kwo-
tê 50.000 z³ z przeznaczeniem na pokry-
cie kosztów energii elektrycznej i gazu,

l w rozdz. 75417 � Stra¿ Miejska � na kwo-
tê 2.337 z³ z przeznaczeniem na urealnie-
nie odpisu na zak³adowy fundusz �wiad-
czeñ socjalnych oraz na zakup oleju, pali-
wa do samochodów i artyku³ów biurowych,

l w rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
w planie wydatków ZSG Nr 1 na kwotê
35.392 z³ z przeniesieniem na zakup nie-
zbêdnego wyposa¿enia do 4 nowo wybu-
dowanych sal lekcyjnych i biblioteki
szkolnej,

l w rozdz. 75412 � Ochotnicze stra¿e po-
¿arne na kwotê 20.000 z³ z przeznacze-
niem na organizacjê obozu szkoleniowe-
go dla stra¿aków w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej,

l w rozdz. 75647 � Pobór podatków, op³at
i niepodatkowych nale¿no�ci bud¿eto-
wych, na kwotê 8.560 z³, z przeznacze-
niem na pokrycie kosztów umów zlece-
nia zwi¹zanych z roznoszeniem upo-
mnieñ podatków lokalnych,

l w rozdz. 85154 � Przeciwdzia³anie alko-
holizmowi, polegaj¹cych na przeniesieniu
wydatków na kwotê 16.140 z³. Powsta³e
zmiany wynikaj¹ z interpretacjiklasyfika-
cji bud¿etowej paragrafów wydatków,

l w rozdz. 85212 � �wiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe z ubezpieczenia spo³eczne-
go, na kwotê 1.800 z³, z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów zwi¹zanych z ko-
nieczno�ci¹ zatrudnienia dodatkowej
osoby do przyjmowania i rozpatrywania
wniosków z pakietu �wiadczeñ rodzinnych,

l w rozdz. 85214 dotacje celowe otrzyma-
ne z bud¿etu pañstwa na dofinansowa-
nie wyp³at zasi³ków okresowych w czê�ci
gwarantowanej z bud¿etu pañstwa, zgod-
nie z postanowieniami art.147 ust. 6 usta-
wy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy spo-
³ecznej,

l w rozdz. 85219 � O�rodki pomocy spo-
³ecznej � na kwotê 2.119 z³ z przeznacze-
niem na nagrody z okazji Dnia Pracowni-
ka Socjalnego,

l w rozdz. 85295 dotacje celowe otrzyma-
ne z bud¿etu pañstwa na dofinansowa-
nie realizacji Programu wieloletniego �Po-
moc pañstwa w zakresie do¿ywiania�
ustanowionego ustaw¹ z dnia 29 grud-
nia 2005 r. o ustanowieniu programu wie-
loletniego �Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania�,

l w rozdz. 85415 � Pomoc materialna dla
uczniów, dokonuje siê zmian na kwotê
1.350 z³ w celu wyodrêbnienia �rodków
przyznanych na wyp³aty zasi³ków szkol-
nych w paragrafie 3260,

l w rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ,
na kwotê 500 z³, z przeznaczeniem na na-
grodê pieniê¿n¹ za wyró¿nienie w kon-
kursie na projekt pomnika Jana Paw³a II
na skwerze Jego imienia, przy zbiegu ulic
Ko�ciuszki i Mickiewicza,

l w rozdz.92601 � Obiekty sporto-
we � na kwotê 9.300 z³ na napra-
wê popêkanych �cian w hali spor-
towej,

l w rozdz. 92695 � Pozosta³a dzia-
³alno�æ � na kwotê 9.000 z³ z prze-
znaczeniem na organizacjê im-
prez sportowych,

� dokonuje siê zmian polegaj¹cych
na przeniesieniu wydatków bu-
d¿etowych miêdzy rozdzia³ami
w dziale 801 � O�wiata i wycho-
wanie ³¹cznie na kwotê 21.300 z³,
w tym w planie wydatków ZSG Nr 1
na kwotê 20.300 z³ z przeznacze-
niem na zakup wyposa¿enia do
nowych sal lekcyjnych, które zo-
stan¹ oddane do u¿ytkowania
z dniem 1.09.2006 r. oraz na
kwotê 1.000 z³ z przeznaczeniem
na zakup nagród w konkursach
organizowanych w szko³ach
gminnych.

b) czê�ciowego rozdysponowania
z rezerwy bud¿etowej na 2006 r.,

5.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
pielêgnacji 39 drzew pomników przyro-
dy na terenie miasta,

c) przed³u¿enia na kolejne piêæ lat powierze-
nia stanowiska dyrektora Szko³y Podsta-
wowej Nr 2 Pani Mariannie Frej,

d) okre�lenia zasad korzystania z us³ug
Miejskiego Centrum Informacji, tj. bez-
p³atnego korzystania z pracowni kompu-
terowej w MCI,

2. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na dowóz uczniów niepe³nosprawnych

zamieszka³ych na terenie miasta Mila-
nówka, do placówek o�wiatowych w roku
szkolnym 2006/2007,

b) na budowê kanalizacji sanitarnej w uli-
cach: Staszica, Jesionowa, Kasztanowa
i Morwowa w Milanówku � II przetarg po
uniewa¿nieniu I przetargu,

c) na wykonanie podbudowy t³uczniowej
w ulicy Staszica,

d) na wykonanie nawierzchni z kostki be-
tonowej w ulicy Le�ny �lad na odcinku
Podgórna�Podle�na,

e) na profilowanie dróg gruntowych rów-
niark¹, w trybie z wolnej rêki,

f) na wykonanie robót dodatkowych przy
budowie Centrum Sportu i Rekreacji �Gru-
dów�, tj. wykonanie fundamentów pod
�cianki dzia³owe; po³o¿enie dodatkowej
papy podk³adowej na dach pod gont bitu-
miczny; wykonanie dodatkowej kon-
strukcji drewnianej dachu; po³o¿enie izo-
lacji przeciwwilgociowej w pomieszcze-
niach mokrych; przeróbka instalacji ka-
nalizacji sanitarnej w budynku starej
szko³y w kot³owni; rozbiórka kana³u cie-
p³owniczego.
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Nowa sto³ówka i biblioteka w ZSG nr 1; widok od
ul. Szkolnej (oddanie do u¿ytkowania 3.09.br.)
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60 lat Oddzia³u Zwi¹zku Emerytów, sku-
piaj¹cego w swoich szeregach ludzi �TRZE-
CIEGO WIEKU�, to wielka data i wielka uro-
czysto�æ dla cz³onków naszego Oddzia³u,
która to przypada na dzieñ 8 pa�dziernika
2006 roku, miesi¹c obchodów DNIA SENIORA.

W minionych latach cz³onkowie Oddzia-
³u byli ma³o zauwa¿alni na terenie naszego
miasta przez mieszkañców i w³adze. Siedzi-
by mie�ci³y siê gdzie� na uboczu, w ma³ych
pomieszczeniach i istnia³y, bo by³a taka po-
trzeba, ale funkcjonowa³y dziêki zaanga¿o-
waniu wielu osób wspieraj¹cych
oraz sponsorów. Brak odpowied-
niego pomieszczenia (sta³ego)
oraz powiadamiania mieszkañ-
ców o dzia³alno�ci emerytów na
terenie miasta mia³o wp³yw na to,
i¿ emeryci byli ma³o zauwa¿alni
i nie mieli mo¿liwo�ci spotyka-
nia siê w swoim gronie i spêdza-
nia wolnego czasu, co pozwoli-
³oby przej�æ w okres �trzeciego
wieku� bez stresów i �wiadomo-
�ci, ¿e co� by³o i ju¿ siê skoñczy-
³o, a pozostaje tylko pustka.

Pisz¹c te wspomnienia, nale-
¿y serdecznie podziêkowaæ
wszystkim cz³onkom, którzy
mimo tych trudno�ci starali siê
organizowaæ czas wolny dla
emerytów, urz¹dzaj¹c imprezy
kulturalne i turystyczne w miarê
mo¿liwo�ci i �rodków, którymi dysponowali.

W po³owie lat 90-tych otrzymali�my od
w³adz Miasta nowy lokal w centrum miasta,
sk³adaj¹cy siê z lokalu biurowego oraz �wie-
tlicy. Otrzymali�my telefon, który jest nie-
zbêdny w kontaktach z naszymi cz³onkami
i pomoc finansow¹, która pomog³a nam bar-
dzo w realizowaniu naszych planów.

Do w³adz Zwi¹zku wesz³y osoby, które
z ca³ym oddaniem i sercem po�wiêci³y siê
pracy spo³ecznej i rozszerzaniu dzia³alno�ci,
organizuj¹c dla cz³onków wycieczki krajowe
i zagraniczne oraz imprezy, w których maj¹
mo¿liwo�æ uczestniczyæ wszyscy nasi cz³on-
kowie.

Dziêki nawi¹zaniu przez nasz Oddzia³
dobrej wspó³pracy z Biurami Podró¿y, cz³on-

60 Lat
Oddzia³u Zwi¹zku Emerytów

ZWI¥ZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW ODDZIA£ W MILANÓWKU

ZAPRASZA WSZYSTKICH CZ£ONKÓW
NA UROCZYSTO�CI OBCHODÓW

60-LECIA ISTNIENIA,
KTÓRE ODBÊD¥ SIÊ

W DNIU 8 PA�DZIERNIKA 2006 R.
O GODZ. 16.00 W HALI SPORTOWEJ

PRZY ULICY ̄ ABIE OCZKO.

kowie nasi maj¹ mo¿liwo�ci zwiedzania ca-
³ej Europy. Zwiedzili�my ju¿ W³ochy, Wene-
cjê, San Marino, Asy¿, Rzym, Monaco i wie-
le piêknych miast w³oskich. Pierwsza grupa
naszych cz³onków w swoich woja¿ach dotar-
³a do Hiszpanii, zwiedzaj¹c po drodze Au-
striê z piêknymi Alpami, Francjê, z krótkim
pobytem nad morzem �ródziemnym we W³o-
szech i kilkudniowym pobytem w Hiszpanii
na Costa-Brava.

Druga Grupa uczestników wyje¿d¿a do
Hiszpanii we wrze�niu. W planach na rok

2006 mamy jeszcze wycieczki do Budapesz-
tu i Pragi oraz wyjazdy krajowe. Warto pod-
kre�liæ, ¿e uczestnicy wszystkich wycie-
czek zagranicznych nie korzystaj¹ z ¿ad-
nych dotacji i sami pokrywaj¹ ich koszt.
Bior¹ w nich udzia³ cz³onkowie Zwi¹zku,
a w przypadku wolnych miejsc mieszkañ-
cy Milanówka.

Przez okres dzia³alno�ci naszego Oddzia-
³u przesz³a liczba 3674 osób, a obecny stan
cz³onków wynosi 604. Du¿y wzrost cz³on-
ków nast¹pi³ w ostatnich latach, co �wiad-
czyæ mo¿e o intensywno�ci naszych dzia³añ.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e wielk¹ pomoc¹
w realizacji naszych planów jest wielkie
wsparcie ze strony Pana Burmistrza, Pani Se-
kretarz oraz Rady Miasta. Bez tego wsparcia

trudno by³oby zrealizowaæ wszystkie nasze
plany. Serdeczno�æ, jak¹ otrzymujemy ka¿-
dego dnia, mobilizuje do jeszcze intensyw-
niejszych dzia³añ i dodaje zapa³u do pracy,
a cz³onkowie przekonuj¹ siê, ¿e nie s¹ pozosta-
wieni sami sobie w okresie �trzeciego wieku�.

Na pro�bê naszych cz³onków od miesi¹-
ca wrze�nia postanowili�my organizowaæ
wiele interesuj¹cych spotkañ i imprez, na
które zapraszamy równie¿ wszystkich
mieszkañców �trzeciego wieku�. Uczestnic-
two w naszych imprezach jest bezp³atne i na
pewno przyniesie wiele mi³ych wra¿eñ
wszystkim uczestnikom i pozwoli chocia¿
czê�ciowo zape³niæ wolny czas na emeryturze.

Organizujemy kilka kó³ek zainteresowañ,
jak nauka haftu � wspólna wymiana do-
�wiadczeñ. Zapraszamy do uczestnictwa
w istniej¹cym kó³ku bryd¿a i wielu innych.
O wszystkich organizowanych imprezach in-
formowaæ bêdziemy na naszej tablicy og³o-
szeñ, która mie�ci siê obok Biura. Zaprasza-
my równie¿ do kawiarenki, która czynna jest
w naszym lokalu w godzinach urzêdowania.

Jak wynika z podanych powy¿ej wiado-
mo�ci, emeryci w naszym mie�cie maj¹ mo¿-
liwo�æ korzystania z wielu mi³ych imprez
i spotkañ, bez konieczno�ci ponoszenia ja-
kichkolwiek kosztów.

Zapraszamy serdecznie.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ

w naszym biurze w godz. 9.00�14.00 we
wtorki oraz pi¹tki, osobi�cie lub pod nr. tel.
022 724-70-97.

ZWI¥ZEK EMERYTÓW NIE POSIADA
¯ADNYCH INNYCH KLUBÓW NA TERE-
NIE MILANÓWKA � JEDYNY KLUB MIE-
�CI SIÊ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37.

Przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego
PZERiI Milanówek Irena Zieliñska

3. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na budowê kanalizacji sanitarnej w uli-

cach: Krucza, Rzeczna i Kasprowicza,
b) na budowê kanalizacji sanitarnej w uli-

cach Fiderkiewicza, Krótka, Charci Skok
i Prosta,

c) na wykonanie chodników oraz podbudo-
wy t³uczniowej na ulicach miasta,

d) na wykonanie elementów nawierzchni na
terenie miasta Milanówka,

e) na obs³ugê terenu przeznaczonego na
sk³adowanie li�ci przy ul. Wiatracznej
(wjazd od ulicy Konopnickiej). Teren
miejskiej kompostowni od sierpnia br.
ulegnie zmniejszeniu, w zwi¹zku z bu-
dow¹ parkingu przeznaczonego dla osób
korzystaj¹cych z boisk sportowych na
Turczynku. Jednocze�nie Gmina Milanó-
wek nadal bêdzie przeprowadzaæ sezono-
w¹ akcjê odbioru li�ci od mieszkañców
(wywóz li�ci odbywaæ siê bêdzie poza te-

ren Milanówka). Zasady dzia³ania kom-
postowni nie podlegaj¹ ¿adnym zmianom,

w trybie zapytania o cenê
f) na �Pielêgnacjê 39 drzew � pomników

przyrody na terenie Milanówka�,
g) na wywóz li�ci kasztanowca z terenu Mi-

lanówka w terminie do 24.10.2006 r.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Cz³onkowie naszego Oddzia³u na wycieczce
w Monte Carlo
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Kalendarz imprez kulturalnych
i sportowych wrzesieñ/pa�dziernik 2006

WRZESIEÑ

01.09. (pi¹tek)
Uroczysto�æ Rocznicowa wybuchu II Woj-
ny �wiatowej.
Program uroczysto�ci:
godz. 17.15
z³o¿enie kwiatów oraz zapalenie zniczy na
grobach ¿o³nierzy wrze�nia 1939 r. na cmen-
tarzu w Milanówku
godz.  17.45
zbiórka Pocztów Sztandarowych przed ko-
�cio³em parafii �w. Jadwigi
godz. 18.00
wprowadzenie Pocztów Sztandarowych do
ko�cio³a i Msza �wiêta w intencji walcz¹cych
z naje�d�cami na nasz¹ Ojczyznê oraz pole-
g³ych w jej obronie
godz. 19.00
uroczysto�æ patriotyczna i z³o¿enie kwiatów
pod pomnikiem �Bohaterów� na placu im.
Stefana Starzyñskiego, z udzia³em W³adz
Miasta, Powiatu, Spo³eczeñstwa i Go�ci.

03.09. (niedziela)
DZIEÑ MILANÓWKA. Program na str. 1.
Regulamin Dnia Milanówka znajduje siê na
stronie www.milanowek.pl

09 � 10.09.
Europejskie Dni Dziedzictwa. Porozumie-
nie Gminy Milanówek, Brwinów i Podkowa
Le�na (patrz str. 5)

09.09. (sobota)
�Ma³y Londyn�
godz.10.00 � 12.00
l Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa.
l Uroczyste otwarcie wystaw �Exodus�,

�Exodus w relacjach �wiadków� i wysta-
wy �Szesnastu�.

l Wyk³ad inauguracyjny � Andrzej Krzysztof
Kunert. Inscenizacja historyczna � odbicie
wiê�niów z r¹k hitlerowskich przez od-
dzia³ AK.
(Miejsce: Miejski O�rodek Kultury w Mi-
lanówku)

l Wycieczki szlakiem Polskiego Pañstwa
Podziemnego: Brwinów�Milanówek�
Podkowa Le�na. Seminarium historycz-
ne �Ma³y Londyn�, przegl¹d filmów do-
kumentalnych po�wiêconych Powstaniu
Warszawskiemu, koncert.

10.09. (niedziela)
�Otwarte Ogrody� Brwinów�Milanówek�
Podkowa Le�na � koncerty, przedstawienia,
wystawy, plenery malarskie w przestrzeni
prywatnych ogrodów. Otwarte pracownie lo-
kalnych artystów i rzemie�lników. Wyciecz-
ki z przewodnikiem po zabytkowych willach
i ogrodach przedwojennych letnisk War-
szawy.
Popo³udnie otwartych muzeów w Milanówku.

14�17.09.
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Teni-
sie Ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta
Milanówka i Starosty Powiatu Grodziskiego
w grze pojedynczej i podwójnej.
(Miejsce � Korty�MOK)

17.09. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny dla dzieci od 3 do 11
lat pt. �Weso³a podró¿ w krainê Teatru�.
Aktor w formie zabawy stwarza �wiat teatru
przy pomocy dzieci, lalek teatralnych i gita-
ry. Dzieci aktywnie bawi¹ siê w teatr, s¹ rów-
nie¿ aktorami i animatorami laleczek w spek-
taklu. Aktor zapoznaje dzieci z rodzajem la-
lek teatralnych. ¯ywy plan i piosenki przy

akompaniamencie gitary akustycznej. Sce-
nariusz oparty jest na tekstach J. Brzechwy
i J. Tuwima. Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby
do nabycia przed spektaklem. (Miejsce � MOK)

23.09. (sobota)
godz. 11.00
Terenowe wy�cigi kolarskie o �Puchar Bur-
mistrza Miasta�.
(Miejsce � stadion KS MILAN)

W dniach 30 czerwca � 2 lipca br. odby³
siê biwak w Mo�ciskach ko³o Grodziska Ma-
zowieckiego. Uczestnikami wyjazdu by³y
dzieci ze �wietlicy Opiekuñczo-Wychowaw-
czej �Turczynek� w Milanówku i milanow-
scy harcerze. £¹cznie w biwaku wziê³o udzia³
50 osób.

Ta wakacyjna przygoda odby³a siê z mo-
jej inicjatywy � Sylwii Kowalewskiej, s³u-
chaczki Szko³y Policealnej Pracowników
S³u¿b Spo³ecznych im. Al. Kamieñskiego
w Warszawie.

Podsumowaniem mojej dwuipó³letniej
nauki jest zrealizowanie projektu socjalne-
go. Tematem podjêtej przeze mnie pracy by³o
zorganizowanie biwaku dla dzieci objêtych
dzia³aniem �wietlicy Opiekuñczo � Wycho-
wawczej z udzia³em harcerzy.

Mój projekt nie móg³by siê odbyæ, gdyby
nie pomoc wielu osób, którym teraz pragnê
serdecznie podziêkowaæ:

Biwak w Mo�ciskach
l Pani Irenie Lipiñskiej � Kierownik �wietli-

cy Opiekuñczo-Wychowawczej w Mila-
nówku.

l Pani El¿biecie Mi³osz-S³awiñskiej � peda-
gog pracuj¹cy w �wietlicy Opiekuñczo-
Wychowawczej w Milanówku.

l Harcerzom ze Szczepu nr 2 im. Szarych
Szeregów w Milanówku, którzy przygo-
towali program biwaku, a nastêpnie go
przeprowadzili. Szczególnie dziêkujê:
Maækowi Paw³owskiemu, Tomaszowi Ni-
kielowi i Karolowi Kapu�ciñskiemu.

l Panu Paw³owi Kolczyñskiemu i firmie
EJKO.

l Panu Burmistrzowi Miasta Milanówka
Jerzemu Wysokiemu.

l Panu Jackowi Kuæmierzowi � w³a�cicielo-
wi Sklepu Ogólno-Spo¿ywczego w Prusz-
kowie.

l Pani Mariannie Kuæmierz � w³a�cicielce
Sklepu Miêsnego w Milanówku.

l Siostrom Urszulankom SJK z Milanówka.

l Pañstwu Halinie i Janowi Kierzel � w³a-
�cicielom Piekarni w Milanówku.

l Panu Januszowi Witaszczykowi � w³a�ci-
cielowi Piekarni w Milanówku.

l Panu Bogdanowi Krasiñskiemu � w³a�ci-
cielowi Zak³adu Fotograficznego w Mila-
nówku.

l Pani Bo¿enie Kowalewskiej � w³a�ciciel-
ce Agencji Wydawniczo-Handlowej w Mi-
lanówku.

l Firmie Hiestand Polska z Grodziska Ma-
zowieckiego.

l Pani Walentynie Pietrzak, która jest pro-
motorem mojej pracy.

l S³awomirowi i Urszuli Kowalewskiej �
moim Rodzicom.

Sylwia Kowalewska

PA�DZIERNIK

01.10. (niedziela)
Obchody 70. rocznicy uruchomienia po-
³¹czenia kolejki EKD/WKD Warszawa�
Milanówek.
W programie:
godz. 10.00�16.00
� Ekspozycja wagonu silnikowego pro-

dukcji angielskiej z 1927 roku z zacho-
wanymi elementami tego okresu. Wagon
prezentowany bêdzie na stacji Milanó-
wek Grudów.

godz. 17.00
� Otwarcie wystawy eksponatów zwi¹za-

nych z histori¹ EKD/WKD wypo¿yczo-
nych z Muzeum EKD w Grodzisku Maz.
i projekcja filmu dotycz¹ca historii
EKD/WKD.
Eksponaty mo¿na ogl¹daæ od 30.09�
7.10.06. (Miejsce � MOK)

08.10. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny dla dzieci od 3 do 11
lat. Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do na-
bycia przed spektaklem. (Miejsce � MOK)
godz. 16.00
Uroczysto�ci obchodów 60. rocznicy ist-
nienia Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddzia³ w Milanówku.
(Miejsce � Miejska Hala Sportowa, ul. ̄ abie
Oczko 1). Szczegó³y na str. 3
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Europa � szans¹ dla archiwów

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2006 r.
Komisja powo³ana w celu dokonania wybo-
ru projektu pomnika-symbolu ku czci Jana
Paw³a II w sk³adzie:
� Radna El¿bieta £yszkowska � Przewod-

nicz¹ca Komisji
� Pracownik Urzêdu Miejskiego Teresa

Matuszewska-Gajewska � Sekretarz Ko-
misji

� Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkowska
� Radny Mariusz Koszuta
� Ogrodnik Miejski Zofia Krawczyk

postanowi³a, ¿e ze wzglêdu na brak w�ród
przedstawionych prac koncepcji, która spe³-
nia³aby oczekiwania mieszkañców miasta
i cz³onków Komisji � nie wybiera zwyciêskiej
pracy i nie przyznaje nagrody autorom ¿ad-
nej z prac.

Bior¹c pod uwagê wyj¹tkowo staranne
i interesuj¹ce opracowanie zagospodarowa-
nia terenu, Komisja przyzna³a wyró¿nienie

Konkurs na pomnik-symbol
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II

w kwocie 500 z³ autorom pracy nr 30 01 050�
Panom: arch. Grzegorzowi Chojnackiemu,
arch. Krzysztofowi Matysiakowi, arch. Ad-
rianowi Horbie oraz arch. S³awomirowi Go-
lenko.

Poniewa¿ nie wybrano opracowania za-
s³uguj¹cego na realizacjê � edycja Konkursu
zostanie powtórzona jesieni¹ br.

W uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Je-
rzym Wysockim og³oszenie nowej edycji
konkursu nast¹pi do koñca wrze�nia br.,
a termin sk³adania prac zostanie wyznaczo-
ny do koñca bie¿¹cego roku, tak aby mogli
w nim uczestniczyæ równie¿ studenci � szcze-
gólnie architektury krajobrazu oraz m³o-
dzie¿, której �wie¿e pomys³y mog¹ okazaæ
siê bardzo interesuj¹ce.

Informacja o terminie oraz regulamin
konkursu uka¿¹ siê w nastêpnym wydaniu
Biuletynu.

Sekretarz Komisji Konkursowej
Teresa Matuszewska-Gajewska

Unia Europejska oferuje naszemu krajo-
wi, niebywa³¹ w dziejach szansê, na przy-
spieszon¹ modernizacjê, poprawê poziomu
¿ycia i likwidacjê zapó�nienia cywilizacyjne-
go. Trzeba tylko umieæ po ni¹ siêgn¹æ. Jak
szybko dokonamy tego skoku do Europy, to
zale¿y od umiejêtno�ci, pomys³owo�ci i chê-
ci polskich samorz¹dów, w³adz centralnych,
organizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorstw
i innych wspólnot. W takim duchu wyst¹pi³
dr hab. W³adys³awa Stêpniak - zastêpca Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych
- na seminarium pt. �EUROPA � SZANSA
DLA ARCHIWÓW�.

Seminarium odby³o siê 13.06.2006 r.
w Archiwum Pañstwowym Dokumentacji
Osobowej i P³acowej w Milanówku. Uczest-
niczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczel-
nej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych, Punk-
tu Kontaktowego ds. Kultury, Urzêdu Mia-
sta i Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka,
a tak¿e dyrektorzy i pracownicy wszystkich
archiwów pañstwowych w Polsce.

Celem przygotowanego przez milanow-
skie archiwum seminarium by³o przybli¿e-
nie problemu funduszy strukturalnych i pro-
gramów wspólnotowych Unii Europejskiej.
Zaproszeni wyk³adowcy omówili zasady ko-
rzystania ze �rodków Unii Europejskiej.

Pierwsza czê�æ konferencji mia³a charak-
ter teoretyczny. Zosta³a po�wiêcona wprowa-
dzeniu uczestników w tematykê programów
Komisji Europejskiej, wspó³finansuj¹cych
projekty o charakterze kulturalnym.

Pani Ma³gorzata Czerwiec z Punktu Kon-
taktowego ds. Kultury opowiedzia³a o pro-

gramie ochrony oraz upamiêtniania g³ów-
nych miejsc i archiwów zwi¹zanych z depor-
tacjami. Polska w³o¿y³a bardzo du¿y wk³ad
przy powstaniu tego projektu - maj¹cego za
zadanie ocalenie pamiêci o zbrodniach
i czystkach etnicznych dokonywanych przez
nazistów i komunistów w czasach II wojny
�wiatowej.

Pani Monika Czerska przybli¿y³a za³o¿e-
nia programu unijnego �Kultura 2007� i ró¿-
nice w stosunku do poprzednich wspólnoto-
wych programów kulturalnych.

Szczegó³y uzyskiwania pomocy z fundu-
szy przedstawi³ p. Konrad Misztal z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W praktycznej czê�ci seminarium uczest-
nicy zapoznali siê z projektami realizowany-
mi przez polskich operatorów kulturalnych.

Pani Marta Jaszczyñska z Archiwum Pañ-
stwowego m. st. Warszawy zaprezentowa³a
projekt EMILE (Leaving Europe for America
- elary Emigrrants Letter Stories) maj¹cy na
celu przybli¿enie niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego, które mo¿na odnale�æ
w listach, fotografiach, piosenkach i wspo-
mnieniach emigrantów, którzy w latach
1845-1920 opu�cili Europê i wyjechali do
Stanów Zjednoczonych.

Dr Ewa Rosowska z Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Pañstwowych zaprezentowa³a
nam tajniki projektu EURIDICE, którego ce-
lem jest przedstawienie instytucjom kszta³-
c¹cym oferty szerokiego dostêpu do unika-
towych, niepowtarzalnych i w wiêkszo�ci
niepublikowanych �róde³, pochodz¹cych od
ró¿nych dostawców, jakimi s¹ archiwa, bi-
blioteki i zasoby fotograficzne. Zasoby te

bêd¹ dostêpne za po�rednictwem stron www
z wielojêzycznym interfejsem, opartym na
technologii klient/serwer. Wiêcej informacji
mo¿na znale�æ pod adresem: http://www.eu-
ridiceedu.org/euridice.php?lingua=pl

Archiwum Pañstwowe Dokumentacji
Osobowej i P³acowej zaprezentowa³o przy-
gotowan¹ dla archiwów pañstwowych stro-
nê internetow¹ http://ue.milano-
wek.ap.gov.pl/, z informacjami o konferen-
cjach, publikacjach, szkoleniach dotycz¹cych
pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej.

Oprócz informacji podstawowych na te-
mat funduszy (celów, podmiotów, które
mog¹ z nich skorzystaæ, stosownych proce-
dur, instytucji koordynuj¹cych)  na bie¿¹co
Archiwum zamieszcza tu informacje, oferty
i zaproszenia do wspó³pracy i udzia³u w re-
alizowanych projektach.

Dyrektor Archiwum, Pani Wies³awa  Ma-
jak podsumowuj¹c seminarium zapropono-
wa³a przedstawicielom archiwów, które bêd¹
realizowaæ projekty, kolejne spotkania
w Milanówku. Tu bêd¹ odbywaæ siê szkole-
nia i spotkania ekspertów. Dziêki realizowa-
nym projektom zasoby archiwów historycz-
nych stan¹ siê dostêpne nie tylko do celów
naukowych ale i poznawczych dla osób za-
interesowanych histori¹ naszego kraju.

Unia europejska pomaga w zachowaniu
konserwacji i popularyzacji archiwaliów
i pami¹tek po minionych czasach,  przecho-
wywanych przez stra¿ników pamiêci w ar-
chiwach.

Archiwum Pañstwowe Dokumentacji
Osobowej i P³acowej w Milanówku

Monika Jurgo
Miejskie Centrum Informacji w Milanówku

Tomasz Leleñ

9 i 10 wrze�nia 2006
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

odbêdzie siê niecodzienne wydarzenie pod
has³em Ma³y Londyn (w sobotê) i Otwarte
Ogrody (w sobotê i niedzielê). Bêdzie to pierw-
sza impreza zorganizowana przez trzy s¹sia-
duj¹ce ze sob¹ miasta: Brwinów, Milanówek
i Podkowê Le�n¹.

Pierwszy dzieñ nawi¹zuje do Powstania
Warszawskiego i exodusu mieszkañców sto-
licy po Powstaniu.

Drugi dzieñ ukazuje bogactwo kultural-
ne, historyczne i krajobrazowe ka¿dej z miej-
scowo�ci.

Szczegó³y i harmonogram imprezy Ma³y
Londyn na stronach:
www.milanowek.pl
www.otwarteogrody.pl

Koordynator
Otwartych Ogrodów w Milanówku

Ma³gorzata Trêbiñska

Europejskie
Dni Dziedzictwa
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Dwie rocznice
W Milanówku od wielu lat obchodzone s¹

rocznice dwóch tragicznych wydarzeñ z dzie-
jów Armii Krajowej.

Pierwsza z nich rozegra³a siê 29 lipca
1944 roku. W dniu tym w mieszkaniu kpt.
dypl. �Junoszy� (Jana Kisielewskiego) przy
ul. Krakowskiej 13 wyznaczona by³a odpra-
wa sztabu Komendy Obwodu �Ba¿ant�.
Zbieg okoliczno�ci sprawi³, ¿e w tym
samym dniu ¿andarmeria niemiec-
ka zorganizowa³a w Milanówku tzw.
�³apankê�, w której wpad³ komen-
dant Obwodu �Ba¿ant� mjr �Si-
wy�(Alojzy Mizera). Zatrzymanych
zgromadzono na peronie dworca ko-
lejowego. Obecno�æ w�ród nich mjr.
�Siwego� zauwa¿y³ szef wywiadu
o�rodka �Mielizna� � �Wacek� (Wa-
c³aw Wieczorek) i natychmiast za-
wiadomi³ o tym zastêpcê komendan-
ta Obwodu kpt. �Bohdana� (Zyg-
munta D¹browskiego).

Autorzy relacji i opisów tego zda-
rzenia podaj¹ ró¿ne wersje na temat
jego dalszego przebiegu. Pewne s¹
nastêpuj¹ce fakty:
� decyzja odbicia komendanta Ob-

wodu mjr. �Siwego� zapad³a na-
tychmiast,

� w próbie odbicia uczestniczyli czynnie
kpt. �Bohdan� i ppor. �Oskar� (Jerzy Ko-
walski ówczesny szef  Kedywu Obwodu).
Czy by³o wiêcej uczestników ataku? Na
ten temat zdania s¹ podzielone.

� o niepowodzeniu akcji zadecydowa³o nie-
spodziewane nadjechanie od strony War-
szawy poci¹gu z ewakuowanymi cywila-
mi i ¿o³nierzami niemieckimi, którzy od-
ciêli atakuj¹cych oficerów AK od groma-
dy ludzi pilnowanych na peronie przez
¿andarmów i zmasowanym ogniem od-
powiedzieli na ich strza³y.
Kpt. �Bohdan� i ppor. �Oskar� polegli �

w tej trudnej do przewidzenia sytuacji. Miej-
sce Ich bohaterskiej �mierci upamiêtnia kamieñ
z tablic¹ przy ulicy Krakowskiej przy torach.

Druga rocznica upamiêtnia tragiczne wy-
darzenie, które mia³o miejsce 10 sierpnia
1944 roku � wysadzenie w powietrze znaj-
duj¹cego siê w Milanówku magazynu broni
Obwodu �Ba¿ant� AK i wymordowanie jego
5-osobowej za³ogi. Dla zrozumienia tego
wydarzenia trzeba wyja�niæ kilka spraw.

Funkcjê oficera broni Obwodu �Ba¿ant�
AK pe³ni³ wówczas sier¿, pchor. �Betka�,
�G³adzisz�(Dionizy Rybiñski).

G³ówny magazyn broni mie�ci³ siê w piw-
nicy niewykoñczonego domu na posesji
kpr. �Tomka� (Tomasza Pondra) w Ma³ym
Chrzanowie (dzi� ul. Wojska Polskiego). Ma-

gazynierem by³ sier¿. �Józef�(Józef Sikorski).
W s¹siaduj¹cym ma³ym domku, kwaterowa-
³a stale obsada magazynu.

W jej sk³ad wchodzili dwaj wymienieni
podoficerowie oraz zmieniaj¹cy siê ¿o³nierze
52 plutonu AK i podchor¹¿owie � absolwen-
ci konspiracyjnej podchor¹¿ówki w Milanówku.

Czêstym go�ciem magazynu by³ siostrze-
niec �Betki� - �Lipa�z �po¿yczonym� (niele-
galnie) z magazynu pistoletem angielskiej

produkcji (ze zrzutów) wyprawi³ siê w odwie-
dziny do matki,  mieszkaj¹cej w £odzi (czy
jej okolicach) a wiêc
terenach w³¹czonych
do �Reichu�. W czasie
tej wyprawy zosta³ za-
trzymany przez nie-
mieck¹ policjê i prze-
kazany w rêce Gesta-
po. Nie wiadomo, przy
pomocy jakich metod
zmuszono go do �wy-
�piewania� wielu AK-
owskich tajemnic.
Wyda³ miejsce maga-
zynu broni w Mila-
nówku, adres za-
mieszkania, p³k. dr.
med.  Jana Grodeckie-
go, adres lokalu od-
praw sztabu Obwodu,
adres zamieszkania
komendanta Obwodu.

W nocy 9 na 10
sierpnia 1944 roku Niemcy otoczyli posesjê
Pondra (przywie�li nawet polow¹ armatê).
Nad ranem dostali siê do domku, w którym
przebywa³a obsada magazynu. W jej sk³ad tej
nocy, oprócz w³a�ciciela posesji i magazynie-
ra (czyli kpr. �Tomka� i sier¿. �Józefa)  wcho-
dzili: sier¿. pchor. �Betka�, plut. pchor. �Ro-
botnik� (Jan Garstecki) i kpr. pchor. �R¿ew-

ski� (Bogus³aw Ko³odziejski). Niemcy przy-
wie�li tak¿e wywleczonego z domu dr Jana
Grodeckiego. Po krótkim przes³uchaniu
(czego mo¿emy siê tylko domy�laæ) wszyst-
kich z wyj¹tkiem �Betki�, zastrzelili, a ich
cia³a wrzucili do mieszkalnego domku, któ-
ry nastêpnie podpalili. Z magazynu wywie�li
broñ, a dom wysadzili w powietrze. �Betkê
i �Lipê� (którego przywie�li na miejsce
zbrodni) wywie�li do obozu. O �Betce� wie-
my, ¿e zosta³ zamordowany w 1945 r. w cza-
sie ewakuacji Radogoszczy. Co siê sta³o
z �Lip¹� nic pewnego nie wiadomo. Podob-
no prze¿y³ wojnê i widziano go w 1945 r. na
Ziemiach Odzyskanych. Jednym pewnym
s³owem tego zdania jest �podobno�. Na
szczê�cie Niemcy nie skorzystali z pozosta-
³ych, zdradzonych przez �Lipê�adresów.
Mieszkaj¹cy tam ludzie, w porê uprzedzeni,
zdo³ali uciec i uniknêli aresztowania.

To tragiczne wydarzenie upamiêtnia ka-
mieñ z tablic¹ na posesji Tomasza Pondra
przy ul. Wojska Polskiego.

�rodowisko �Mielizna� �wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej od po-
cz¹tku swego zorganizowanego funkcjono-
wania rocznice obu wydarzeñ wpisa³o na
sta³e do kalendarza obchodzonych uroczy-
sto�ci. W ten sposób staramy siê pamiêtaæ
i oddaæ ho³d naszym Bohaterom.

Z satysfakcj¹ stwierdzamy, ¿e sta³ym,
aktywnym uczestnikiem tych obchodów s¹
W³adze Miasta, a szczególnie Pan Jerzy Wy-
socki � Burmistrz Miasta Milanówka.

Many nadziejê, ¿e spo³eczeñstwo Mila-
nówka przejmie ten zwyczaj, kiedy nas ju¿
zabraknie.

Przewodnicz¹cy �rodowiska �Mielizna�
�wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK

Andrzej Szolc
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Z³o¿enie kwiatów na mogile poleg³ych przez
Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego
i Przewodnicz¹cego �rodowiska �Mielizna�
Andrzeja Szolca w asy�cie Stra¿ników Miejskich

Pomnik, w lesie Pondra przy ul. Wojska Polskiego,
upamiêtniaj¹cy �mieræ piêciu ¿o³nierzy Armii Krajowej
Obwodu �Ba¿ant� obs³uguj¹cych tajny Magazyn Broni
podczas II wojny �wiatowej
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Mamy przyjemno�æ poinformowaæ,
¿e w pa�dzierniku 2006 r. rozpoczn¹ siê
szkolenia dla pracuj¹cych mieszkañców Mi-
lanówka oraz dla osób zatrudnionych na tym
terenie. Projekt uzyska³ dofinansowanie ze
�rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego spe³niaj¹cego kryteria Dzia³ania 2.1
(Rozwój umiejêtno�ci powi¹zany potrzeba-
mi regionalnego rynku pracy i mo¿liwo�ci
kszta³cenia ustawicznego w regionie) Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego.

Wszystkie osoby, które ju¿ wype³ni³y an-
kiety proszone s¹ o potwierdzenie uczestnic-
twa w szkoleniu w terminie do 15.09.2006 r.
W tym celu zapraszamy do Miejskiego Cen-
trum Informacji, które mie�ci siê przy
ul. Warszawskiej 32 (budynek Stra¿y Miej-
skiej, wej�cie od strony skweru) w godz.
9.00�19.00 od poniedzia³ku do soboty. Wy-

�Kiosk ze szkoleniami�

Co dalej
z rehabilitacj¹?

Pojawi³y siê ostatnio pog³oski o tym, ¿e
od 30 czerwca br. mieszkañcy naszego mia-
sta zostali pozbawieni bezp³atnych us³ug re-
habilitacyjnych. Informacje te z ca³¹ pewno-
�ci¹ nie s¹ prawdziwe, gdy¿ Poradnia Reha-
bilitacyjna �MILANMED� zlokalizowana
w MIFAM-ie przy ulicy Królewskiej 125
funkcjonuje nadal bez zak³óceñ.

Bezp³atne us³ugi rehabilitacyjne wykony-
wane w Poradni Rehabilitacyjnej finansowa-
ne s¹ nadal wy³¹cznie przez Gminê Miasto
Milanówek. Poradnia nie posiada umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia (brak
mo¿liwo�ci spe³nienia wy�rubowanych wy-
mogów SANEPID-u w obecnie wynajmowa-
nych pomieszczeniach) i nieodp³atnie przyj-
muje tylko mieszkañców Milanówka posia-
daj¹cych skierowanie od lekarza pierwsze-
go kontaktu.

Umowa dzier¿awy pomieszczeñ dla Po-
radni Rehabilitacyjnej zawarta jest z zak³a-
dem MIFAM do koñca grudnia 2006r. St¹d
od pewnego czasu poszukujemy pomiesz-
czeñ dla Poradni Rehabilitacyjnej w naszych
(tj. gminnych) zasobach. Dzisiaj mogê po-
dzieliæ siê dobr¹ wiadomo�ci¹ � poszukiwa-
nia da³y rezultat. Dziêki przychylno�ci Za-
rz¹du Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej bêdziemy
mogli zaadaptowaæ dla potrzeb Poradni Re-
habilitacyjnej zwalniane w³a�nie pomiesz-
czenia, usytuowane od strony zaplecza,
w budynku OSP przy ulicy Warszawskiej 18
(nieruchomo�æ komunalna u¿ytkowana
przez OSP).

Przeniesienie Poradni Rehabilitacyjnej do
lokalu OSP przy ulicy Warszawskiej 18 pla-
nowane jest na I kwarta³ przysz³ego roku. To
rozwi¹zanie da nam mo¿liwo�æ zabezpiecze-
nia bezp³atnych us³ug rehabilitacyjnych dla
Mieszkañców Milanówka na czas nieokre-
�lony, bez potrzeby corocznego odnawiania
umowy dzier¿awy pomieszczeñ, jak to mia-
³o miejsce dotychczas.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

10 sierpnia br. minê³a 62. rocznica tra-
gicznego koñca magazynu broni AK, który
w czasie okupacji znajdowa³ siê przy
ul. Chrzanowskiej (obecnie Wojska Polskie-
go) w Milanówku.

W wyniku zdrady osoby zwi¹zanej z ma-
gazynem, Niemcy zniszczyli go, a za³ogê roz-
strzelali.

O tych tragicznych wydarzeniach sprzed
lat obszernie poinformowa³o na swoich stro-
nach internetowych Towarzystwo Mi³o�ni-
ków Milanówka we wspomnieniach jedne-
go ze �wiadków ówczesnych wydarzeñ Ry-
szarda Witkowskiego.

Z okazji tej rocznicy na stronach interne-
towych TMM pojawi³ te¿ film inauguruj¹cy
przysz³¹ Telewizjê TMM. W filmie tym, na-
krêconym przez Mariusza Koszutê w miej-
scu tragicznych wydarzeñ, Ryszard Witkow-
ski opowiada o magazynie broni AK i losie,
jaki spotka³ jego obroñców. Zainteresowani
mog¹ obejrzeæ te wspomnienia wchodz¹c na
strony: /www.tmm.net.pl/, a nastêpnie w te-
mat �Tragedia w Lasku Pondra�.

Warto podkre�liæ, ¿e na tych samych stro-
nach TMM tematyce Powstania Warszaw-
skiego i udziale w nim mieszkañców Mila-
nówka po�wiêcono kilka wspomnieñ Hanny
Mickiewicz-Szczepkowskiej. Powstanie wi-
dziane oczami ¿o³nierza AK z terenu Mila-
nówka prezentuje Stanis³aw Markowski.

62. rocznica tragicznego fina³u
magazynu broni w Milanówku

O przygotowaniach do Akcji �Burza� w Mi-
lanówku pisze Mieczys³aw Trz¹ski. Adam
Bu³at, ¿o³nierz Samodzielnego Oddzia³u Dywer-
sji AK wspomina, jak zdobywano w 1944 r. ma-
szyny poligraficzne przeznaczone do druko-
wania wydawanej wówczas w Milanówku
codziennej gazety �Tu mówi Londyn!� By³a
to jedyna codzienna gazeta ukazuj¹ca siê
w warunkach konspiracji, redagowana i dru-
kowana w Milanówku, któr¹ szeroko kolpor-
towano równie¿ w miejscowo�ciach o�cien-
nych. G³ówn¹ czê�æ tre�ci stanowi³y wiado-
mo�ci czerpane z nas³uchu BBC. Gazecie tej
na stronach internetowych TMM po�wiêco-
ny jest osobny artyku³, w którym zamiesz-
czono równie¿ reprodukcjê strony tytu³owej
gazety. W kilku innych tekstach ukazano rolê
Milanówka jako nieformalnej politycznej sto-
licy Polski po Powstaniu Warszawskim, któ-
r¹ powszechnie nazywano wówczas �Ma³ym
Londynem�.

Wszystkie osoby zainteresowane histo-
ri¹ Milanówka zapraszamy do ogl¹dania na-
szych stron internetowych. Znajduje siê tam
równie¿ comiesiêczny konkurs wiedzy
o mie�cie, w którym nagrody stanowi¹ ksi¹¿-
ki o Milanówku i wyroby firm dzia³aj¹cych
na terenie miasta.

Towarzystwo
Mi³o�ników Milanówka

magane dokumenty: za�wiadczenie od pra-
codawcy o zatrudnieniu oraz Dowód Osobi-
sty. Osoby, które dotychczas nie wype³ni³y
ankiety kwalifikacyjnej proszone s¹ o jej wy-
pe³nienie w Miejskim Centrum Informacji.
Kandydaci do poszczególnych szkoleñ bêd¹
wybierani w drodze losowania. Pierwszeñ-
stwo maj¹ osoby, które wype³ni³y ankiety
kwalifikacyjne w marcu br. i potwierdzi³y
swoje uczestnictwo.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ
pod numerami telefonów: 022 758 30 61
w. 224 (Urz¹d Miejski � Tomasz �wiebocki),
022 499 48 70 (Miejskie Centrum Informa-
cji). Mo¿na te¿ do nas napisaæ: uniaeuropej-
ska@milanowek.pl, mci@milanowek.pl.

Kierownik Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Stanisz

Podinspektor ds. Unii Europejskiej
Tomasz �wiebocki

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem,
przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci

naszej kole¿anki

Hanny Czarneckiej
serdeczne wyrazy g³êbokiego wspó³-

czucia rodzinie i bliskim

sk³adaj¹

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Nr 1
w Milanówku
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Migawki z Harcerskiego
Szlaku �Lato 2006�

W naszych sercach i my�lach � harcerskie
lato wci¹¿ trwa. Wspomnienia Harcerskiej
Akcji Letniej organizowanej przez Hufiec
ZHP im. J. Kusociñskiego pozostan¹ na d³u-
go w sercach dzieci i m³odzie¿y z Milanów-
ka. Bêd¹ towarzyszy³y nam przez ca³y rok.

Zuchy wspominaj¹ �Kosmiczn¹ Akade-
miê�, czyli koloniê w Ciechocinku.

Nie zapomn¹ tych wspania³ych dwóch
tygodni, k¹pieli w basenach i solankach, spa-
cerów pod tê¿niami, dla odwa¿nych � nauki

Orbitarium, zdobywali Zamek Krzy¿acki,
spacerowali ulicami Torunia, ogl¹daj¹c wie-
le ciekawych miejsc. Na co dzieñ uczestni-
czyli w grach zespo³owych, zawodach spor-
towych, wêdrówkach, zwiedzali Warzelniê
Soli, dowiaduj¹c siê, jak ten s³ony proszek
trafia na nasze sto³y. Buduj¹c rakiety i ob-
serwuj¹c niebo, bawili siê wraz ze sw¹ ka-
dr¹, a¿ zdobyli sprawno�ci: Kosmonauty,
Fantasty i Astronoma oraz wiele innych
sprawno�ci indywidualnych. Towarzyszy³a
im dru¿yna harcerska, która kontynuuj¹c

pracê �ródroczn¹, zdoby-
waj¹c sprawno�æ pomoc-
nej d³oni, pomaga³a zu-
chom zmagaæ siê z truda-
mi ¿ycia kolonijnego oraz
organizowa³a dla nich gry
i zabawy.

Harcerze swoj¹ letni¹
przygodê prze¿yli na obo-
zie w Przerwankach,
gdzie jak co roku, w lesie,
nad jeziorem ustawiali
swoje p³ócienne domy,
budowali prycze, pó³ki,
mena¿niki, totemy, zeriby,
bramy, wprawiali siê
w pionierce obozowej.
W czasie biegów i gier te-

renowych, pog³êbiali swoj¹ wiedzê z tereno-
znawstwa i samarytanki. Starsi wykazywali
siê sprawno�ci¹ fizyczn¹, zje¿d¿aj¹c i wspi-
naj¹c siê na linach, strzelaj¹c, uczestnicz¹c
w wêdrówkach. M³odsi wyruszali na wy-
cieczki turystyczne. Korzystaj¹c ze wspania-
lej pogody, k¹pali siê oraz p³ywali kajakami
po jeziorze. Zdobywaj¹c stopnie i sprawno-

jazdy konnej, przeja¿d¿ek tramwajami kon-
nymi, festiwalu, ognisk, gier terenowych
i nocnych niespodzianek, a przede wszyst-
kim poznawania tajników kosmosu. Zdoby-
waj¹c poszczególne stopnie Akademii oraz
sprawno�ci zuchowe, uczestniczyli w wy-
cieczkach m.in. do miasta Miko³aja Koper-
nika � Torunia, gdzie odwiedzili Planetarium,

Sk³adamy serdeczne podziêkowanie oso-
bom bior¹cym udzia³ w loterii fantowej
w czasie VII Balu Ojców Miasta. Dochód z lo-
terii zosta³ przeznaczony na  � �wypoczynek
letni uzdolnionych uczniów z rodzin potrze-
buj¹cych, z terenu naszego miasta�. Dziêki
zebranym �rodkom ufundowano wyjazdy
wakacyjne dla czworga dzieci z Milanówka.

Instruktor MOK
Artur Niedziñski

Sponsorowany
wyjazd wakacyjny

Z dniem 1 wrze�nia br. nast¹pi zmiana na
stanowisku Kierownika O�rodka Pomocy
Spo³ecznej. Pani Janina Klimczak przechodzi
na emeryturê. Stanowisko kierownika OPS
obejmie (w wyniku przeprowadzonego kon-
kursu) pani Barbara Kucharska, dotychcza-
sowy z-ca dyrektora Wydzia³u Polityki Spo-
³ecznej Mazowieckiego Urzêdu Wojewódz-
kiego i wieloletni kierownik O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Micha³owicach.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Komunikat

�ci harcerskie, uczyli siê samodzielno�ci i za-
radno�ci ¿yciowej. Przemierzaj¹c turystycz-
ne szlaki, poznawali zak¹tki naszej ojczyzny.
Wieczorami bawili siê, �piewaj¹c i pl¹saj¹c
wokó³ ognia. Padaj¹cy ostatniego dnia obo-
zu deszcz, ¿egna³ harcerzy ¿a³uj¹c, ¿e ju¿
opuszczaj¹ tê le�n¹ g³uszê.

Najstarsi � wêdrownicy � wyruszyli na
sw¹ harcersk¹ przygodê na Wêdrown¹ Wa-
trê w Sudety. Jak co roku musz¹ wykazaæ siê
du¿¹ sprawno�ci¹, zaradno�ci¹ i pomys³o-
wo�ci¹, ale oni przecie¿ to potrafi¹.

Aby poznaæ jednak prawdziw¹ atmosfe-
rê harcerskiego ¿ycia, trzeba po prostu do³¹-
czyæ do nas. Ka¿dy zuch i harcerz wie, jaka
si³a tkwi w harcerstwie, jak z u�miechem na
ustach radziæ sobie z przeciwno�ciami i jak
pomagaæ innym, a przede wszystkim, jak
zorganizowaæ sobie i innym czas wolny.

Dziêki temu, ¿e uzyskali�my dofinanso-
wanie z Gminnego Konkursu na organizacjê
wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y
z Milanówka w wysoko�ci 14 700 z³, mogli-
�my zaoferowaæ wyjazd dzieciom z ubo¿-
szych rodzin oraz bardziej uatrakcyjniæ nasz
program.

Dziêkujê komendantom: Monice Piekut
i Maækowi Paw³owskiemu oraz ca³ej kadrze
kolonii i obozu, która jako wolontariusze
w³o¿y³a swe serce, pomys³y i pracê w zorga-
nizowanie i sprawne poprowadzenie na-
szych placówek.
        Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

Komendantka Hufca
hm. Bo¿ena  �Marzena" Osiadacz

Harcerski sza³as na obozie w Przerwankach

Zastêp Rebelia w Ciechocinku
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 �Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez ksi¹¿ek
� mówi p. Maria P³óciennikowa i natychmiast
dodaje � i nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez
mojej biblioteki i wiernych czytelników.�

Trzeba byæ wielkim mi³o�nikiem ksi¹¿ki,
aby � od lat ju¿ bêd¹c na emeryturze � ty-
dzieñ w tydzieñ dy¿urowaæ w bibliotece, pod-
powiadaæ czytelnikom wybór lektur, admi-
nistrowaæ ksiêgozbiorem, a niekiedy dora-
dzaæ, zw³aszcza m³odym czytelnikom, w roz-
wi¹zywaniu ró¿nych problemów ¿yciowych.
W tych rozmowach z czytelnikami, którzy
wci¹¿ oblegaj¹ jej zape³nione ksi¹¿kami
biurko, pani Maria czuje siê w swoim ¿ywiole
i jest po prostu niezast¹piona, a wynika to
nie tylko z jej wielkiej ¿yczliwo�ci dla ludzi,
ale i z umiejêtno�ci prowadzenia rozmów
z osobami w ró¿nym wieku. Najbardziej cie-

szy siê, kiedy do biblioteki przychodz¹ ca³e
rodziny, rodzice z dzieæmi, bo � jak mówi �
jest to najlepsza forma stopniowego wci¹ga-
nia maluchów do czytania. Bez wyrobienia
tego nawyku czytania od dzieciñstwa � czê-
sto podkre�la w rozmowach z rodzicami �
w pó�niejszym wieku bêdzie to trudne.
I z pewno�ci¹ ma racjê!

Kiedy pewnego dnia jedna z czytelniczek
zapyta³a: �Pani Mario, a ile to ju¿ lat tak pani

tu pracuje?� � nieoczekiwanie u�wiadomi³a
sobie, ¿e 1 sierpnia br. (czyli 2006 r.) mija
dok³adnie lat 20. Mówi, ¿e �w�ród wspania-
³ych ksi¹¿ek i równie wspania³ych ludzi, ko-
rzystaj¹cych z ksiêgozbioru nawet nie za-
uwa¿y³a, jak ten czas biegnie�.

Czytelnicy odwiedzaj¹cy bibliotekê pod-
kre�laj¹, ¿e jest dumna ze swojego ksiêgo-
zbioru, a pani Maria ma po prostu satysfak-
cjê z tego, ¿e w dzisiejszych skomputeryzo-
wanych i zinternetyzowanych czasach s¹
ludzie, dla których ksi¹¿ka liczy siê najbar-
dziej.

�Patrz¹c na obecn¹ bibliotekê � opowia-
da nam � widzê, ¿e ten okres 20 minionych
lat nie zosta³ zmarnowany. W tym czasie
przyby³o prawie 7 tys. ksi¹¿ek, podwoi³a siê
ilo�æ czytelników. Kiedy w wielu miejscowo-

�ciach w Polsce spada ostatnio
czytelnictwo, w naszym mie-
�cie jest zupe³nie inaczej. Ani
moja biblioteka parafialna, ani
biblioteka publiczna, nie mog¹
narzekaæ na brak nowych ksi¹-
¿ek i osób chêtnych do czyta-
nia. Jest to bez w¹tpienia za-
s³ug¹ mieszkañców Milanów-
ka, którzy wiedz¹ sk¹d czerpaæ
wiedzê i znajduj¹ wiele przy-
jemno�ci w s³owie drukowa-
nym.

Patrz¹c na te 20 lat muszê
stwierdziæ, ¿e nie mo¿na by
by³o tego wszystkiego doko-
naæ, gdyby nie warunki, które
stworzy³ gospodarz parafii
ks. Zbigniew Szysz. Nie by³o-
by mo¿liwe osi¹gniêcie do-
brych wyników w czytelnic-
twie, gdyby nie przyjaciele bi-
blioteki z burmistrzem Jerzym
Wysockim na czele i wieloma
cz³onkami Towarzystwa Mi³o-
�ników Milanówka, które
wspiera nas w organizowaniu
zbiórek ksi¹¿ek zbêdnych
w domowych ksiêgozbiorach,
a przydatnych naszym czytel-

nikom. Osobnym rozdzia³em s¹ ci wszyscy
wspaniali ofiarodawcy ksi¹¿ek z pani¹ Jol¹
D³u¿yñsk¹ na czele, która od 20 lat ka¿d¹
nowo zakupion¹ ksi¹¿kê po przeczytaniu
przekazuje bibliotece. Wielu z tych ofiaro-
dawców ksi¹¿ek pragnie zachowaæ anoni-
mowo�æ, szanujê to, ale wszystkim pragnê
gor¹co podziêkowaæ w imieniu wielu czytel-
ników, którzy korzystaj¹ z tej ofiarno�ci.
Dodam, ¿e s¹ to ksi¹¿ki nowe, albo w dosko-
na³ym stanie.

Osobne podziêkowania nale¿¹ siê moim
obecnie najbli¿szym wspó³pracownikom,
którzy stale przychodz¹ do biblioteki i bez-
interesownie pomagaj¹, a s¹ to Kinga Perzy-
na, Marysia Sikorska i Jan Matuszkiewicz.

Mamy na najbli¿sz¹ przysz³o�æ bardzo
konkretne plany wzbogacenia ksiêgozbioru
o publikacje s³u¿¹ce katechezie (pomocnicze
w nauczaniu religii), warsztatowe (ró¿ne
specjalistyczne publikacje) � pomocne mila-
nowskim studentom i tzw. lektury dla m³o-
dzie¿y szkolnej. Oczywi�cie chcieliby�my
wzbogacaæ ksiêgozbiór o nowe warto�ciowe
publikacje z literatury i w tym zakresie liczy-
my na dalsz¹ hojno�æ naszych czytelników.�

Dzia³alno�æ pani Marii P³óciennikowej jest
dobrze znana w³adzom samorz¹dowym
i zosta³a doceniona przyznaniem jej najwy¿-
szego miejscowego odznaczenia � Milanow-
skiego Li�cia Dêbu. Statuetka z piêknym li-
�ciem dêbu znajduje siê w bibliotece, w wi-
docznym miejscu i towarzyszy jej w pracy.
My�lê, ¿e ten d¹b, uchodz¹cy za symbol si³y,
bêdzie pani Marii dodawa³ wytrwa³o�ci
w dzia³aniu równie¿ i w przysz³o�ci. Nie
wszyscy czytelnicy biblioteki parafialnej do-
my�laj¹ siê, ¿e artysta plastyk, projektuj¹cy
statuetkê Milanowskiego Li�cia Dêbu w swo-
im zamy�le uwzglêdni³ równie¿ obecno�æ
dêbu jako symbolu w historii chrze�cijañ-
stwa. Warto wiedzieæ, ¿e biblijne ksiêgi hi-
storyczne kilkakrotnie wspominaj¹ o dêbach,
jako o ¿ywych pomnikach maj¹cych upa-
miêtniæ miejsca, z którymi by³o zwi¹zane ja-
kie� wa¿nie wydarzenie (m.in. w Ksiêdze
Rodzaju 35,8). Takim wa¿nym miejscem dla
wielu mieszkañców Milanówka jest biblio-
teka Parafialna wraz z jej wspania³¹ gospo-
dyni¹ Mari¹ P³óciennikow¹.

Pani Mario, ¿yczymy dalszych piêknych
lat w zdrowiu, aby starczy³o si³ do pracy dla
biblioteki, bo czytelników, przynajmniej
w Milanówku, z pewno�ci¹ nie zabraknie.

Towarzystwo
Mi³o�ników Milanówka

Postscriptum:
Osoby zainteresowane dobr¹ ksi¹¿k¹

i mo¿liwo�ci¹ skorzystania z ksiêgozbioru
biblioteki parafialnej (ul. Ko�ciuszki 40)
s¹ zawsze mile widziane w ka¿dy poniedzia-
³ek i pi¹tek w godz. 16.00�18.00 i ka¿d¹ �ro-
dê i sobotê w godz. 11.00�13.00. W tych sa-
mych dniach i godzinach mo¿na równie¿
przekazaæ w darze w³asne ksi¹¿ki lub prze-
czytane czasopisma ilustrowane. W przypad-
ku wiêkszej oferty biblioteka jest w stanie
zorganizowaæ odbiór ksi¹¿ek z domu ofiaro-
dawcy po uzgodnieniu telefonicznym;
tel. 724-89-36, 0-609-064-728.

20 lat w s³u¿bie Biblioteki
Parafialnej

Pani Maria P³óciennikowa z rado�ci¹ przegl¹da ksi¹¿ki
przekazane w darze bibliotece parafialnej
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Polsko-W³oskie rady
na wszystkie odpady

Ju¿ od kilku lat m³odzie¿ z naszego mia-
sta, zrzeszona i dzia³aj¹ca przy M³odzie¿o-
wej Radzie Miasta, wspó³pracuje z m³odzie-
¿¹ w³osk¹. Podczas wspólnych wyjazdów
i odwiedzin poznali�my kulturê i tradycjê na-
szych po³udniowych przyjació³. W trakcie na-
szej ostatniej wizyty, w maju br. postanowi-
li�my podj¹æ wspólne dzia³anie. Chcieliby-
�my, aby w wyniku naszej wspó³pracy po-
wsta³y rozwi¹zania, które przynios³yby ko-
rzy�ci obu miastom.

Milanówek od 13 lat segreguje odpady.
Od najm³odszych lat byli�my przyzwyczaja-
ni do segregowania odpadów i ¿ycia w zgo-
dzie z natur¹. Chcieliby�my zaraziæ tym na-
szych zagranicznych przyjació³ i pokazaæ im,
¿e dbanie o najbli¿sze �rodowisko przynosi
wiele korzy�ci, a wcale nie wymaga wielu
wyrzeczeñ. Musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e
to od nas zale¿y los naszego �rodowiska
w przysz³o�ci.

Po powrocie z wizyty studyjnej rozpoczê-
li�my intensywne przygotowania do przyjê-
cia m³odzie¿y z Fumone. W trakcie posiedzeñ
M³odzie¿owej Rady Miasta przygotowali�my

wniosek do Programu M³odzie¿ o dofinan-
sowanie naszej wymiany i realizowanych
podczas niej dzia³añ. Wniosek pt. �Polsko-
W³oskie rady na wszelkie odpady� uzyska³
pozytywn¹ ocenê i przyznano �rodki na jego
realizacjê w ramach bezzwrotnej pomocy
Wspólnoty Europejskiej.

Podczas pobytu m³odzie¿y z Fumone
w Milanówku mamy zamiar pokazaæ im jak
najwiêcej mo¿liwo�ci dbania o �rodowisko
bez szczególnych wyrzeczeñ. Jednym z naj-
wa¿niejszych punktów naszego programu
bêdzie wizyta w firmie, która zajmuje siê
pozyskiwaniem odpadów i ich recyklingiem.

Wszystkie osoby zainteresowane czyn-
nym w³¹czeniem siê w prowadzon¹ na po-
cz¹tku wrze�nia br. akcjê zapraszamy do
wspó³pracy. Chêtnie przeka¿ê wszelkie infor-
macje zwi¹zane z projektem, pod nr: 0-22
758-30-61 wew. 224, e-mail: uniaeuropej-
ska@milanowek.pl (Tomasz �wiebocki).

Przewodnicz¹ca M³odzie¿owej Rady Miasta
Marta Pacholczyk

Konsultant M³odzie¿owej Rady Miasta
Tomasz �wiebocki

Miejski O�rodek Kultury zaprasza od
wrze�nia do Towarzyskiego Klubu Seniora
wszystkich chêtnych w tzw. �Z³otym Wieku�.
Spotkania odbywaj¹ siê w mi³ej atmosferze
przy �herbatce�, rozmowy, �piewy, wspólne
wyjazdy na wycieczki krajoznawcze, wyjazd
do teatru i kina.

Nasi klubowicze bior¹ udzia³ w ¿yciu kul-
turalnym miasta. Nie braknie ich na uroczy-
sto�ciach �wi¹tecznych i koncertach, spotka-
niach z ciekawymi lud�mi. Zabawy walen-
tynkowe, andrzejkowe i inne spotkania,
umilaj¹ czas i pozwalaj¹ na zawarcie nowych
znajomo�ci.
 Zapraszam we czwartki w godz. 12.00�14.00.

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Biczyk

Towarzyski
Klub Seniora

SZPITAL ZACHODNI
im. Jana Paw³a II

w Grodzisku
Mazowieckim

Pragniemy Pañstwa poinformowaæ, ¿e od
dnia 1 sierpnia 2006 roku, rozpoczêli�my
w naszym szpitalu realizacjê zadañ w ramach
Profilaktycznych Programów Zdrowotnych
w zakresie profilaktyki raka piersi.

Celem programu jest zmniejszenie umie-
ralno�ci kobiet z powodu raka piersi oraz
obni¿enie wska�nika umieralno�ci z powo-
du raka sutka do poziomu osi¹gniêtego
w przoduj¹cych, w tym zakresie, krajach Unii
Europejskiej.

Populacja objêta programem, to kobiety
w wieku od 50 do 69 lat (przy okre�leniu
wieku nale¿y braæ pod uwagê rok urodzenia),
spe³niaj¹ce jedno z poni¿szych kryteriów:
� nie mia³y wykonanej mammografii w ci¹-

gu ostatnich 24 miesiêcy,
� otrzyma³y w ramach realizacji programu

w 2005 roku, pisemne wskazanie do wy-
konania ponownego badania mammo-
graficznego po up³ywie 12 miesiêcy.
Programem nie mog¹ byæ objête kobiety,

u których wcze�niej zdiagnozowano zmia-
ny nowotworowe w piersi.

Kryteria doboru pacjentek musz¹ byæ ry-
gorystycznie przestrzegane.

Badania s¹ ca³kowicie finansowane ze
�rodków NFZ, czyli dla pacjentek bezp³atne.

Zapisy na badania mammograficzne
przyjmowane s¹ w Zak³adzie Diagnostyki
Obrazowej pod nr. tel. 0-22 755-90-36.

Promocja zdrowia
Anna Jurczak

Mi³e Panie, Drodzy Panowie,
Szanowni Studenci Milanowskiego Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku.
W pa�dzierniku 2006 roku Milanowski

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna
drugi rok dzia³alno�ci.

Zwracamy siê do Pañstwa, uczestników
i sympatyków Milanowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z pro�b¹. Rozejrzyjcie siê
Pañstwo wokó³ siebie, zainteresujcie najbli¿-
szym �rodowiskiem lokalnym. Pomó¿cie
prze³amaæ obawy osób starszych przed ob-
szarami rzeczywisto�ci, które wydaj¹ siê im
byæ ju¿ �nie dla nich�, �ju¿ poza nimi�. Po-
dzielcie siê z nimi informacj¹ o miejscach
spotkañ, edukacji i innej aktywno�ci osób
starszych w naszym mie�cie.

Uniwersytet nasz jest placówk¹ dydak-
tyczn¹, w której programy i zakres dzia³ania
s¹ opracowywane we wspó³pracy ze s³ucha-
czami. Dotychczas realizowane tematy: zdro-
wie i zdrowe ¿ywienie, kultura i sztuka, me-
dia i nauka, prawo i historia Milanówka, in-
frastruktura i ekologia, rozszerzymy o tema-
ty takie, jak: jêzyk polski, Polska w Unii Eu-
ropejskiej, psychologia spo³eczna. Wyk³a-
dowcami bêd¹ osoby, które w swojej dziedzi-
nie znalaz³y uznanie w �rodowisku naukowym.

Bêdziemy równie¿ proponowaæ Pañstwu
cykl wyk³adów po³¹czony ze zwiedzaniem
sal wystawowych, muzeów.

MU3W
rozpoczyna II rok dzia³alno�ci

W drugim roku dzia³alno�ci MU3W roz-
szerzy swoj¹ ofertê edukacyjn¹ o zajêcia
w formie warsztatów. Ich kszta³t i tematyka
zale¿eæ bêdzie w g³ównej mierze od Pañstwa
potrzeb.

Uwa¿amy, ¿e podstawowym zadaniem
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku jest zwiêkszenie dostêpu do szeroko ro-
zumianej informacji. W zapisach Strategii
Polityki Spo³ecznej na lata 2007 � 2013 �two-
rzenie warunków do integracji w starzej¹cym
siê spo³eczeñstwie� uznano za priorytet mo¿-
liwy do osi¹gniêcia poprzez �dostêp do in-
formacji�.

Szanowni S³uchacze MU3W. Spo³eczeñ-
stwa mo¿e siê starzej¹, my nie. My mamy
si³ê, zdrowie i ochotê nad¹¿aæ za nowym.
Zainteresowanie nowo poznanymi zjawiska-
mi i zdobytymi wiadomo�ciami � to zastrzyk
zdrowia, satysfakcji i ¿yczliwo�ci.

Zapro�cie Pañstwo tak¿e przyjació³ i s¹-
siadów. Im te¿ dobrze ¿yczymy.

Zapisy na zajêcia MU3W odbywaæ siê
bêd¹ we wtorki i czwartki w godz. Od 10:00
do 12:00 w siedzibie Uniwersytetu � Mila-
nówek, ul. Warszawska 32 (budynek Stra¿y
Miejskiej i Miejskiego Centrum Informacji).
Dodatkowe telefony: 755 80 71 lub 724 97 90.

Gra¿yna Witwicka-Kilar
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Przypominamy mieszkañcom Milanówka
o mo¿liwo�ci pozbywania siê bio-odpadów
(trawa, li�cie, resztki ro�linne z upraw
w przydomowych ogródkach, odpady ku-
chenne, rêczniki papierowe) ze swojej pose-
sji, korzystaj¹c z us³ug firmy �Aminex�
Sp. z o.o., która obs³uguje system selektyw-
nej zbiórki odpadów na terenie naszej Gminy.

Poni¿ej podajemy aktualny wykaz placó-
wek handlowych, w których mo¿na zakupiæ
worki na ww. odpady firmy Aminex oraz ter-
miny odbioru bio-odpadów.
1. Sklep Ogrodniczy przy ul. Warszawskiej 19
2. Sklep Ogrodniczy przy ul. Królewskiej 94
3. Sklep Majster na Targowisku Miejskim
4. Sklep Chemiczno-Kosmetyczny przy

ul. Warszawskiej 28 A
5. Sklep Spo¿ywczo-Chemiczny przy ul. Mar-

sza³kowskiej 30
6. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Piaski 2
7. Sklep Ogólno-Spo¿ywczy przy ul. £¹ko-

wej 16
Odbiór odpadów organicznych we

wk³adach foliowych w I kwartale odbywa
siê w ka¿dy i TRZECI PI¥TEK MIESI¥CA,
tj. w 2006 r.: 06.01, 20.01, 03.02, 17.02,
03.03, 17.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05,
02.06, 16.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08,
01.09, 15.09, 06.10, 20.10, 03.11, 17.11,
01.12, 15.12.

Spis ulic: Asnyka, Barwna, Bratnia,
A.Brzuska, Chopina, Chrzanowska, Ciasna,
Daleka, Dowcip, Dzier¿anowskiego, Górno-
le�na, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa,
Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa,
Ko�cielna, Ko�ciuszki, Krakowska (Ko-
�ciuszki�Wielki K¹t), Krasiñskiego (Ko-
�ciuszki�Wojska Polskiego), Kraszewskiego,
Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasoc-

Odbiór bio-odpadów
kiego, U. Ledóchowskiej, Ludna, Ma³a, Mic-
kiewicza, Moniuszki, C.K. Norwida, Nowa,
Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów, Pa-
sieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa,
Podgórna (Ko�ciuszki�Grodeckiego), Pó³-
nocna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna,
Rzeczna, Skromna, S³owackiego, Smoleñ-
skiego (tory PKP�Ko�cielna), Sobieskiego,
Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy,
�wierkowa, Szarych Szeregów, J. Szczep-
kowskiego, L. Teligi, Tuwima, W¹ska, Wiel-
ki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego, Wronia,
Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie
Oczko, ̄ ukowska, ̄ wirki.

Odbiór odpadów organicznych we
wk³adach foliowych w II kwartale odby-
wa siê w ka¿dy PIERWSZY i TRZECI PI¥TEK
MIESI¥CA, tj. w 2006 r.: 06.01, 20.01, 03.02,
17.02, 03.03, 17.03, 07.04, 21.04, 05.05,
19.05, 02.06, 16.06, 07.07, 21.07, 04.08,
18.08, 01.09, 15.09, 06.10, 20.10, 03.11,
17.11, 01.12, 15.12.

Spis ulic: Czubiñska, Dworcowa, Falêc-
ka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñco-
wa, Konwaliowa, Krakowska (Ko�ciuszki�
Czubiñska), Krasiñskiego (Ko�ciuszki�Pia-
sta), Le�ny �lad, Leszczynowa, Letnicza, Li-
powa, Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja, Nad-
dawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa,
Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa, Piasta,
Podgórna (Ko�ciuszki�Wspólna), Podle�na,
Po³udniowa, Przerwana, Przysz³o�æ, Ruczaj,
Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka, Spokojna,
Topolowa, Trêbacka, Wiejska, Wiosenna,
Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia,
Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³ama-
na, Zielona, ̄ ytnia.

Odbiór odpadów organicznych we
wk³adach foliowych w III kwartale odby-
wa siê w ka¿dy DRUGI I CZWARTY PI¥TEK
MIESI¥CA, tj. w 2006 r.: 13.01, 27.01, 10.02,

24.02, 10.03, 24.03, 14.04, 28.04, 12.05,
26.05, 09.06, 23.06, 14.07, 28.07, 11.08,
25.08, 08.09, 22.09, 13.10, 27.10, 10.11,
24.11, 08.12, 22.12.

Spis ulic: Bagnista, Bliska, Brzozowa,
Dêbowa, Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabrycz-
na, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazi-
mierzowska, Królewska (Pi³sudskiego �
w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka,
£¹czna, £¹kowa, Na Skraju, Marzanny, Mor-
wowa, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sud-
skiego, Ptasia, Radosna, ks. Skargi, Smoleñ-
skiego (tory PKP � ks. Skargi), Sportowa,
Staszica, �rednia, Warszawska (Pi³sudskiego
� w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wy-
sockiego.

Odbiór odpadów organicznych we
wk³adach foliowych w IV kwartale odby-
wa siê w ka¿dy DRUGI I CZWARTY PI¥TEK
MIESI¥CA, tj. w 2006 r.: 13.01, 27.01, 10.02,
24.02, 10.03, 24.03, 14.04, 28.04, 12.05,
26.05, 09.06, 23.06, 14.07, 28.07, 11.08,
25.08, 08.09, 22.09, 13.10, 27.10, 10.11,
24.11, 08.12, 22.12.

Spis ulic: Akacjowa, Bartosza, Bociania,
Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dol-
na, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna,
Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna,
Ja�minowa, Jod³owa, Konopnickiej, Królew-
ska (Pi³sudskiego � w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Le�na, Magnolii, Makowa,
Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczar-
ska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Pod-
wiejska, Poleska, Polna, Projektowania, Pro-
sta, Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Prze-
skok, Rokoszañska, Sko�na, S³oneczna, So-
snowa, Szkolna, �lepa, �rodkowa, Turczy-
nek, Warszawska (Pi³sudskiego � w kierun-
ku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierz-
bowa, Wi�niowa, Zaw¹ska.

kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher

Ponownie powracamy do tematu moder-
nizacji oczyszczalni �cieków w Grodzisku
Mazowieckim i budowy systemu unieszko-
dliwiania osadów �ciekowych.

Ostatnio informowali�my Pañstwa o pod-
jêtych dzia³aniach przez gminê Grodzisk
Mazowiecki i Gminê Milanówek w ramach
planowanej modernizacji oczyszczalni �cieków,
które by³y wynikiem postulatów zg³aszanych
podczas przeprowadzonej rozprawy admini-
stracyjnej i debaty spo³ecznej przy udziale
mieszkañców i organizacji pozarz¹dowych.

Informowali�my równie¿ o tym, ¿e zosta-
n¹ wznowione badania zanieczyszczeñ po-
wietrza wokó³ obiektów kompostowni
i oczyszczalni (biuletyn nr 3/2006).

Wiemy, ¿e temat oczyszczalni budzi
w�ród Pañstwa du¿e zainteresowanie wiêc
poni¿ej przedstawiamy naj�wie¿sze infor-
macje odno�nie realizowanej modernizacji
oczyszczalni.

W celu zbadania oddzia³ywania obiektów
kompostowni i oczyszczalni zosta³a powo-
³ana komisja, w której sk³ad weszli przed-
stawiciele organizacji ekologicznych oraz
przedstawiciele z urzêdu.

Podczas spotkañ ww. komisji zosta³y
ustalone zakresy i terminy badañ oraz wy-
³oniono firmy, którym zlecono wykonanie
badañ zanieczyszczeñ mikrobiologicznych
powietrza wokó³ obiektów oczyszczalni
i kompostowni odpadów w Grodzisku Ma-
zowieckim oraz odorów.

Na zlecenie Burmistrza Miasta Milanów-
ka � badania wykonuje Instytut Ochrony �ro-
dowiska z Warszawy. Badania obejmuj¹ za-
nieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza
oraz odorów metod¹ organoleptyczn¹, nato-
miast ze strony Grodziska Mazowieckiego �
Polskie Towarzystwo In¿ynierii Ekologicznej
z Krakowa, zakres badañ obejmuje zanie-
czyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne

Modernizacja oczyszczalni �cieków
w Grodzisku Mazowieckim oraz odory metod¹ ozonow¹ (pomiary stê-

¿enia ozonu w powietrzu atmosferycznym).
Na dzieñ dzisiejszy przeprowadzono po

dwa niezale¿ne badania:
Obadania zlecone przez Gminê Milanó-

wek przeprowadzono w dniach: 05.07.2006 r.
i 28.07.2006 r.

Obadania zlecone przez Gminê Grodzisk
Mazowiecki przeprowadzono w dniach:
30.06.�01.07.2006 r. i 05.08.�7.08.2006 r.

We wszystkich badaniach uczestniczyli
przedstawiciele organizacji ekologicznych,
pracownicy oczyszczalni i kompostowni oraz
urzêdu miejskiego w Milanówku.

Zakoñczenie badañ zaplanowano na
wrzesieñ br., o wynikach badañ przeprowa-
dzonych na zlecenie Gminy Milanówek, bê-
dziemy informowaæ na ³amach Biuletynu
Miasta Milanówka.
Inspektor w Referacie Ochrony �rodowiska

Emilia Misiak
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17.10.2006 (wtorek) � kwarta³ I
Ulice: Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopi-

na, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dzier¿a-
nowskiego, Dowcip, Górnole�na, Grodeckie-
go, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Ko-
chanowskiego, Kolorowa, Ko�cielna, Ko-
�ciuszki, Krakowska (Ko�ciuszki�Wielki
K¹t), Krasiñskiego (Ko�ciuszki�Wojska Pol-
skiego), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi,
Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Ledóchow-
skiej, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniusz-
ki, Norwida, Nowa, Okopy Górne, Parkowa,
Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski, Pia-
skowa, Plantowa, Podgórna (Ko�ciuszki�
Grodeckiego), Pó³nocna, Prusa, Pusta, Rey-
monta, Rolna, Rzeczna, Skromna, S³owac-
kiego, Smoleñskiego (tory PKP�Ko�cielna),
Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Sta-
rodêby, Stawy, Szczepkowskiego, �wierko-
wa, Teligi, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wi-
gury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia,
Zamenhofa, Zarzeczna, ̄ abie Oczko, ̄ wirki.
18.10.2006 (�roda) � kwarta³ II

Ulice: Czubiñska, Dworcowa, Falêcka,
Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa,
Krakowska (Ko�ciuszki�Czubiñska), Kra-
siñskiego (Ko�ciuszki�Piasta), Le�ny �lad,
Letnicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-
go Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodo-
wa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Par-
kingowa, Piasta, Podgórna (Ko�ciuszki�
Wspólna), Podle�na, Po³udniowa, Przerwa-
na, Przysz³o�æ, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewi-
cza, So³ecka, Spokojna, Trêbacka, Wiejska,

Terminy
wywozu li�ci
kasztanowca

Szanowni Pañstwo,
Zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o konty-

nuowanie, rozpoczêtej w ubieg³ym roku,
akcji grabienia li�ci kasztanowca i groma-
dzenia ich w szczelnie zamkniêtych workach
foliowych.

Na podstawie prowadzonych od kilku lat
badañ w ramach programu Unijnego EU-
projekt CONTROCAM, czyli �Control of Ca-
meraria�, naukowcy doszli do wniosku, ¿e
najtañsz¹ i jedn¹ z bezpieczniejszych me-
tod walki ze szkodnikiem kasztanowca po-
spolitego � Szrotówkiem kasztanowcowiacz-
kiem jest w³a�nie grabienie li�ci i ich kom-
postowanie. Konieczne jest jednak wytwo-
rzenie w kompo�cie temperatury powy¿ej
40oC. Aby to osi¹gn¹æ, trzeba pryzmê przy-
kryæ foli¹ lub warstw¹ ziemi (ok. 40�50 cm).
Specjali�ci zalecaj¹ nie zdejmowanie folii
z pryzmy do koñca maja. Pamiêtajmy, ¿e im
wiêcej usuniemy li�ci kasztanowca, w któ-
rych zimuj¹ poczwarki szrotówka, tym
mniejsza bêdzie populacja tego szkodnika
w nastêpnym roku. Dla przyk³adu podam,
¿e z kilograma suchych li�ci mo¿e na wiosnê
wykluæ siê oko³o 4500 motyli. W zwi¹zku
z powy¿szym apelujê o skrupulatne wygra-
bianie li�ci, gromadzenie ich w szczelnie za-
klejonych workach foliowych lub komposto-
wanie w wy¿ej podany sposób.

Mieszkañcy Milanówka, którzy nie maj¹
mo¿liwo�ci kompostowania li�ci na swojej
posesji, mog¹ wystawiaæ worki z li�æmi
kasztanowca do godz. 8.00, w ni¿ej podane
dni, uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta na cztery
kwarta³y lub osobi�cie dostarczaæ worki z li-
�æmi kasztanowca, na teren miejskiej kom-
postowni przy ul. Konopnickiej w Milanów-
ku (dojazd od ul. Wiatracznej, naprzeciwko
stacji benzynowej), w czasie trwania akcji,
tj. od 17 do 24 pa�dziernika br. w godz. od
8.00 do 15.30.

Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Akcja � li�cie
kasztanowca

14.07.2006 roku na basenie miejskim 70
p³ywaków stanê³o na starcie wakacyjnych
zawodów p³ywackich. £atwiejszy dostêp do
basenów k¹pielowych sprawia, ¿e z roku na
rok technika p³ywacka zawodników jest co-
raz lepsza. Rosn¹ nastêpcy Otylii Jêdrzejczak.
Zwyciêzców � pucharami, medalami i nagro-
dami rzeczowymi � nagradza³ Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki.

WYNIKI ZAWODÓW
Szko³a podstawowa
Dziewczêta

I miejsce � Magdalena Glica
II miejsce � Aneta Bogacka
III miejsce � Magdalena Paj¹k

Ch³opcy
I miejsce � Jacek Bieszke
II miejsce � Pawe³ Ciepielski
III miejsce � Sebastian Ocimek

Wakacyjne zawody p³ywackie

Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska,
Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Za-
k¹tek, Za³amana, Zielona, ̄ ytnia.
19.10.2006 (czwartek) � kwarta³ III

Ulice: Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbo-
wa, Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna,
Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimie-
rzowska, Królewska (Pi³sudskiego � w kie-
runku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹cz-
na, £¹kowa, Morwowa, Na Skraju, Nowo-
wiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Pta-
sia, ks. P. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP �
ks. P. Skargi), Sportowa, Staszica, �rednia,
Warszawska (Pi³sudskiego � w kierunku
Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego.
20.10.2006 (pi¹tek) � kwarta³ IV

Ulice: Akacjowa, Bartosza, Bociania,
Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dol-
na, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna,
Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna,
Ja�minowa, Jod³owa, Konopnickiej, Królew-
ska (Pi³sudskiego � w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Le�na, Makowa, Marsza³-
kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska,
Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiej-
ska, Poleska, Polna, Projektowana, Prosta,
Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok,
Rososzañska, Sko�na, S³oneczna, Sosnowa,
Szkolna, �lepa, �rodkowa, Turczynek, War-
szawska (Pi³sudskiego � w kierunku Prusz-
kowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa,
Wi�niowa, Zaw¹ska.

W celu uzyskania dodatkowych informa-
cji na temat niszczenia szkodnika kaszta-
nowców proszê o kontakt telefoniczny:
758-30-61 wew. 202 lub e-mail: ogrod-
nik@milanowek.pl.

Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Gimnazjum
Dziewczêta

I miejsce � Inga Wójcicka
II miejsce � Paulina Bielecka
III miejsce � Katarzyna Szczap

Ch³opcy
I miejsce � Przemys³aw Pu³awski
II miejsce � Grzegorz Ko�cio³owski
III miejsce � Pawe³ Grabowski

Liceum i starsi
Dziewczêta

I miejsce � Joanna Kosiorek
II miejsce � Agnieszka Wizner

Ch³opcy
I miejsce � Sebastian Pu³awski
II miejsce � Patryk Klimaszewski
III miejsce � Adam Lipiñski

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Fo
t. 

J. 
�w

iê
ci

ck
i M

CI

Uczestnicy wakacyjnych zawodów
p³ywackich w kategorii Gimnazjum
na starcie
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Zwyciêska dru¿yna z rocznika 90�92 �Gamonie z New Jersey�

Na zdjêciu od lewej: sêdzia g³ówny zawodów Marek
Prus, Micha³ Rudolf, Angelika Skonieczna, Burmistrz
Jerzy Wysocki, Stanis³aw Ciesielski; w pierwszym
rzêdzie: Piotr Nguyen i Luiza Tomaszewska

W miesi¹cach kwiecieñ, maj i czerwiec
2006 roku z inicjatywy Miejskiego O�rodka
Kultury w Milanówku oraz Klubu Sportowe-
go �MILAN� rozegrano na boisku przy

VI edycja Milanowskiej
M³odzie¿owej Ligi Siódemek

7 dru¿yn dziewcz¹t w dwóch kategoriach.
Ogó³em w rozgrywkach bra³o udzia³ 280
uczestników (w tym 58 dziewcz¹t). W 47 ro-
zegranych meczach zdobyto 330 goli
(�r. 7,02 na 1 mecz).

Mecze pi³karskie sêdziowali panowie
Grzegorz i Krzysztof Michalak, nad zdro-
wiem i bezpieczeñstwem pi³karzy czuwa³a
pani pielêgniarka Teresa Rauzer.
WYNIKI TURNIEJU
Dziewczêta
Rocznik 1990�92
1. Pacjentki: Natalia Kierkowska, Anna

Beta, Magdalena D¹browska, Katarzyna
Kania, Sylwia M³ynarska, Ma³gorzata
Urban, Sylwia Kazimierczak, Natalia Ju-
ralewicz i Sylwia Tameczka.

2. Anio³ki
3. Czarne Diab³y

Król strzelców: 2 gole � Marta Marciniak
(Anio³ki) i Ma³gorzata Urban (Pacjentki)
Rocznik 1993 i m³odsze
1. Snoopysznat: Ma³gorzata Okrasiak, Inga

Wójcicka, Karolina Rataj, Katarzyna
Szczap, Katarzyna Konopka, Dominika
Sierakowska, Marta Ostrogórska, Mira
�wiêcicka i Julia Doboszyñska.

2. Rebeliantki
3. Czarne Wdowy

Król strzelców: 5 goli � Katarzyna Konop-
ka (Snooopysznaf)
Ch³opcy
Rocznik 1990�92
1. Gamonie z New Jersey: Hubert Krawczy-

kowski, Rados³aw Zawisza, Piotr Kasza-
kowski, Rafa³ Zalewski, Piotr Dobrogow-
ski, Daniel Wilanowski, Kamil Wilanow-
ski, Damian Wajda i Tomasz Penda.

2. Brooklyn Bonito
3. Hulaj Dusza Tworki

Król strzelców: 9 goli � Grzegorz Lewan-
dowski, 9 goli � Patryk Go³êbiowski
Rocznik 1993�94
1. AC MILAN: Wojciech Lewandowski, Ma-

teusz Kurek, Micha³ Rajzyngier, £ukasz
Szyszka, Marcin Królak, Artur Rajzyn-
gier, Daniel Piotrowski, Pawe³ Ciepielski,
Grzegorz K³udka i Micha³ Wo�nicki.

2. Inter Milanówek
3. Agresywne Kaktusy

Król strzelców: 20 goli � Micha³ Rajzyngier
Rocznik 1995 i m³odsi
1. Milanowia: Kamil Dohanik, Sylwester

Trêbiñski, Krzysztof Koz³owski, Seba-
stian Ocimek, Wiktor ̄ ¹d³o, Damian Wy-
rzykowski, Bartosz Salwowski, £ukasz
Salwowski, Mateusz Grabalski, Jakub
Skura, Andrzej Wysocki.

2. Orliki Milanu
3. Nova Prywatna

Król strzelców: 10 goli � Sylwester Trêbiñ-
ski (Milanowia)

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

W dniach 24.06.6.� 02.07.06 odby³y siê XII Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Szachach.
W turnieju wziêli udzia³ mistrzowie i arcymistrzowie szachów. Turniej ma rangê miêdzynaro-
dow¹ i jest zg³oszony do Miêdzynarodowej Federacji Szachów.

Turniej by³ rozgrywany w dwóch grupach:
� grupa A � zawodnicy, którzy maj¹ ranking powy¿ej 1800 punktów,
� grupa B � poni¿ej 1800 punktów.
Mistrzem Milanówka na rok
2006 zosta³ Pan Micha³ Rudolf
(by³ mistrzem Milanówka
w roku 2000 i 2004)
2 miejsce
� Krystian Kuzmicz
3 miejsce
� Tadeusz Moskwiñski
w grupie B:
1 miejsce
 � Stanis³aw Ciesielski
2 miejsce
� Angelika Skonieczna
3 miejsce
� Grzegorz Czuraj

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

XII Otwarte Mistrzostwa
Milanówka w Szachach

ul. Turczynek, VI edycjê Milanowskiej M³o-
dzie¿owej Ligi Siódemek w pi³ce no¿nej.
W turnieju udzia³ wziê³y 22 dru¿yny ch³op-
ców w trzech kategoriach wiekowych oraz
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Przypominam, ¿e we wrze�niu ubieg³e-
go roku przyst¹pili�my do zmiany Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Milanówka
i w ramach tej procedury, forsowaæ bêdzie-
my likwidacjê po³udniowego korytarza ob-
wodnicy, który mia³ przebiegaæ przez cenne
przyrodniczo obszary o ekstensywnej zabu-
dowie jednorodzinnej. Proponujemy w za-
mian alternatywny pó³nocny korytarz ob-
wodnicy, przebiegaj¹cy przez niezabudowa-
ne tereny rolne gmin: Brwinów, Milanówek

i Grodzisk Mazowiecki. Pó³nocny przebieg
obwodnicy dotychczas zosta³ zaakceptowa-
ny przez w³adze Brwinowa, natomiast nie
cieszy³ siê zainteresowaniem w³adz Grodzi-
ska Maz., co mo¿na wyt³umaczyæ tym, ¿e
pierwotny przebieg po³udniowej obwodnicy
Grodziska Maz., stanowi¹cej integraln¹ ca-
³o�æ wraz z obwodnic¹ zachodni¹ Grodziska
Maz., tj obwodnic¹ drogi wojewódzkiej
nr 579 (Radziejowice�B³onie), jest bardzo
korzystny dla naszego s¹siada � obwodnica
okr¹¿a Grodzisk Mazowiecki od zachodu

pocz¹wszy od wêz³a autostradowego i od po-
³udnia a nastêpnie przecina po³udniow¹ czê�æ
Milanówka.

Obecnie wspólnie z burmistrzem Grzego-
rzem Benedykciñskim poszukujemy kom-
promisowego dla Milanówka i Grodziska
Mazowieckiego przebiegu obwodnicy drogi
719. Jednym z rozwi¹zañ jest pó³nocny prze-
bieg obwodnicy. Trwaj¹ rozmowy w sprawie
wspólnego finansowania tego projektu przez
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Brwinów.

Poni¿ej zamieszczamy mapkê z przebie-
giem obwodnicy.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Obwodnica drogi nr  719
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