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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie 23.08.19.09.2006 r.

Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) informacji o przebiegu wykonania bud¿etu miasta Milanówka i przebiegu wykonania planów finansowych samorz¹dowych
instytucji kultury za I pó³rocze 2006 r.;
Bud¿et Miasta na 2006 rok uchwalony
przez Radê Miasta w dniu 20.12.2005 roku
zamyka³ siê po stronie dochodów kwot¹
34.097.940 z³, a po stronie wydatków wynosi³ 35.770.904 z³. Przychody bud¿etu
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek zaplanowane zosta³y w wys. 3.378.450 z³, natomiast na rozchody  sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych
w latach poprzednich przeznaczono kwotê
1.705.486 z³.
W trakcie pó³rocza 2006 r. plan dochodów
bud¿etu miasta zosta³ zwiêkszony ³¹cznie
o kwotê 221.271 z³. Wynika³o to ze zwiêkszenia dotacji celowych z bud¿etu pañstwa
o 203.920 z³ i dochodów w³asnych
o 699.257 z³ oraz zmniejszenia czêci owiatowej subwencji ogólnej o kwotê 681.906 z³.
Natomiast plan wydatków zosta³ zwiêkszony o 2.471.726 z³, w tym na wydatki bie¿¹ce
o 466.530 z³, a wydatki inwestycyjne
o 2.005.196 z³.
Powy¿sze zmiany spowodowa³y zwiêkszenie planowanego deficytu bud¿etu do
kwoty 3.923.419 z³. Na koniec II kwarta³u
2006 r. wynikiem wykonania jest nadwy¿ka w wysokoci 287.579,84 z³.
Plan bud¿etu miasta na dzieñ 30 czerwca
2006 roku wynosi po stronie dochodów
34.319.211 z³ i zosta³ zrealizowany w kwocie 16.810.681,97 z³, tj. w 49 %.
Plan wydatków wynosi 38.242.630 z³,
z czego wydatkowano 16.523.102,13 z³, co
stanowi 43,2 % realizacji planu.
Plan przychodów bud¿etu miasta wzrós³
o 2.140.205 z³ i stanowi kwotê 5.518.655 z³,
wykonanie wynosi 1.640.205 z³ - jest to
kwota zaci¹gniêtych kredytów preferencyjnych w wysokoci 500.000 z³ oraz kwota
wolnych rodków jako nadwy¿ki rodków
pieniê¿nych na rachunku bankowym z ub. r.
w wysokoci 1.140.205 z³. W I pó³roczu
realizacja planu przychodów wynosi 29,7 %.
ci¹g dalszy na str. 2
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Europejskie Dni Dziedzictwa
w Milanówku
Ma³y Londyn to has³o projektu, który
w ramach EDD zosta³ zrealizowany w Milanówku, Brwinowie i Podkowie Lenej. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa nast¹pi³a 9 wrzenia o godz. 10.00 otwarciem
wystawy Exodus i Szesnastu w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku. Poprzedzona zosta³a msz¹ w. w intencji kombatantów, ¿o³nierzy Armii Krajowej Obwodu
Ba¿ant Orodków: Mielizna, B¹k,
Bagno, Osa, ¯aba, Chrab¹szcz.
W MOK-u gocilimy kilkudziesiêciu uczest-

ników walk o wolnoæ Polski w czasie okupacji niemieckiej. rodowisko kombatantów
jest w naszym miecie doceniane, ale chyba
ta wystawa, ukazuj¹ca exodus wypêdzonej
przez hitlerowców ludnoci Warszawy po
upadku Powstania oraz wystawa prezentuj¹ca polsk¹ inteligencjê w Procesie Szesnastu, pe³niej ukaza³y wysi³ek, powiêcenie
i ofiarê tamtego pokolenia. Potwierdzi³ to
wyk³ad Andrzeja Krzysztofa Kunerta. To by³
ho³d z³o¿ony wszystkim kombatantom.
ci¹g dalszy na str. 6, 7

Dzieñ Milanówka
3 wrzenia br. obchodzilimy wiêto naszego miasta. Jest to najwa¿niejsza, cyklicznie organizowana impreza w Milanówku.
Rozpoczê³a siê uroczyst¹ Msz¹ wiêt¹ w intencji Dzieci, M³odzie¿y, Nauczycieli i Pracowników Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1, po
której otwarto wybudowany blok dydaktyczno-¿ywieniowy Centrum Sportu i Rekreacji
Grudów przy ZSG nr 1. Do u¿ytku oddano: 4 sale lekcyjne, nowoczesn¹ kuchniê
(mo¿liwoæ wydawania 150200 obiadów),

sto³ówkê (70 miejsc siedz¹cych) i bibliotekê
multimedialn¹. Rozbudowa i modernizacja
nowej czêci przebiega³a bardzo sprawnie
i trwa³a tylko 11 miesiêcy. Dziêki temu rok
szkolny 2006/2007 uczniowie ju¿ rozpoczêli
w nowych salach lekcyjnych. Zakoñczenie
budowy planowane jest do 31.12.2006 roku.
W planach jest jeszcze budowa wietlicy (do
koñca wrzenia) oraz budowa hali sportowej (do koñca 2006 r.).
ci¹g dalszy na str. 8
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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka

w okresie 23.08.19.09.2006 r.
ci¹g dalszy ze str. 1
Plan rozchodów zmniejszono o 110.250 z³
w zwi¹zku z uzyskaniem umorzenia po¿yczek w WFOiGW i wynosi po zmianie
1.595.236 z³. W I pó³roczu sp³acono raty po¿yczek i kredytów w wys. 711.235,98 tj. 44,6 %
planu (w tym sp³ata: po¿yczek  248.470 z³, kredytów  462.765,98 z³);
b) zmian w bud¿ecie miasta na 2006 rok,
 przenosi siê wydatki miêdzy rozdzia³ami
w dziale 750 na kwotê 17.000 z³ z przeznaczeniem na zabezpieczenie rodków
zwi¹zanych z pobytem m³odzie¿y z W³och
w ramach projektu Polsko-w³oskie rady
na wszystkie odpady,
 przenosi siê wydatki miêdzy paragrafami:
w rozdz. 75416 Stra¿ Miejska na kwotê
4360 z³ na zakup paliwa, energii elektrycznej i naprawy samochodów s³u¿bowych,
w rozdz. 90004  utrzymanie zieleni na
kwotê 10.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwi¹zanych z zakupem
³awek i palisad do budowy widowni amfiteatralnej przy ul. Krótkiej w Milanówku,
c) powo³ania Komisji Konkursowej na Dzieñ
Milanówka w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego i konkursu na najlepsze has³o o tematyce ekologicznej,

d) upowa¿nienia Dyrektora Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku do umarzania i udzielania ulg
w sp³atach wierzytelnoci z tytu³u czynszu do kwoty 10. 000 z³,
e) powo³ania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postêpowania przetargowego na sprzeda¿ 2 nieruchomoci
przy ul. Jana Szczepkowskiego (2 dzia³ki
budowlane niezabudowane o pow. 1353 m2
i 1360m2),
f) wymagañ, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca posiadaj¹cy i ubiegaj¹cy siê
o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie
us³ug w zakresie:
 odbierania odpadów komunalnych od
w³acicieli nieruchomoci,
 opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³
w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2006 rok,
b) zmiany uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
c) zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu
w Banku Ochrony rodowiska S.A. I Oddzia³ w Warszawie,
d) wyra¿enia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
e) zmiany uchwa³y 139/XIII/04 Rady Miasta Milanówka w sprawie okrelenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa dro-

gowego dróg zarz¹dzanych przez Gminê
Milanówek,
f) nadania Statutu Stra¿y Miejskiej w Milanówku,
g) utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania,
Szczegó³owe informacje o uchwa³ach
poni¿ej.
3. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na wykonanie podbudowy t³uczniowej
w ulicy Krakowskiej (¯abie Oczko  Wielki K¹t),
w trybie z wolnej rêki
b) na wykonanie robót uzupe³niaj¹cych przy
budowie Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy Zespole Szko³ Gminnych nr 1
w Milanówku.
4. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:
a) na dowóz uczniów niepe³nosprawnych
zamieszka³ych na terenie Gminy Milanówek, do placówek owiatowych w roku
szkolnym 2006/2007,
b) na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kociuszki, Topolowa, Lipowa, ¯ytnia, Przysz³oci, Olszowa, Gospodarska,
Leny lad, Podgórna, Podlena, Letnicza
z podziemn¹ przepompowni¹ w ul. Topolowej,
c) na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kasztanowa, Jesionowa, Staszica
i Morwowa.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 19 wrzenia 2006 r.
XXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka
odby³a siê w dniu 19 wrzenia 2006 r. W sesji udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan
Korycki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz
miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie
i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech
Wlaz³o.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wrêczy³
m³odzie¿y ze szkó³ milanowskich (Zespó³
Szkó³ Gminnych Nr 3, Gimnazjum Spo³eczne, Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1 ul. Piasta
14, Zespó³ Szkó³ Nr 2 ul. Wójtowska 3) nagrody za udzia³ w akcji zbierania materia³ów historycznych dotycz¹cych Milanówka
w latach 19391945.
Burmistrz przedstawi³ Pani¹ Barbarê Kucharsk¹  nowego kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku. Pani Barbara Kucharska zaprezentowa³a wizjê pracy
Orodka.
Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
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Radni przyjêli informacjê o przebiegu
wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za
I pó³rocze 2006 roku.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad XXXIV sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty uchwa³:
Uchwa³a nr 384/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na
2006 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, 2-wstrz.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 70004  Ró¿ne jednostki obs³ugi
gospodarki mieszkaniowej  w zwi¹zku
z przekazaniem przez zak³ad bud¿etowy 
ZGKiM do bud¿etu miasta wp³ywów z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
gminy pomniejszonych o koszty ich uzyskania za okres I pó³rocza br.  zwiêksza siê plan
o 6.200 z³.
l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza
siê plan dochodów Urzêdu Miejskiego z ty-

tu³u sprzeda¿y specyfikacji przetargowej
o 2.000 z³.
l Rozdz. 75075  Promocja miasta  zwiêksza siê plan o16.500 z³ tj. o przewidywane
(na podstawie zawartej umowy) rodki
z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Wspólnotowego Programu M£ODZIE¯
na realizacjê projektu pn. polsko-w³oskie
rady na wszystkie odpady, realizowanego
w celu promocji miast partnerskich Milanówek  Fumone.
l Rozdz. 75615  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  zwiêksza siê plan dochodów o planowane rodki z PFRON-u
w wys. 71.503 z³, rekompensuj¹ce po³owê
kwoty utraconych dochodów z tytu³u zwolnieñ okrelonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
niepe³nosprawnych w 2006 roku.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
zwiêksza siê o 5.250 z³ plan dochodów ZSG
Nr 1 z tytu³u wp³at rodziców za zajêcia na
basenie.

l Rozdz. 80104  Przedszkola  plan dochodów Przedszkola Miejskiego Nr 1 o kwotê 23.850 z³ z tytu³u odp³atnoci za wy¿ywienie w zwi¹zku ze wzrostem od wrzenia
br. liczby dzieci uczêszczaj¹cych do placówki
oraz wzrostem dziennej stawki ¿ywieniowej.
l Rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ 
w zwi¹zku z przyznanym dotacj¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na
realizacjê Projektu Kiosk ze szkoleniami
w ramach Priorytetu 2  Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 20042006 zwiêksza siê plan
o 218.840 z³.
l Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach  zwiêksza siê plan dochodów o przyznan¹ dotacj¹ z WFOiGW na
realizacjê zadania walkê ze szkodnikiem
kasztanowców  szrotówkiem kasztanowiaczkiem w wys. 5.000 z³.
l Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê plan dochodów ³¹cznie o 1750 z³,
tj. o ponadplanowe wp³ywy z tytu³u wiadczonych us³ug reklamy i z op³at za dzier¿awê terenu pod stoiska, pobieranych podczas
Dnia Milanówka.
l Rozdz. 92503  Rezerwaty i pomniki przyrody  zwiêksza siê plan dochodów o przyznan¹ dotacj¹ z WFOiGW na pielêgnacjê
drzew pomników przyrody w wys. 5.000 z³.
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
zwiêksza siê plan dochodów o 381.000 z³,
tj. o zwiêkszon¹ na 2006 rok kwotê dofinansowania ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego Budowa CSiR GRUDÓW.
Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 70004  Ró¿ne jednostki obs³ugi
gospodarki mieszkaniowej  zwiêksza siê
plan dotacji dla ZGKiM na finansowanie inwestycji o 6.000 z³ z przeznaczeniem na
modernizacjê budynku miejskiej wietlicy
rodowiskowej  filia na Turczynku.
l Rozdz. 70021  Towarzystwa budownictwa spo³ecznego  zwiêksza siê plan wydatków o 3.000 z³ z przeznaczeniem na podniesienie udzia³u Gminy Milanówek w spó³ce
TBS Zieleñ Miejska Sp. z o.o. z Pruszkowie.
l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza
siê plan wydatków bie¿¹cych o 10.003 z³,
z przeznaczeniem na monta¿ instalacji przeciwdymnej w budynku B Urzêdu Miejskiego.
l Rozdz. 75075  Promocja miasta  przeznacza siê ³¹cznie kwotê 16.500 z³ na koszty realizacji projektu pn. polsko-w³oskie
rady na wszystkie odpady, realizowanego
w celu promocji miast partnerskich Milanówek  Fumone.
l Rozdz. 75647  Pobór podatków, op³at
i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych 
na pokrycie kosztów op³aty komorniczej od
ci¹gniêtych nale¿noci przeznacza siê
6.200 z³.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
zwiêksza siê plan dotacji na niepublicznych
szkó³ podstawowych o 20.500 z³ (w zwi¹zku ze wzrostem od wrzenia liczby dzieci).

Ponadto zwiêksza siê wydatki ZSG Nr 1
z przeznaczeniem na pokrycie zwiêkszonych
kosztów energii elektrycznej, wody, gazu
i cieków w zwi¹zku z oddaniem do u¿ytku
nowo wybudowanego skrzyd³a budynku
szko³y oraz na koszty wyjazdów dzieci na
basen do Grodziska Mazowieckiego.
l Rozdz. 80104  Przedszkola  zwiêksza
siê plan wydatków Przedszkola Miejskiego
o 3.850 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów organizacji cateringu dla dzieci podczas remontu kuchni w przedszkolu.
l Rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ 
na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z organizacj¹
Projektu Kiosk ze szkoleniami i zakupy inwestycyjne przeznacza siê kwotê 218.840 z³.
Projekt w ca³oci bêdzie finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
l Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach  zwiêksza siê plan
wydatków na realizacjê zadania walkê ze
szkodnikiem kasztanowców  szrotówkiem
kasztanowiaczkiem o kwotê 5.000 z³.
l Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
na organizacjê imprez kulturalnych przeznacza siê kwotê 3.750 z³.
l Rozdz. 92503  Rezerwaty i pomniki
przyrody  zwiêksza siê plan wydatków
przeznaczonych na pielêgnacjê drzew pomników przyrody o 5.000 z³ w zwi¹zku
z otrzymaniem dotacji z WFOiGW.
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe  w ramach wydatków bie¿¹cych przeznacza siê
kwotê dla ZSG NR 3 na pokrycie kosztów remontu ³azienek i szatni w Miejskiej Hali Sportowej, a w ramach wydatków inwestycyjnych w zwi¹zku z przyznaniem dotacji
z FRKF zwiêksza siê plan na zadanie budowa CSiR GRUDÓW o 381.000 z³.
Zmienia siê plan wydatków bud¿etowych
w zwi¹zku z przeniesieniami w planie
l Rozdz. 60004  Lokalny transport zbiorowy  zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych na zakup 316 udzia³ów w spó³ce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp.
z o.o. w Grodzisku Mazowieckim o kwotê
77.585z³ w zwi¹zku z przewidzian¹ realizacj¹ tego zadania w 2007 r.
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
 na bie¿¹ce utrzymanie i remonty dróg
gminnych (równanie dróg gruntowych, powierzchniowe utwardzanie ¿u¿lem i t³uczniem, remonty cz¹stkowe nawierzchni asfaltowych, bie¿¹ce naprawy chodników) przeznacza siê 85.000 z³ oraz w ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza siê 151.635 z³
na budowê chodnika w ulicy In¿ynierskiej,
wykonanie ci¹gu pieszo-jezdnego na ul.Warszawskiej przy Stra¿y Miejskiej, wykonanie
chodnika i podbudowy w ulicy Naddawki,
budowê chodnika w ulicy D³ugiej na odcinku
od ul. Grudowskiej w kierunku ul. Sosnowej
~180 m.
l Rozdz. 70004  Ró¿ne jednostki obs³ugi
gospodarki mieszkaniowej  zwiêksza siê
plan dotacji dla ZGKiM na finansowanie inwestycji o 14.000 z³ z przeznaczeniem na
modernizacjê budynku miejskiej wietlicy
rodowiskowej  filia na Turczynku.

l Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  w ramach tego rozdzia³u zmniejsza siê o 114.091 z³ plan wydatków przeznaczonych na wykupy gruntów
pod drogi zgodnie z mpzp Kazimierówka
(z uwagi na przed³u¿aj¹ce siê negocjacje
z w³acicielami) oraz czêæ ww. rodków
w wys. 73.860 z³, ze wzglêdu na ujawnione
(przy rozpatrywaniu wniosków) nowe dokumenty z archiwum pañstwowego, przeznacza siê na wyp³aty odszkodowañ za przejête grunty.
l Rozdz. 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne  na wydatki zwi¹zane
z podzia³ami dzia³ek wydzielaj¹cymi drogi
gminne zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Kazimierówka,
Ptasia i Zachód przeznacza siê 40.231 z³.
l Rozdz. 75022  Rady gmin  zmniejsza
siê plan wydatków przeznaczonych na delegacje s³u¿bowe radnych ³¹cznie o 5.000 z³.
l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych ³¹cznie
o 28.490 z³, natomiast zwiêksza siê
o 19.550 z³ plan wydatków inwestycyjnych
z przeznaczeniem na adaptacjê budynku przy
ul. Warszawskiej 14 na przychodniê rehabilitacyjn¹.
l Rozdz. 75416  Stra¿ Miejska  na pokrycie kosztów energii elektrycznej i na zakup paliwa przeznacza siê 8.000 z³.
l Rozdz. 75495  Pozosta³a dzia³alnoæ
zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych
przeznaczonych na zakup nagród w konkursach o 600 z³.
l Rozdz. 75647  Pobór podatków, op³at
i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych 
na pokrycie kosztów op³aty komorniczej
i op³at bankowych od ci¹gniêtych nale¿noci oraz inkasa op³aty targowej zabezpiecza
siê kwotê 11.000 z³.
l Rozdz. 75702  Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jst  zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych na
sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych w latach poprzednich kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych o kwotê 11.000 z³.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
W ramach tego rozdzia³u przeznacza siê dla
ZSG NR 1 kwotê 10.000 z³ na dobudowê systemu alarmowego w nowym skrzydle budynku oraz na wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ nagród organu prowadz¹cego dla nauczycieli
z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwiêksza
siê plan ³¹cznie o 22.908 z³ w tym w ZSG NR 1
o 10.215 z³, ZSG nr 3 o 3.070 z³ i SP Nr 2
o 9.623 z³. Jednoczenie w ZSG Nr 1 zmniejsza siê plan wydatków na wynagrodzenia
osobowe o kwotê 8.500 z³ ze wzglêdu na
przebywanie pracowników na urlopach macierzyñskich, d³ugotrwa³ych zwolnieniach
i zatrudnieniem w ich zastêpstwie nauczycieli o ni¿szym stopniu awansu zawodowego.
l Rozdz. 80104  Przedszkola  na wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ nagród organu prowadz¹cego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim zwiêksza siê plan ³¹cznie
o 5.179 z³ oraz zwiêksza siê plan wynagro-

3

dzeñ osobowych i pochodnych o 22.325 z³
w zwi¹zku podniesieniem wykszta³cenia
i awansem zawodowym nauczycieli, a tak¿e na zatrudnienie nauczyciela i pomocy nauczyciela do nowotworzonej dodatkowej grupy trzylatków Ponadto na zakup urz¹dzeñ
do placu zabaw dla dzieci przeznacza siê
kwotê 15.000 z³.
l Rozdz. 80110  Gimnazja  na wydatki
zwi¹zane z wyp³at¹ nagród organu prowadz¹cego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwiêksza siê plan ³¹cznie
o 19.203 z³, w tym w ZSG NR 1 o 7.992 z³
i w ZSG nr 3 o 11.211. Jednoczenie w ZSG
Nr 1 zmniejsza siê plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotê 6.650 z³ ze
wzglêdu na przebywanie pracowników na
urlopach macierzyñskich, d³ugotrwa³ych
zwolnieniach i zatrudnieniem w ich zastêpstwie nauczycieli o ni¿szym stopniu awansu
zawodowego.
l Rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zmniejsza plan wydatków osobowych (wynagrodzenia, pochodne) planowanych na
nagrody organu prowadz¹cego w szko³ach
gminnych ³¹cznie o 47.963 z³ (rodki przenosi siê do odpowiednich rozdzia³ów), natomiast zwiêksza siê wydatki na zakup dla
szkó³ programów komputerowych usprawniaj¹cych gromadzenie i przetwarzanie informacji o uczniach tzw. pakiet Uczniowie
Optivum oraz na dowóz m³odzie¿y szkolnej
na zawody sportowe ³¹cznie o 6.490 z³.
l Rozdz. 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ 
na wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ wiadczeñ
pieniê¿nych z tytu³u prac spo³ecznie u¿ytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadaj¹ce prawa do zasi³ku, w okresie IV kw br. przeznacza siê kwotê 22.000 z³
oraz 1.200 z³ na zakup tonerów dla potrzeb MCI.
l Rozdz. 85401  wietlice szkolne  na nagrody organu prowadz¹cego dla nauczycieli
zatrudnionych w wietlicach szkolnej w ZSG
Nr 1 przeznacza siê kwotê 1.947 z³.
l Rozdz. 85407  Placówki wychowania
pozaszkolnego  zmniejsza siê o kwotê 8.000 z³
plan wydatków przeznaczonych na zakup
wyposa¿enia do wietlicy rodowiskowej,
w zwi¹zku z zaistnia³¹ koniecznoci¹ wykonania prac modernizacyjnych budynku. Powy¿sze rodki przenosi siê do rozdz. 70004.
l Rozdz. 90002  Gospodarka odpadami 
na jesienny wywóz lici od mieszkañców
miasta przeznacza siê kwotê 70.000 z³.
l Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach  w zwi¹zku ze zmian¹ zakresu prac zwi¹zanych z zagospodarowaniem amfiteatru, planowane w tym rozdziale rodki w wys. 55.000 z³ przenosi siê
do rozdz. 92195 z³.
l Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
w ramach tego rozdzia³u na wydatki inwestycyjne zwi¹zane z budow¹ widowni amfiteatralnej przeznacza siê 55.000 z³ oraz
15.000 z³ na sporz¹dzenie ekspertyzy technicznej zwi¹zanej z zakupem nieruchomoci (willi Waleria) przeznaczonej na Centrum Kultury w Milanówku.
l Rozdz. 92503  Rezerwaty i pomniki
przyrody  w zwi¹zku z otrzymaniem dofi-
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nansowania na pielêgnacjê drzew pomników
przyrody, planowane na to zadanie rodki
w³asne w wys. 5000 z³ przeznacza siê na
inne cele.
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
w zwi¹zku z przyznaniem dofinansowania
z rodków FRKF na budowê hali sportowej
w ramach zadania Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW zmniejsza siê plan wydatków
o 301.000 z³.
Uchwa³a nr 385/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na wystawienie
weksla in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹ na kwotê 218.840 z³, w celu zabezpieczenia prawid³owej realizacji umowy o dofinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Projektu Kiosk ze szkoleniami w ramach Priorytetu 2  Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006.
Informacja na temat projektu Kiosk ze
szkoleniami patrz strona 5.
Uchwa³a nr 386/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
W trakcie 2006 roku WFOiGW zmieni³
zasady udzielania i umarzania po¿yczek
oraz udzielania dotacji ze rodków Funduszu. Obecnie wysokoæ dofinansowania
przedsiêwziêæ, formie po¿yczki ze rodków
Funduszu, zale¿y od wysokoci wskanika
(G) dochodów podatkowych na jednego
mieszkañca w gminie. Dochody podatkowe
gminy Milanówek na 1 mieszkañca wynosz¹ powy¿ej 900,01 z³ i mo¿emy ubiegaæ siê
o 50% dofinansowanie inwestycji. W zwi¹zku z powy¿szym zaplanowane na 2006 rok
przychody z tytu³u po¿yczek na zadania inwestycyjne z WFOiGW w Warszawie w wys.
1.228.450 z³ nie bêd¹ mog³y byæ zrealizowane i st¹d nastêpuje zmniejszenie planu
przychodów z tego ród³a o kwotê 342.300 z³
i zast¹pienie po¿yczki z WFOiGW, kredytem
preferencyjnym z BO S.A.
Uchwa³a nr 387/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony rodowiska
S.A. I Oddzia³ w Warszawie, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniecie kredytu preferencyjnego z BO SA I Oddzia³
w Warszawie w kwocie 342.300 z³ w celu
sfinansowania planowanych zadañ inwestycyjnych na 2006 rok z przeznaczeniem na
czêciowe sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Milanówku, w tym na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krucza,
Rzeczna, Kasprowicza  w wys. 100.000 z³

Fiderkiewicza, Krótka, Charci Skok i Prosta
 w kwocie 242.300 z³.
Uchwa³a nr 388/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 139/
XIII/04 Rady Miasta Milanówka w sprawie
okrelenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg zarz¹dzanych przez
Gminê Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na ustalenie stawki
za zajêcie pasa drogowego w wysokoci 0,00 z³
dla inwestycji gminnych w celu prowadzenia robót nie zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg (wodoci¹gi, kanalizacja). Dotychczasowa op³ata nie powodowa³a realnego wzrostu bud¿etu miasta poniewa¿ wykonawca
dolicza³ tê kwotê do wynagrodzenia za wykonanie robót. Stawka w wysokoci 0,00 z³
spowoduje zaniechanie przep³ywu pieniêdzy
z bud¿etu do wykonawcy od wykonawcy do
bud¿etu oraz zmniejszy koszty inwestycji
realizowanych przez Gminê.
Uchwa³a nr 389/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: nadania Statutu Stra¿y Miejskiej w Milanówku, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Radni uchwalili Statut Stra¿y Miejskiej
w Milanówku w zwi¹zku z wymogami ustawy o finansach publicznych, która nak³ada
na jednostkê bud¿etow¹ wymóg dzia³ania na
podstawie Statutu, a nie tak jak dotychczas,
na podstawie Regulaminu.
Uchwa³a nr 390/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja
Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw utworzono odrêbny obwód g³osowania dla 34 pensjonariuszy
w Domu Pomocy Spo³ecznej Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej z siedzib¹ przy ulicy
Kociuszki 116 w Milanówku.
Uchwa³a nr 391/XXXIV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 wrzenia 2006 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy /Ró¿ana/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.
Radni na wniosek mieszkañców, przedstawiony przez Przewodnicz¹c¹ Zespo³u ds.
Nazewnictwa, ulicy obejmuj¹cej dzia³ki ewidencyjne Nr 94/1, 94/2, 62/4, 61/2 w obrêbie 0702 (ulica boczna od ulicy Nadarzyñskiej miêdzy ulicami Brwinowska
i Owczarsk¹) nadali nazwê Ró¿ana.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45, tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Chodnik

w Nadarzyñskiej
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami
Mieszkañców informujê, ¿e budowa chodnika dla pieszych w ulicy Nadarzyñskiej w bie¿¹cym roku zostanie wykonana na odcinku
krótszym ni¿ planowano, tj. od ulicy Wiatracznej do ulicy Jod³owej (ok. 30 m za skrzy¿owanie). Powodem takiej decyzji jest planowane rozpoczêcie przez Zak³ad Energetyczny Warszawa-Teren przebudowy linii
elektroenergetycznej 15 kV. Projektowana
trasa kabla w ulicy Nadarzyñskiej, na odcinku od ulicy Jod³owej do ulicy Brwinowskiej,
pokrywa siê z tras¹ chodnika.
Kontynuacja budowy chodnika do ulicy
Brwinowskiej nast¹pi po zakoñczeniu inwestycji przez ZEW-T.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Og³oszenie
Zgodnie z Art. 21 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027) podstawê planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i wiadczeñ, oznaczania nieruchomoci w ksiêgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomociami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowi¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotycz¹ce:
1) gruntów  ich po³o¿enia, granic, powierzchni, rodzajów u¿ytków gruntowych oraz ich klas
gleboznawczych, oznaczenia ksi¹g wieczystych lub zbioru dokumentów, je¿eli zosta³y
za³o¿one dla nieruchomoci,
2) budynków  ich po³o¿enia, funkcji u¿ytkowych oraz powierzchni u¿ytkowej,
3) lokali  ich po³o¿enia, funkcji u¿ytkowych oraz powierzchni u¿ytkowej.
W ewidencji gruntów i budynków wykazuje siê tak¿e:
1) w³aciciela lub inne osoby fizyczne b¹d prawne, w których w³adaniu znajduj¹ siê grunty
i budynki lub ich czêci,
2) miejsce zamieszkania lub siedzibê osób wymienionych w pkt 1.
W zwi¹zku z powy¿szym oraz zgodnie z Art. 20 ust. 2 pkt. 1 cytowanej Ustawy ww. osoby
s¹ obowi¹zane zg³aszaæ w³aciwemu Starocie wszelkie zmiany danych objêtych ewidencj¹
gruntów i budynków w terminie 30 dni licz¹c od dnia powstania tych zmian.

*

Kiosk ze
szkoleniami

W ostatnim Biuletynie Miasta Milanówka (Nr 7/2006) przekazalimy Pañstwu informacjê, ¿e Gmina Miasto Milanówek otrzyma³a rodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 2.1 (Rozwój
umiejêtnoci powi¹zany potrzebami regionalnego rynku pracy i mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego w regionie) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na przeprowadzenie bezp³atnych
szkoleñ dla osób pracuj¹cych (mieszkañców
Milanówka lub osób zatrudnionych na tym
terenie) w celu podniesienia ich kwalifikacji
zawodowych.
W ramach projektu realizowane bêd¹ kursy jêzyka angielskiego na ró¿nych poziomach zaawansowania oraz obs³ugi najczêciej wykorzystywanych aplikacji biurowych
(Word, Excel). Tematyka szkoleñ obejmowaæ
bêdzie równie¿ tworzenie publikacji elektronicznych, w tym stron internetowych, wraz
z umiejêtnoci¹ redakcji tekstów oraz sporz¹dzania i obróbki dokumentacji fotograficznej. Wszechstronnoæ tematyczna projektu dope³niona bêdzie poprzez realizacjê
szkolenia powiêconego praktycznemu znaczeniu zapisów ustawy Prawo Zamówieñ
Publicznych, jak równie¿ najwa¿niejszym
zagadnieniom zwi¹zanym z funduszami
strukturalnymi w drugim Okresie Programowania w latach 2007-2013.

Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku ze zg³aszanymi przypadkami kierowania pism urzêdowych na nieaktualny
adres, b¹d do niew³aciwej osoby, informujê, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, podstawê dzia³añ w zakresie planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru
podatków i wiadczeñ, gospodarki nieruchomociami oraz ewidencji gospodarstw rolnych
stanowi¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, któr¹ prowadzi Starostwo Powiatu
Grodziskiego. W zwi¹zku z tym dane dotycz¹ce w³aciciela gruntu: jego imiê, nazwisko, adres, pracownicy Urzêdu Miejskiego maj¹ obowi¹zek czerpaæ z tych zasobów.
Dezaktualizacja danych osobowych, g³ównie adresowych, wystêpuj¹cych w ww. rejestrze
ewidencji gruntów spowodowana jest niedope³nieniem przez w³acicieli i w³adaj¹cych gruntami lub inne osoby fizyczne lub prawne, w których w³adaniu znajduj¹ siê grunty i budynki
po³o¿one na terenie Milanówka ustawowego obowi¹zku zg³aszania w³aciwemu Starocie
wszelkich zmian danych (szczególnie nazwisko, imiê i adres w³aciciela-w³adaj¹cego) objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami osoby te winny w terminie 30 dni, licz¹c od dnia
powstania tych zmian, dokonaæ aktualizacji danych w Starostwie Powiatu Grodziskiego  Wydzia³ Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomociami, ul. Kociuszki 30.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Termin realizacji projektu: 01.10.2006 
29.02.2008. Szkolenia bêd¹ przeprowadzane zgodnie z harmonogramem szkoleñ i rozpoczn¹ siê w listopadzie br. W tym miesi¹cu
rusz¹ ju¿ pierwsze kursy nauki jêzyka angielskiego oraz wykorzystywania aplikacji
biurowych (MS Word). Szkolenia jêzykowe
odbywaæ siê bêd¹ w 6 grupach (po 12 osób)
o zró¿nicowanym poziomie zaawansowania:
od podstawowego do redniego w cyklu
10-miesiêcznym (40 tygodni efektywnego
szkolenia). Uczestnicy wy³onieni w wyniku
przeprowadzonej rekrutacji odbêd¹ testy
kompetencyjne w celu sprawdzenia ich poziomu wiedzy jêzykowej oraz zakwalifikowania do odpowiedniej grupy. Po ukoñczeniu kursu wszyscy uczestnicy przyst¹pi¹ do
egzaminu ESOL (English for Speakers of
Other Languages) lub SESOL (Spoken English for Speakers of Other Languages).
Szkolenia z wykorzystywania aplikacji biurowych odbywaæ siê bêd¹ w 6 grupach

10-osobowych (5 tygodni efektywnego nauczania), z Prawa zamówieñ publicznych
w grupie 20 osobowej (4 tygodnie efektywnego nauczania), z Funduszy strukturalnych
równie¿ w grupie 20 osobowej (2 tygodnie
efektywnego nauczania).
Jeli grupa osób zainteresowanych danym
szkoleniem bêdzie wiêksza ni¿ liczba przewidzianych miejsc, wówczas odbêdzie siê
losowanie, o terminie którego zostan¹ Pañstwo powiadomieni.
Wszystkie osoby, które zg³osi³y siê do
udzia³u w szkoleniach zostan¹ osobicie poinformowane o wynikach naboru na poszczególne kursy.
O szczegó³ach dotycz¹cych organizacji
oraz realizacji projektu Kiosk ze Szkoleniami bêdê Pañstwa na bie¿¹co informowa³a
w kolejnych Biuletynach Miasta Milanówka
oraz na stronie www.milanowek.pl.
Kierownik Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Stanisz
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Europejskie Dni Dziedzictwa
w Milanówku
ci¹g dalszy ze str. 1

Wyk³ad prof. A.K.Kunerta w MOK podczas
inauguracji EDD; za sto³em prezydialnym
od lewej: Dariusz Gawin  przedstawiciel Muzeum
Powstania Warszawskiego, £ukasz Willmann
 autor projektu Ma³y Londyn , prof. A.K.Kunert,
Andrzej Kocielny  Burmistrz Podkowy Lenej,
Andrzej Guzik  Burmistrz Gminy Brwinów,
Jerzy Wysocki  Burmistrz Miasta Milanówka,
Anna Barbara Biczyk  Dyrektor MOK w Milanówku

Prof. Tadeusz Gadacz oraz prof. Krzysztof
Zanussi podczas niadania filozoficznego
w ogrodzie ss. Westiarek

Milanówek na jedwabnym szlaku  wystawa
w willi Ksiê¿anka, podczas której p. Zofia
¯u³awska opowiada³a o jedwabiu z Milanówka

Baniowa sceneria w ogrodzie pp. Kijewskich
tworzy³a niesamowity klimat
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Autorami projektu byli Magdalena Prosiñska i £ukasz Willmann. Nie by³o to ³atwe, gdy¿ projekt realizowany by³ przez trzy miasta, przy wydatnej wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Ale siê uda³o. W Milanówku by³o to widoczne szczególnie przy organizacji drugiego dnia.
Drugi dzieñ EDD to Otwarte Ogrody. Koncerty, wystawy, warsztaty i plenery
zgromadzi³y po kilkadziesi¹t osób  mieszkañców nie tylko Milanówka. Pierwszy
raz od dwudziestolecia miêdzywojennego nast¹pi³o otwarcie przestrzeni prywatnych
dla dzia³añ spo³ecznych, kulturalnych i artystycznych. Ukazane zosta³o dziedzictwo
historyczne i istniej¹cy potencja³ miejscowoci. Pos³u¿y³o to promocji miasta i niew¹tpliwej integracji spo³ecznej.
W organizacji poszczególnych ogrodów wziê³y udzia³ ró¿ne rodowiska, organizacje pozarz¹dowe, osoby prywatne, szko³y i niepe³nosprawni. Ró¿norodnoæ by³a
tak du¿a, i¿ problem stanowi³ jedynie wybór  na któr¹ imprezê siê udaæ. To niew¹tpliwie sugeruje, by w kolejnych latach rozci¹gn¹æ projekt w czasie, co z pewnoci¹
pozwoli lepiej dotrzeæ do wszystkich z informacj¹, zw³aszcza ¿e niektóre zdarzenia
mia³y charakter niepowtarzalny.
Wyobracie sobie Pañstwo, ¿e trzej mieszkañcy Sri Lanki odbyli sw¹ pierwsz¹
podró¿ za granicê, w³anie tu  do Milanówka, bior¹c udzia³ w Opowieciach z jedwabnego szlaku. Mylê, ¿e niezwyk³e jest równie¿ to, ¿e najwiêkszy filozof w Polsce z Collegium Civitas  profesor Tadeusz Gadacz spotka³ siê z Krzysztofem Zanussim w ogrodzie ss. Westiarek Jezusa i podj¹³ rozmowê przy niadaniu, w którym my
moglimy wzi¹æ udzia³.
Tu¿ po spotkaniu odby³ siê koncert Towarzystwa Pieni Dawnej Porodku ¯ywota. Kontynuuj¹c tradycje moglimy obejrzeæ wystawê w Ksiê¿ance i dowiedzieæ
siê od Zofii ¯u³awskiej, sk¹d siê wzi¹³ jedwab w Milanówku.
Nie ma chyba osoby, która nie zna³aby has³a krówka z Milanówka. S³odkich
smako³yków moglimy skosztowaæ w ogrodzie rozmaitoci u pKijewskich, albo te¿
wzi¹æ udzia³ w niezwyk³ej paradzie krów w Fundacji Dzieci¹tka Jezus. W ogrodzie
pp. Kijewskich mo¿na by³o równie¿, w baniowej scenerii, wród haftów i koronek,
porozmawiaæ z Wies³aw¹ Grochol¹ lub Barbar¹ Sawick¹-Jaworsk¹. Sk³aniaj¹c siê ku
bogatej historii naszej miejscowoci, dziêki ks. Zbyszkowi Jêdrzejczykowi s³uchalimy muzyki Chopina, id¹c na spacer przy kociele parafii w. Jadwigi.
Natomiast dla koneserów w naszej Trójce, dziêki dyrektorowi Krzysztofowi Filipiakowi gra³ utwory Chopina finalista m.in. VII Miêdzynarodowego Konkursu
im. F. Chopina w Mariañskich £aniach  Piotr Latoszyñski.
Rozpoczynaj¹c swoj¹ wêdrówkê po Milanówku otrzymywalimy wszystkie materia³y informacyjne w Cafe Klimatach przy ul. Kociuszki, róg Krakowskiej, gdzie
przy wsparciu w³acicielki Inki Dybiñskiej harcerki: Alicja Nader, Ola Towarek
i Dorota Dziarczykowska rozdawa³y materia³y informacyjne. Niebywa³¹ pracê wykona³o Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, opracowuj¹c i oprowadzaj¹c wycieczkê po
wspania³ych zabytkach i za³o¿eniach parkowo-ogrodowych w naszym miecie. A to
wszystko dziêki Ma³gorzacie Bojanowskiej, Katarzynie Chrudzimskiej-Uhera, Kamilowi Miklaszewskiemu, W³odzimierzowi Pomiernemu, Karolinie Pusz, Marzennie
Rogali, Wies³awowi S³owikowi, Teresie miechowskiej, Dariuszowi Miechowskiemu,
Ewie Janiszewskiej i Adamowi Jarzêbskiemu.
Mo¿na by³o te¿ obejrzeæ unikatowe zbiory rzeb wykonanych przez Jana Szczepkowiego. Po Muzeum oprowadza³a Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Ewa Mickiewicz
i Marek M³yniec.
U pBorowczyków w ogrodzie willi Garbatka wielu artystów wziê³o udzia³
w plenerze malarskim. A dla tych, którzy chcieli malowaæ na jedwabiu podwoje pracowni malarskiej w fabryce otworzy³ Jerzy Dmochowski. Powsta³o wiele ciekawych
prac, które miejmy nadziejê, bêdzie mo¿na obejrzeæ jeszcze w tym roku.
Ci¹g imprez rozpocz¹³ siê ju¿ w sobotê zabaw¹ taneczn¹ przy muzyce Kapeli
z Milanówka pod kierownictwem pDe Latour, zorganizowanej przez pBu³atów i ksiêgarnio-kawiarniê Tarabuk.
M³odzie¿ zamieszkuj¹ca tzw. kamienicê stworzy³a swoisty klimat, a gocie, przechadzaj¹c siê wród drzew, napotykali na kolejne prace zawieszone w przestrzeni.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹: Mania Strzelecka, Sylwia Narbutt, Ola Misztur, Mitsuru Katano i Agnieszka Gutek-Zegier. M³odzie¿ mia³a równie¿ swój ogród w
willi Emanów u pUtratów. Grupa teatralna MTE pod kierownictwem Iwony Dorna-

rowicz zorganizowa³a happening zwi¹zany z Joe Alexem, gdzie mo¿na by³o równie¿
zapoznaæ siê z pozycjami Wydawnictwa Czarne.
Na uwagê zas³uguje Galeria Ars Longa, udostêpniona przez Gra¿ynê niadewicz, w której prace m³odych artystów przedstawi³a komisarz wystawy Agnieszka
niadewicz. Natomiast Sylwia Narbut w willi Waleria udostêpni³a dla zwiedzaj¹cych swoj¹ pracowniê.
Gwiazd¹ w ogrodzie Domu Rehabilitacyjno-Opiekuñczego KSN AW byli mieszkañcy, którzy zaprezentowali swoje wyroby, a z koncertami zespo³u Janio³y z Milanówka je¿d¿¹ po ca³ej Polsce. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Konrad Kolicki, który
instrumenty muzyczne dla swego zespo³u wykonuje sam.
Taka impreza nie mog³a odbyæ siê bez Miejskiego Orodka Kultury. W Galerii Letnisko obejrzelimy zdjêcia Towarzystwa Mi³osników Milanówka, które s¹ zwiastunem nowego albumu o Milanówku. Kto za nie uczestniczy³ w imprezach Ma³ego
Londynu, a szczególnie w wycieczkach autokarowych Szlakiem Polskiego Pañstwa
Podziemnego, oprowadzanych przez W³odzimierza Starociaka, móg³ obejrzeæ
w niedzielê wystawê Exodus. Id¹c w kierunku Teatru Letniego, przeczytaæ mo¿na by³o wspomnienia wiadków tego okresu.
Po pracowitym dniu w Galerio-Herbaciarni Arszenik i stare koronki, w symbolicznie odtworzonej kawiarence U aktorek mo¿na by³o zjeæ smakowite jab³ko od
Anny Staszewskiej-Ka³u¿y i pos³uchaæ koncertu Zespo³u Czarne motyle.
Dzieci mia³y te¿ swój Jedwabny ogród; mnóstwo konkursów i zabaw zorganizowa³y nauczycielki z Katolickiego Przedszkola Prywatnego.
Otwarte Ogrody w MIlanówku zakoñczy³y siê w Amfiteatrze przy ul. Fiderkiewicza koncertem m³odzie¿owego Zespo³u Baaba.
Nie sposób przekazaæ atmosfery poszczególnych miejsc. Mogê jedynie zachêciæ do
udzia³u w kolejnych edycjach.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³am podziêkowaæ ks.proboszczowi Krzysztofowi Wojno,ks. pra³atowi Stanis³awowi Golbie, wikariuszom obydwu parafi, pani Danusi Gwardiak oraz harcerzom za pomoc w dystrybucji materia³ów informacyjnych.
Dziêkuje równie¿ wszystkim organizatorom i w³acicielom poszczególnych ogrodów, panu burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu za ¿yczliwoæ i wsparcie. Szczególne
podziêkowania dla pani Joanny Dru¿yckiej i £ukasza Willmanna oraz wszystkich pracowników Miejskiego Orodka Kultury za wspó³organizowanie Otwartych Ogrodów
w Milanówku. W imprezie bra³o udzia³ tak wiele osób, ¿e nie sposób wszystkich wymieniæ za co przepraszam.
Wszystkim bardzo dziêkujê za udzia³ i zapraszam w przysz³ym roku.
Koordynator Otwartych Ogrodów w Milanówku
Ma³gorzata Trêbiñska

Na wycieczkê
Szlakiem Polskiego
Pañstwa Podziemnego
zabra³y nas
Londyñskie autobusy
oraz oprowadzaj¹cy
W³odzimierz Starociak

Dr Wies³aw S³owik (w jasnym garniturze)wraz
z innymi cz³onkami Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami opracowali trasê wycieczki
po zabytkach Milanówka

Po Muzeum Jana Szczepkowskiego oprowadza³
m.in. Marek M³yniec

Plener malarski w ogrodzie pp. Borowczyków,
willa Garbatka

Zabawa przy ognisku w ogrodzie pp. Bu³atów

Czêæ ekspozycji zawieszonej w przestrzeni,
w ogrodzie przy ul. Kociuszki

Komisarz wystawyAgnieszka niadewicz
podczas prezentacji m³odych artystów
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Dzieñ Milanówka
ci¹g dalszy ze str. 1
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I miejsce  Agnieszka Jasik
II miejsce  Anna Lefler i Justyna Wierzbicka (praca zbiorowa)
III miejsce  Daniel M³ynarczyk i Czarek Koliñski (praca zbiorowa)
Konkurs Milanówek znany w wiecie
segreguje swoje mieci:
I miejsce  Dominik Szafert (MILANOWSKIE DZIECI SEGREGUJ¥ MIECI)
II miejsce  Micha³ Sierakowski (W MILANÓWKU WSZYSTKIE DZIECI WIEDZ¥,
¯E SIÊ SEGREGUJE MIECI)
III miejsce  Artur M³ynarski (WIZYTÓWK¥
MILANÓWKA JEST ZIELEÑ I KRÓWKA)
W konkursie sprawnociowym Segregujemy odpady który odby³ siê pod patronatem firmy AMINEX komisja nagrodzi³a ex
aequo piêæ osób: Cezary Koliñski, Micha³
Bu³a, Marysia Kopeæ, Micha³ Bo¿ewski, Zosia Seku³a.
Burmistrz Miasta
Milanówka wrêczy³
uroczycie nagrody
laureatom. Otrzymali
oni: gry planszowe,
koszulki z herbem
Milanówka, kredki,
breloczki oraz krówki. Warto wspomnieæ, ¿e za pierwsze miejsca uczestnicy zostali nagrodzeni kurtkami polarowymi z herbem
naszego miasta.
Nad prawid³owym
przebiegiem konkurTwórcy Miasteczka ekologicznego przygotowali wiele
sów czuwa³a komisja
ciekawych konkursów i innych atrakcji
w sk³adzie:
Burmistrz partnerskiego miasta Welzheim
 Przewodnicz¹cy: Jan Tuszyñski  zastêpHermann Holzner z przedstawicielami rady.
ca przewodnicz¹cej M³odzie¿owej Rady
Miasta
Pomimo pocz¹tkowo deszczowej aury na
imprezê licznie przybyli mieszkañcy miasta.
 Cz³onek: Beata SzuJak zwykle na Turczynku nie zabrak³o
macher  kierownik
atrakcji. Zabawy, gry i konkursy okaza³y siê
Referatu Ochrony roulubion¹ rozrywk¹ przyby³ych mieszkañdowiska
ców. Po po³udniu na niebie pokaza³o siê s³oñ Cz³onek: Marta Okoñ 
ce, które zaprosi³o kolejnych goci.
podinspektor w RefeImpreza podzielona zosta³a na trzy czêracie Ochrony rodowiska
ci tematyczne: ekologiczn¹, sportow¹ i artystyczn¹.
W miasteczku odby³a siê równie¿ projekcja
Pracownicy Referatu Ochrony rodowiska
filmu Ekologia w MilaUrzêdu Miejskiego w Milanówku z M³odzienówku autorstwa Rad¿ow¹ Rad¹ Miasta Milanówka zorganizowali
nego Rady Miasta Milamiasteczko ekologiczne, w którym przenówka Mariusza Koszuty
prowadzano konkursy. Skierowane one by³y
oraz pracowników Refeprzede wszystkim do dzieci i cieszy³y siê ich
ratu Ochrony rodowiska
du¿ym zainteresowaniem.
Urzêdu Miejskiego.
W ka¿dym z konkursów zostali wy³onieSpecjalnie na Dzieñ Jedn¹ z atrakcji Dnia Milanówka by³y zawody strzeleckie
ni laureaci.
Milanówka
zosta³a wy- zorganizowane przez Sekcjê Strzeleck¹ MOK
Konkurs Ekologiczny Milanówek:
Tegoroczne wiêto Miasta odby³o siê pod
has³em Milanowskie rady na wszystkie odpady i by³o wielk¹ kampani¹ informacyjn¹
powiêcon¹ ochronie rodowiska, ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na segregacjê
odpadów.
Burmistrz Miasta specjalnie na tê uroczystoæ zaprosi³ goci z partnerskich miast Fumone (W³ochy) i Welzheim (Niemcy). W ramach Programu M³odzie¿, M³odzie¿owa
Rada Miasta Milanówka przygotowa³a wniosek Polsko-W³oskie rady na wszystkie odpady i otrzyma³a dofinansowanie na zorganizowanie wymiany polsko-w³oskiej w ramach bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, w wyniku czego Burmistrz miasta
Fumone Franco Potenziani przyjecha³ do Milanówka z grup¹ m³odzie¿y w³oskiej. Specjalnie na tê uroczystoæ przyby³ równie¿

Fot. M. Stanisz MCI

dana broszura Milanowskie rady na
wszystkie odpady 2006, wspó³finansowana ze rodków Samorz¹du Województwa
Mazowieckiego. Znajdowa³y siê w niej zagadnienia dotycz¹ce selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Milanówka a tak¿e
informacje z zakresu dzia³añ edukacji ekologicznej.
Wszystkie dzieci, które odwiedzi³y miasteczko, mia³y pomalowane twarze. Niew¹tpliwie by³o to du¿¹ atrakcj¹ dla najm³odszych.
Zgromadzona na Dniu Milanówka publicznoæ mog³a równie¿ uczestniczyæ w konkursie Milanowskie rady na wszystkie odpady w którym g³ówn¹ nagrod¹ by³ rower.
Wystarczy³o prawid³owo odpowiedzieæ na 3
pytania dotycz¹ce segregacji mieci i historii
naszego miasta, aby odjechaæ nowym rowerem, ufundowanym przez firmê DHL AUTHOR Zbigniewa Szczepkowskiego. Gratulujemy zwyciêzcy!
Du¿ym zainteresowaniem wród przyby³ych goci cieszy³y siê rozgrywki sportowe.
Odby³y siê dwa mecze pi³ki no¿nej: w pierwszym rywalizowa³a liga okrêgowa KS Milan
Milanówek z CWKS Legi¹ Warszaw¹ (wynik
1:1), w drugim (wynik 6:2) Samorz¹dowcy
kontra S³u¿by Mundurowe (OSP, Stra¿ Miejska, Policja). Szczegó³y w artykule Samorz¹d i dzia³acze Milanu na str. 17.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³y zawody strzeleckie
z karabinka pneumatycznego (z odleg³oci
10 m), zorganizowane przez sekcjê strzeleck¹ Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku. Do konkursu zg³osi³o siê 110 osób. Sêdzi¹ by³ instruktor Zbigniew Kubek. Zawody odby³y siê w czterech kategoriach. Maksymalnie mo¿na by³o uzyskaæ 50 punktów.
Zwyciêzcy zawodów:
Kategoria: Dziewczêta (do lat 13):
 Wiktoria £ój (48 pkt.)
Kategoria: Ch³opcy (do lat 13):
 Pawe³ Jaroch (46 pkt.)
Kategoria: Kobiety:
 Olga Chmiel (48 pkt.)

Kategoria: Mê¿czyni:
 Jacek Tomczyk (48 pkt.)
Po po³udniu odby³y siê III Mistrzostwa
Polski w skokach rowerowych Dirt Jump
MTBMX pod patronem Burmistrza naszego
Miasta. Jak co roku, do Milanówka przyje-

Czarni, natomiast prawdziw¹ gwiazd¹ Dnia
Milanówka by³ zespó³ Myslovitz.
Na zakoñczenie mieszkañcy naszego
miasta, jak co roku, mogli ogl¹daæ niezwykle widowiskowy i spektakularny pokaz
sztucznych ogni.
Serdecznie dziêkujemy!
Miejskie Centrum Informacji
Magdalena Stanisz i Izabela Ciela

Wyczyny zawodników III Mistrzostw
Polski w skokach rowerowych Dirt
Jump MTBMX pod patronem
Burmistrza Milanówka

chali najlepsi polscy zawodnicy, którzy startowali w dwóch kategoriach:
MTB, w której zwyciê¿yli:
I miejsce  Pawe³ P³awski (Pawe³)
II miejsce  Micha³ Jasiñski (Nypel)
III miejsce  Bartosz Obukowicz (Papa)
IV miejsce  Waldemar Kiebaiñski (Waldek)
BMX zwyciêzcami okazali siê:
I miejsce  Janek Pietruczuk (Janek)
II miejsce  Pawe³ Soko³owski (Sokó³)
III miejsce  Czyngis
IV miejsce  Piret
Wed³ug organizatora zawodów Micha³a
Jasiñskiego, poziom zawodów by³ bardzo
wysoki. Ka¿dy chcia³ zwyciê¿yæ. Walka by³a
zaciêta i bardzo emocjonuj¹ca. Na zakoñczenie zawodów zosta³ rozegrany jeszcze jeden
konkurs BEST TRICK który wygra³ Micha³
Jasiñski (Nypel).
Nagrody, puchary oraz medale laureatom
wrêczy³ na scenie osobicie Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki.
Uczestnikom wszystkich zawodów, a tak¿e konkursów serdecznie gratulujemy!
Pónym popo³udniem na scenie wyst¹pi³
lokalny zespó³ Piêciok¹t oraz Ryszard Makowski i gwiazdy. Wieczorem czas umili³a
nam tak¿e znana i lubiana grupa Czarno-

Dzieñ Milanówka nie odby³by siê, gdyby
nie zawsze chêtni do pomocy sponsorzy, którym gor¹co dziêkujemy, a s¹ nimi:
PZU ¯YCIE S.A.
 Generalny Sponsor Imprezy
Bogdan i Wojciech Winiewscy
 BW Winiewscy
Dariusz Uchorczak i Rafa³ Grudzieñ
 PL Nieruchomoci
Andrzej wiêcki  WIÊCKI
Jolanta Generalczyk
 Zak³ad Us³ug Wielobran¿owych
Krzysztof Kozera
 Grodziska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Andrzej Zegarek  Zepter
Adam Strza³kowski
 Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska
Konstancja Do³êga-Do³êgowska
 Cukierki Reklamowe
PKO Bank Polski
Rados³aw Grzywacz
 Poradnia Rehabilitacyjna Milanmed
W³adys³aw Danieluk  PPS Spo³em
Mieczys³aw Czarnecki  CIS
Urszula Figacz  MARFI
Halina i Jan Kierzel
 Piekarnia Cukiernia Jan Kierzel

Ewa i Bogdan Marsza³ek  For...
Jerzy Dmochowski  Jedwab Polski
Henryk Misiak
Andrzej Kopeæ, Miros³aw Mazuruk
 AMINEX
Stanis³aw Olkowski  Us³ugi komunalne
Jacek Banaszczyk  MALWA
Bo¿ena i Janusz Kazimierczak
 AUTOKOMIS
Leszek Kowalczyk  Agencja Ochrony
Kowalczyk
Hanna Borawska  Biuro Patentowe
Zdzis³aw Borawski
 Zdzis³aw Borawski PPHU
Jacek Haber  Calibra
Pawe³ D³u¿ewski  COBRA
Tomasz Boñczak  Dombruk
Zbigniew Szczepkowski  DHL AUTHOR
Edward Nowakowski  Us³ugi Budowlane
Marek Tomaszewski  Tommarko
Marek G³owicki  GERDA
Andrzej Budek
 Zak³ad Remontowo-Budowlany
Mariusz Kawa  Euro Party
Marcela i Bogdan Krysiñscy
 Kodak Ekspress
Zbigniew Sza³wiñski  LUIDOR
Patronat Medialny nad imprez¹ objêli:
l WSPÓLNY POWIAT
l COMPUTERWORLD
l WSPÓLNOTA
l FAKTY magazyn gospodarczy
l Radio BOGORIA
l Radio dla Ciebie
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Jedynka DZIÊKUJE
4 wrzenia 2006 r. rozpocz¹³ siê nowy
rok szkolny 2006/2007.
Jednak wszyscy, którym bliska jest nasza
Jedynka przybyli ju¿ w niedzielê  3 wrzenia, na otwarcie nowego bloku dydaktyczno-¿ywieniowego. wiadkami uroczystego
przeciêcia wstêgi byli uczniowie i rodzice
naszej szko³y, w³adze miasta, gocie z W³och
i Niemiec oraz wielu mieszkañców Milanówka. Gdy przed wejciem od strony ul. Szkolnej stan¹³ sztandar Szko³y i zabrzmia³ hymn,
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o,
Dyrektor Szko³y El¿bieta Przedziecka oraz
Kierownik Budowy Józef Cia, uroczycie
przeciêli wstêgê. Nastêpnie proboszcz Parafii Matki Bo¿ej Bolesnej ks. Krzysztof Wojno
powiêci³ nowe pomieszczenia.
Po przekroczeniu progu, wszyscy obecni
mogli obejrzeæ now¹ kuchniê (godn¹ XXI

wieku), sto³ówkê, bibliotekê oraz cztery sale
lekcyjne. O historii budowy opowiada³y wisz¹ce na korytarzach fotografie. Starsi
mieszkañcy miasta ze wzruszeniem ogl¹dali
dawne klasy, w których przed laty uczyli siê.
Po czêci oficjalnej Rada Rodziców zaprosi³a wszystkich goci na drobny poczêstunek.
Ca³a spo³ecznoæ szko³y jest wdziêczna
w³adzom miasta nie tylko za rozbudowanie
szko³y, ale równie¿ za odnowienie starej czêci i po³o¿enie nowej kostki przed g³ównym
wejciem. Dziêkujemy!
Teraz wszyscy z niecierpliwoci¹ oczekuj¹
otwarcia wietlicy szkolnej (koniec wrzenia) oraz tak d³ugo wyczekiwanej przez
po³udniow¹ stronê miasta  hali sportowej.
Przewodnicz¹ca Samorz¹du ZSG nr 1
Ola Strza³kowska
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Polsko-w³oskie rady na wszelkie odpady!

M³odzie¿ z Milanówka i Fumone wspólnie
pracowa³a nad projektem Polsko-w³oskie rady
na wszystkie odpady

Zwiedzanie parku w ¯elazowej Woli

W³adze miasta Milanówka i Fumone podczas
uroczystoci posadzenia drzewa przyjani
polsko-w³oskiej

Ju¿ po raz trzeci m³odzie¿ z w³oskiego miasteczka Fumone goci³a
w naszych domach. Podczas ich szeciodniowego pobytu wspólnie realizowalimy projekt pt. Polsko - w³oskie rady na wszelkie odpady, który zosta³ sfinansowany z funduszy
unijnych w ramach Programu M£ODZIE¯. W wymianie wziêli udzia³
cz³onkowie M³odzie¿owej Rady Miasta oraz laureaci konkursu pt. Moje
magiczne miejsce w Milanówku.
Razem z w³osk¹ m³odzie¿¹ zastanawialimy siê i debatowalimy
w jaki sposób mo¿na przeciwdzia³aæ
rosn¹cemu zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego. Przygotowalimy mapê zagro¿eñ ekologicznych
w Milanówku, opracowalimy plakaty edukacyjne dotycz¹ce segregacji
odpadów, a nawet sprz¹talimy nasze miasto. Dziêki spotkaniom z pracownikami Referatu Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego W³osi zrozumieli wagê idei segregacji odpadów i postanowili rozpropagowaæ j¹
w swoim miecie.
W czasie realizacji postawionych
zadañ programowych mielimy okazjê pokazaæ gociom stan naszego
rodowiska, zwiedzalimy miêdzy
innymi parki botaniczne w ¯elazowej Woli i Wilanowie. Staralimy siê
jak najwiêcej czasu obcowaæ z natur¹, szczególnie w czasie aktywnego
wypoczynku p³ywaj¹c na kajakach,
graj¹c w pi³kê czy sadz¹c drzewo
przyjani polsko - w³oskiej.
Nasi gocie brali równie¿ udzia³
w obchodach Dnia Milanówka.
Wspólnie z M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miasta, pracownikami Referatu Ochrony
rodowiska Urzêdu Miejskiego oraz
harcerzami z Hufca im. J. Kusociñskiego opiekowali siê Miasteczkiem
Ekologicznym. Pomagali w czasie
przeprowadzanych tam konkursów
dla najm³odszych mieszkañców naszego miasta.

Jestemy dumni z tego, ¿e nasza wspó³praca zaczyna przynosiæ wymierne korzyci
nie tylko w postaci przyjani, ale równie¿
w postaci planów maj¹cych na celu poprawê
jakoci ¿ycia w obydwu miejscowociach.
Dziêkujemy Burmistrzowi i Radnym Naszego Miasta, wszystkim pracownikom
Urzêdu Miasta, a w szczególnoci Pani Wies³awie Kwiatkowskiej, Panu Tomaszowie
wiebockiemu i Pani Renacie Górskiej za
pomoc i wsparcie podczas wizyty m³odzie¿y
z Fumone.
M³odzie¿owa Rada Miasta Milanówka
Marta Pacholczyk
Jan Tuszyñski

Niniejszy projekt zosta³ zrealizowany
przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu M£ODZIE¯. Treci tego projektu niekoniecznie odzwierciedlaj¹ stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponosz¹ za nie
odpowiedzialnoci.

W³oska m³odzie¿ podczas sprz¹tania
Milanówka

Wspó³praca Milanówek  Fumone
Podsumowuj¹c nasze 3-letnie kontakty
z w³oskimi przyjació³mi z Fumone (ok. 80 km
na po³udnie od Rzymu), mia³o mogê stwierdziæ, ¿e wspó³praca uk³ada siê dobrze,
a mo¿e nawet dobrze z plusem. St¹d pomys³
na jej rozszerzenie, aby nie popaæ w rutynê. Dotychczasowa wspó³praca opiera siê na
wymianie m³odzie¿y i kontaktach burmistrzów i radnych obu miast.
Ju¿ w przysz³ym roku chcielibymy rozpocz¹æ wymianê tak¿e miêdzy rodzinami,
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dlatego planujemy na pocz¹tku 2007 roku
sprawdziæ zainteresowanie tym pomys³em
wród mieszkañców Milanówka. Ponadto
od II pó³rocza br. szkolnego chcielibymy
wprowadziæ nauczanie jêzyka w³oskiego
w I klasach gimnazjów w Zespo³ach Szkó³
nr 1 i nr 3.
Pojawi³ siê równie¿ ciekawy pomys³ na
wymianê m³odych artystów miêdzy naszymi miastami. Zarówno w Milanówku, jak
i w Fumone jest wielu dobrze zapowiadaj¹-

cych siê adeptów sztuk piêknych, którzy
chêtnie pokazaliby swoj¹ twórczoæ.
Te wszystkie pomys³y s¹ dowodem na to,
¿e partnerska wspó³praca miêdzy Milanówkiem i Fumone nie jest typowa, czyli nie
skoñczy³a siê na podpisaniu umowy, ale trwa
i przynosi owoce.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Podsumowanie Akcji Lato
w miecie Milanówek 2006
Miejski Orodek Kultury, Milanówek,
ul. Kocielna 3 tel. 22/758-39-60
Zajêcia w ramach Akcji Lato w miecie
odbywa³y siê w lipcu i sierpniu od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 11.0014.00 na
basenie miejskim przy ul. Sportowej.
Dzia³a³a wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego. Dzieci i m³odzie¿ bra³y udzia³ w zajêciach pod opiek¹ instruktora sportowego. Do
sta³ych atrakcji nale¿a³y gry i zabawy, gra
w pi³kê siatkow¹, kometkê, tenis sto³owy, pi³kê no¿n¹ na ma³e bramki, rzutki, ringo, konkursy sprawnociowe.
Podczas tegorocznej Akcji Lato w Miecie
z zajêæ sportowych na terenie Miejskiego K¹pieliska skorzysta³o oko³o 500 uczestników.
Przeprowadzone zosta³y trzy du¿e imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta:
l 14.07.06. Zawody P³ywackie  wystartowa³o 70 zawodników.
l 19.08.06. Turniej w Pi³ce No¿nej dru¿yn
szecioosobowych wziê³o udzia³ 16 dru¿yn, czyli 120 zawodników.
l 26.08.06. Turniej w Pi³ce Siatkowej parami  wystartowa³o 18 par.
W miesi¹cu sierpniu, w ka¿d¹ rodê
w godz. 14.0015.30 dla dzieci w wieku 713
lat, odbywa³y siê warsztaty plastyczne. Ponadto, podczas wakacji Miejski Orodek Kultury udostêpnia³ bezp³atnie jeden z kortów
tenisowych. Wiele dzieci korzysta³o z tej propozycji po fali lipcowych upa³ów. Rodzice
z najm³odszymi pociechami odwiedzali plac
zabaw przed Miejskim Orodkiem Kultury,

który cieszy siê du¿¹ popularnoci¹. Na organizacjê zajêæ wydano 7.400 PLN.
Wszystkie szko³y na terenie naszego miasta zadba³y o to, aby dzieci które pozosta³y
w miecie podczas letniego wypoczynku
mog³y skorzystaæ z ciekawych propozycji
zajêæ artystycznych i sportowych.
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, Milanówek,
ul. Królewska 69; tel. 22/758-35-24
Akcja Lato w miecie odby³a siê w lipcu
2006 r. w godzinach 10.00 14.00 .
Ze wzglêdu na rozbudowê szko³y zajêcia
prowadzone by³y w wiêkszoci na wie¿ym
powietrzu i w obiektach sportowych na terenie Milanówka i Grodziska Mazowieckiego.
Dzieci bra³y udzia³ w grach i zabawach rekreacyjnych oraz uczestniczy³y w wycieczkach rowerowych i pieszych.
Codziennie uczestniczy³o w zajêciach
oko³o 35 osób ze szko³y podstawowej i gimnazjum. Na organizacjê zajêæ wydano
4.466PLN.
Szko³a Podstawowa. nr 2, Milanówek,
ul. Literacka 20; tel. 758-34-85
Akcja Lato w miecie odbywa³a siê codziennie prócz niedziel i wi¹t od 26.06. do
31.08. pomiêdzy godzin¹ 16.00 a 20.00.
Na terenie boisk sportowych Szko³y odbywa³y siê zajêcia sportowo-rekreacyjne dla
dzieci i m³odzie¿y, takie jak: koszykówka,
tenis sto³owy, siatkówka, pi³ka no¿na, unihockey, gry sprawnociowe zgodnie z potrzebami i zainteresowaniem uczestników.

Rewitalizacja
Komisja Rewitalizacji na swoim posiedzeniu w dniu 15 wrzenia w obecnoci Burmistrza Jerzego Wysockiego i z licznym udzia³em przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych dokona³a wizji lokalnej willi Waleria
proponowanej przez wiele rodowisk milanowskich i samych w³acicieli na Centrum
Kultury, a w nim Muzeum Szczepkowskiego
i Muzeum Miasta.
Komisja Rewitalizacji jak i Komisja Edukacji i Kultury w dyskusjach roboczych wyrazi³y swoje rekomendacje dla Rady Miasta,
by przy spe³nieniu warunków technicznych
i funkcjonalnych, które oceniaj¹ rzeczoznawcy, oraz przy pomylnym wyniku negocjacji cenowych z w³acicielami, w³¹czyæ
Waleriê do Programu Rewitalizacji i zabiegaæ o rodki na tak¹ inwestycjê w ramach
Funduszu Norweskiego.
Jednoczenie po zapoznaniu siê z raportem Sekretarza Miasta o wnioskach z³o¿onych przez indywidualnych mieszkañców
i organizacje milanowskie, uda³o siê wytypowaæ tzw. obszary kryzysowe i grupy pro-

gramowe, które stanowiæ bêd¹ trzon programu rewitalizacji w Milanówku. Bardzo obiecuj¹co zapowiada siê cie¿ka  ¿ywe muzeum architektury willowej w Milanówku,
w któr¹ wpisuj¹ siê prawie wszystkie dotychczas zg³oszone nieruchomoci.
Odrêbn¹ grupê stanowi¹ obiekty gminne,
które wraz z propozycjami Wspólnot Mieszkaniowych, daj¹ dobre rokowania dla poprawiania sytuacji mieszkaniowej (mieszkania
komunalne w zasobach miasta i prywatnych), przy pomocy funduszy przyznawanych na rewitalizacjê.
Dla lepszego zrozumienia potrzeb wnioskodawców w ostatniej fazie pisania projektu, jak i dla upewnienia siê, ¿e wa¿ne dla
mieszkañców sprawy zostan¹ uwzglêdnione, proszê o kontakt bezporedni z Pe³nomocnikiem ds. Rewitalizacji, Pani¹ Wies³aw¹ Kwiatkowsk¹, tel. 604560180, oraz ni¿ej podpisan¹ Przewodnicz¹c¹ Komisji Rewitalizacji  tel. 502535271.
Nowa, robocza definicja rewitalizacji to
REWITALIZACJA  LEK NA KRYZYS,

W zajêciach uczestniczy³o w zale¿noci od
pogody i okresu wakacji od 20 do 40 osób dziennie. Na organizacjê zajêæ wydano 5.900 PLN.
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3, Milanówek,
ul. ¯abie Oczko 1; tel. 22/758-34-60
Akcja Lato w miecie odby³a siê w sierpniu 2005 r. w godzinach 9.3013.30
W ofercie programowej znalaz³y siê zajêcia sportowe z trzech dyscyplin: pi³ki siatkowej, pi³ki koszykowej i pi³ki no¿nej. Najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³y siê rozgrywki
w pi³ce siatkowej. Regularnie przychodzi³a
grupa ok. 22 dziewcz¹t i ch³opców. Na organizacjê zajêæ wydano 2.858 PLN.
Komenda Hufca ZHP im. JanuszaKusociñskiego, w ramach Harcerskiej Akcji
Letniej 2006
zorganizowa³a biwak w Mociskach ko³o
Grodziska Mazowieckiego, w którym uczestniczy³o 50 dzieci ze wietlicy OpiekuñczoWychowawczej Turczynek.

*

W ramach konkursów uruchomionych
przez Miasto na organizacjê wypoczynku letniego:
 Komenda Hufca zorganizowa³a kolonie
dla 52 zuchów w Ciechocinku i obóz
w Przerwankach k/Gi¿ycka dla 75 harcerzy.
 Klub sportowy MILAN zorganizowa³ obóz
sportowy dla 39 dzieci w Podgórzynie
k. Jeleniej Góry,
 Stowarzyszenie Parafiada zorganizowa³o dla 20 dzieci z Milanówka wypoczynek
w Gdyni.
Informacje zebra³a
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

a obszarem kryzysowym w Milanówku s¹
zabytkowe domy i ich w³aciciele oraz mieszkañcy. Unijne rodki na rewitalizacjê daj¹
nam wreszcie szanse, której nie by³o w minionym 50-leciu. Tylko od Pañstwa aktywnej wspó³pracy zale¿y, czy nie bêdzie to
zmarnowana szansa.
Dla uspokojenia pesymistów dodam: Program Rewitalizacji jest programem krocz¹cym, podlega modyfikacjom i uzupe³nieniom. Dobrze skonstruowany nie pominie
niczyich interesów, ale od czego trzeba zacz¹æ, bo zegar rodków na lata 20072013
ju¿ tyka.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem
przed³o¿enia Radzie Miasta projektu programu Rewitalizacji, serdecznie zapraszam
w imieniu w³asnym i Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego osoby, które
z³o¿y³y wnioski do programu oraz cz³onków
Horyzontalnego Zespo³u ds. Rewitalizacji na
spotkanie robocze, które odbêdzie siê w dniu
9 padziernika (poniedzia³ek) br. o godzinie
17.00 w budynku B Urzêdu Miejskiego,
ul. Kociuszki 45, sala posiedzeñ Rady
Miasta.
Przewodnicz¹ca Komisji Rewitalizacji RM
El¿bieta £yszkowska
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Na wakacje po umiech

Dzieci z Grodna, Grodziska i Milanówka na wspólnych
wakacjach CARITASU
To has³o, pod jakim zorganizowano
w sierpniu br. wspólne wakacje dla dzieci
z Grodna, Grodziska i Milanówka. Wiele
z tych dzieci pochodzi z ubogich rodzin i to
by³y dla nich pierwsze zorganizowane wakacje. Pomys³ zrodzi³ siê jeszcze w ubieg³ym
roku, kiedy Milanówek goci³ grupê dzieci
polskiego pochodzenia z Grodna. Zawi¹za³y
siê wówczas przyjanie, które trwaj¹ po dzi
dzieñ. Organizatorzy z Milanówka doszli do
wniosku, ¿e inicjatywê nale¿y kontynuowaæ.
Zaj¹³ siê tym Zespó³ Parafialny Caritas
Matki Bo¿ej Bolesnej w Milanówku z g³ównym koordynatorem p. Andrzejem Olizaro-

cent skarpet i rajstop  podarowa³a du¿e iloci
swoich wyrobów.
Tym razem wypoczynek zorganizowano
w orodkach wczasowych Caritasu w Broku,
nad rzekami Bug i Liwiec, ³¹cznie w dwóch
turnusach uczestniczy³o 176 dzieci (w tym 92
z Milanówka, 40 z Grodziska i 44 z Grodna).
Na turnusach realizowano dwa wiod¹ce
programy Podró¿e i B¹d sob¹. Przewija³y siê w nich takie has³a, jak: Radoæ bez
alkoholu, Palenie szkodzi Tobie i najbli¿szemu otoczeniu, Niech Matka i Dziecko
bêd¹ najwa¿niejsze. By³y one myl¹ przedwodni¹ podczas warsztatów i innych zajêæ.

Grupa dzieci z Grodziska Maz. i Milanówka tu¿ przed wyjazdem na wspólne wakacje
do Broku; pierwszy z lewej: g³ówny koordynator p. Andrzej Olizarowicz

wiczem. Do organizacji w³¹czy³ siê Caritas
Archidiecezji Warszawskiej, pozyskano dotacjê Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wojewódzkiego Urzêdu Marsza³kowskiego.
Niezbêdnej pomocy udzielili przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych: burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki i burmistrz
Grodziska Maz. Grzegorz Benedykciñski. Nie
zabrak³o prywatnych sponsorów, jak Andrzej
Sroczyñski, który sprezentowa³ dzieciom
wiele zabawek, sprzêtu sportowego i wyposa¿enia do szko³y, a firma Andrea  produ-

W czasie kolonii organizowano wiele imprez o charakterze kulturalnym, jak: festiwal
piosenki Brok 2006, konkurs piosenki religijnej, wieczór indiañski przy ognisku. Ponadto obywa³y siê turnieje tenisa sto³owego,
mistrzostwa w grach planszowych, nie zabrak³o grillowania i imprez pod has³em
Sport na weso³o.
Zorganizowano atrakcyjne dla m³odzie¿y imprezy turystyczne, pobyt na krytym
basenie. Z pewnoci¹ w pamiêci uczestników
wakacji pozostan¹ d³u¿sze wycieczki auto-

karowe, m.in. do Wyszkowa, Pu³tuska, Prostyni i Bia³owie¿y (zwiedzano tam Muzeum
Wsi i Sztuki Ludowej). Bez w¹tpienia jednak
najatrakcyjniejsza by³a wycieczka do Warszawy, gdzie zapoznano siê z najwa¿niejszymi zabytkami stolicy, m.in. zwiedzano Muzeum Powstania Warszawskiego. W miarê
dobrych warunków pogodowych korzystano z k¹pieli w pobliskiej rzece i opalania siê
na pla¿y.
Oczywicie mo¿na jeszcze wiele napisaæ
o tych niezwykle udanych wakacjach, integruj¹cych dzieci z Polski i Bia³orusi poprzez
wspólne zabawy i piewy po polsku i bia³orusku. Wiele dzieci z Bia³orusi zainteresowa³o
siê polskoci¹, swoimi korzeniami. Bez w¹tpienia by³y to udane wakacje nie tylko dla
dzieci zza wschodniej granicy, ale i dla naszych m³odych mieszkañców Milanówka
i Grodziska, którzy poznali tak¿e problemy
swoich rówieników. Zawi¹za³y siê kolejne
przyjanie, a ¿e s¹ one trwa³e wiadczy fakt,
i¿ do Broku w czasie turnusów przyje¿d¿a³y
rodziny z Milanówka, które goci³y dzieci
z Bia³orusi w swoich domach w 2005 r.
Na po¿egnanie m³odych uczestników turnusów z Bia³orusi obdarowano polskimi
ksi¹¿kami, kasetami z nagraniami muzycznymi, albumami na zdjêcia, s³odyczami itp.
Wszyscy uczestnicy kolonii wrócili do
swoich domów wypoczêci i zadowoleni, pe³ni si³ do pracy przez ca³y nowy rok szkolny.
A wszystko to by³o mo¿liwe dziêki zapa³owi ludzi dobrej woli, którzy pomogli takie
wakacje naszym dzieciom zorganizowaæ, jak
równie¿ dziêki wsparciu finansowemu
udzielonemu przez Caritas Archidiecezji
Warszawskiej, w³adze samorz¹dowe, Urz¹d
Marsza³kowski i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w zorganizowaniu kolonii serdecznie dziêkujemy
i mamy nadziejê na kontynuacjê tej akcji
w nastêpnych latach.
Zespó³ Parafialny Caritas przy Parafii
Matki Bo¿ej Bolesnej w Milanówku
Krystyna Zakrzewska, Barbara Wróblewska
Andrzej Olizarowicz

Pomnik-symbol Ojca wiêtego Jana Paw³a II
II edycja konkursu

Burmistrz Miasta Milanówka og³asza
II edycjê spo³ecznego konkursu otwartego,
jednoetapowego na wykonanie koncepcji pomnika-symbolu Ojca wiêtego Jana Paw³a II
w Milanówku wraz z koncepcj¹ zagospodarowania terenu wokó³ pomnika (lokalizacja
 Skwer im. Ojca wiêtego Jana Paw³a II
u zbiegu ulic Mickiewicza i Kociuszki).
Celem konkursu jest wybranie koncepcji
pomnika oraz uzyskanie w³aciwego rozwi¹zania przestrzennego i funkcjonalnego projektowanego pomnika wraz z otaczaj¹cymi
go elementami ma³ej architektury w powi¹zaniu z najbli¿szym otoczeniem a tak¿e wy-
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³onienie autora (autorów) wybranej pracy,
który zostanie zaproszony do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej rêki, przedmiotem którego bêdzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz materia³ów przetargowych na realizacjê budowy pomnika oraz pe³nienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót objêtych
wykonan¹ dokumentacj¹ projektow¹.
Uczestnikami konkursu mog¹ byæ wy³¹cznie osoby lub zespo³y, w sk³adzie których bêd¹
osoby legitymuj¹ce siê odpowiednimi kwalifikacjami i posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia okrelone w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu wraz z za³¹cznikami mo¿na odebraæ w terminie do dnia 1 grudnia 2006 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45, 05-822
Milanówek w godzinach 8.0016.00;
tel. 022 758 30 61 w 213; fax: 022 755 81 20
(osobicie lub drog¹ pocztow¹).
Regulamin konkursu jest dostêpny równie¿
na stronie internetowej www. milanowek.pl
Termin sk³adania prac 29 grudnia 2006 r.
Og³oszenie wyników 8 lutego 2007 r.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Kalendarz imprez kulturalnych

i sportowych padziernik/listopad 2006

PADZIERNIK
01.10. (niedziela)
godz. 17.00
Obchody 70. rocznicy uruchomienia po³¹czenia linii EKD/WKD do Milanówka.
W programie:
godz. 10.0016.00
 Ekspozycja wagonu silnikowego produkcji angielskiej z 1927 roku z zachowanymi elementami tego okresu.
(Miejsce  przystanek WKD Milanówek
Grudów)
godz. 17.00
 Uroczyste otwarcie Wystawy eksponatów
muzealnych zwi¹zanych z histori¹ EKD/
WKD wypo¿yczonych z Muzeum EKD
w Grodzisku Mazowieckim. Wystawa
czynna: 30 wrzenia  7 padziernika.
 Projekcja filmu dotycz¹cego historii EKD/
WKD.
(Miejsce  MOK)
06.10. (pi¹tek)
godz. 17.00
XXXV Warszawska Jesieñ Poezji. Gocie:
 Anna Kajtoch (Kraków)  poetka,
animatorka ¿ycia literackiego.

MOK zaprasza
Warsztaty Twórcze:
l RYSUNEK i MALARSTWO  zajêcia dla
m³odzie¿y w wieku 1218 lat w poniedzia³ki godz. 17.00. Konsultacje dla doros³ych godz. 18.00
l PLASTYKA  zajêcia dla dzieci w wieku
712 lat we wtorki godz. 16.30
l DZIECIÊCY TEATR AMATORSKI  spotkania dzieci w wieku 812 lat w ka¿dy pi¹tek
godz. 17.00
l M£ODZIE¯OWY TEATR AMATORSKI 
spotkania m³odzie¿y w wieku 1218 lat
w ka¿dy pi¹tek godz. 18.30
l Zespó³ wokalny Z£OTY LIÆ (udzia³
bezp³atny)  zajêcia muzyczne dla emerytów i rencistów. Spotkania w poniedzia³ki i czwartki w godz. 15.0016.00
l Zespó³ wokalny CODA  zajêcia dla
m³odzie¿y w wieku 1316 lat. Spotkania
w rody o godzinie 16.00
l Zespó³ TAÑCA NOWOCZESTEGO  zapraszamy m³odzie¿ w wieku 812 lat. Zajêcia w pi¹tki o godzinie 16.00.
Odp³atnoæ za udzia³ w sekcjach i zespo³ach artystycznych Miejskiego Orodka Kultury wynosi 35 PLN miesiêcznie.
Szkó³ki:
l Szkó³ka SZACHOWA  zajêcia dla dzieci i
m³odzie¿y w wieku 618 lat w ka¿d¹ sobotê godz. 10.00
l Szkó³ka STRZELECKA  zajêcia we wtorki i pi¹tki w godzinach 17.0019.00. Od-




Jacek Kajtoch (Kraków)  krytyk,
eseista, antologista, profesor, wyk³adowca na wy¿szych uczelniach.
Janusz Termer (Warszawa)  krytyk,
eseista. (Miejsce  MOK)

08.10. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny dla dzieci od 3 do 11
lat pt. Podró¿e z Czarodziejem. Czarodziej zaprasza dzieci do zaczarowanej krainy, gdzie nauka jest zabaw¹ a zabawa nauk¹. W tej krainie bajki pomiesza³y siê i popl¹ta³y i tylko przy pomocy dzieci Czarodziej
mo¿e je uratowaæ. Bilety wstêpu po 5 PLN
od osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce  MOK)
godz. 16.00
Uroczystoci obchodów 60. rocznicy istnienia Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddzia³ w Milanówku.
W programie:
 Wystêp zespo³u ludowego pieni i tañca
Mazovia z P³ocka.
 Koncert operowy; Dariusz Biernacki 
baryton, Maciej Morgun  fortepian.
(Miejsce  Miejska Hala Sportowa, ul. ¯abie
Oczko 1)
p³atnoæ za udzia³ w szkó³kach zainteresowañ Miejskiego Orodka Kultury wynosi
35 PLN miesiêcznie.
Kluby:
l Klub PRZEDSZKOLAKA  w ramach którego dzieci maj¹ zajêcia plastyczne, teatralne, ruchowe, muzyczne i jêzyka angielskiego. Spotkania odbywaj¹ siê 3 razy
w tygodniu w poniedzia³ki, rody i pi¹tki
w godz. 10.0014.00. Informacja o odp³atnoci u prowadz¹cego tel. (0-22) 724-80-37
l Klub SZACHOWY  spotkania w poniedzia³ki, rody i pi¹tki w godz. 17.0019.00
l Klub BRYD¯OWY  zaprasza na Turnieje
Czwartkowe w godz. 18.0022.00
l Towarzyski Klub SENIORA Z³oty Liæ 
spotkania we czwartki w godz. 12.0014.00
l Klub SCRABBLE  spotkania w rody od
godz. 17.00.
Æwiczenia sprawnociowe dla m³odzie¿y i dla doros³ych:
l Gimnastyka na Krêgos³up  zajêcia we
wtorki i czwartki o godz. 17.30
l LOW IMPACT na bazie PILATES  zajêcia
we wtorki i czwartki o godz. godz. 18.20
l FANK-AEROBIK  zajêcia we wtorki i
czwartki o godz. 19.10.
Odp³atnoæ: 8 PLN za zajêcia  jednorazowo, 50 PLN za karnet na 8 zajêæ jednego typu do wykorzystania w ci¹gu 5 tygodni od dnia zakupu. Zni¿ka dla emerytów i rencistów, odp³atnoæ: 7PLN za
zajêcia  jednorazowo, 40 PLN za karnet

11.10. (roda)
godz. 18.00
Dzieñ Edukacji. Koncert artystyczny.
Zwi¹zek Zawodowy Nauczycieli Emerytów
i Rencistów Milan. (Miejsce  MOK)
13.10. (pi¹tek)
Uroczyste obchody 45-lecia ZS nr 2 im.
gen. Józefa Bema, ul. Wójtowska
Plan obchodów na str. 15
godz. 17.00
Dzieñ Edukacji Narodowej w Milanówku.
(Miejsce  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1)
14.10 (sobota)
Uroczyste ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej nauczycieli tajnego nauczania w Milanówku.
godz. 10.00
Msza w. w kociele w. Jadwigi w Milanówku.
godz. 11.00
Uroczystoci w ISSP nr 18, ul. Spacerowa 3.
18.10. (roda)
godz. 17.00
Uroczysta Inauguracja roku akademickiego
2006/2007 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
(Miejsce  MOK)
* Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo
zmian w Kalendarium Imprez.
na 8 zajêæ jednego typu do wykorzystania
w ci¹gu 5 tygodni od dnia zakupu.
Ponadto zapraszamy do:
l STRZELNICA Pneumatyczna MOK,
mieszcz¹ca siê w budynku Zespo³u Szkó³ nr 1
przy ul. Piasta 14. Otwarta we wtorki i pi¹tki
w godzinach 17.0019.00
Odp³atnoæ: dzieci i m³odzie¿ szkolna  5 PLN
za 20 strza³ów, doroli  10 PLN za 20 strza³ów. Mo¿liwe jest wynajêcie pomieszczeñ
strzelnicy po wczeniejszym uzgodnieniu 
50 PLN + vat/godz.
l SALONIK-GALERIA Historyczna Miasta
Milanówka, mieszcz¹ca siê w willi Matulka (budynek Poczty Polskiej) na parterze  z g³ównego wejcia na wprost.
Czynna w rody w godz. 1618 lub po telefonicznym uzgodnieniu tel. (0-22) 758 32 34.
Miejski Orodek Kultury ponadto oferuje:
l WYNAJEM SAL  na spotkania, konferencje, kursy, seminaria
l WYNAJEM SCENY  na imprezy plenerowe i teatralne
l Zapisy na Kurs Prawa Jazdy kat B 
Orodka Szkolenia Kierowców Mi-Lo
l ORGANIZACJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH
Zainteresowanych zapraszamy do Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku przy ul.
Kocielnej 3, tel/fax (0-22) 758-39-60; tel.
(0-22) 758-32-34
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk
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Odesz³a na wieczn¹ wartê
Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa
14) jako sanitariuszka, nastêpnie zosta³a
mianowana dowódc¹ plutonu sanitarnego
batalionu. Po kapitulacji wróci³a z mê¿em
Adamem do domu w Milanówku. Po aresztowaniu mê¿a podejmowa³a ró¿ne prace zarobkowe, m.in. zajmowa³a siê ceramik¹.
W 1978 r. zorganizowa³a w Milanówku Muzeum prac swego ojca, znanego rzebiarza
Jana Szczepkowskiego.

Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa
(kadr z ostatniego wywiadu TV dla TMM)

22 wrzenia po ciê¿kiej i d³ugotrwa³ej
chorobie zmar³a Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa (1915-2006), honorowy obywatel Miasta Milanówka i honorowy cz³onek
Towarzystwa Mi³oników Milanówka. Urodzi³a siê w 1915 w Krakowie; skoñczy³a Gimnazjum Anieli Przesmyckiej i Miejsk¹ Szko³ê Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Po wybuchy wojny w 1939 r. natychmiast w³¹czy³a siê wraz z mê¿em do walki
z hitlerowskim okupantem w szeregach Armii Krajowej. Pod pseudonimem Hanka
(u¿ywa³a te¿ innych pseudonimów: Kora,
Helena, Nela, Anna, Barbara) by³a
³¹cznikiem do specjalnych poruczeñ mjr. Mariana Drobika, Dziêcio³a.
Przeniesiona w koñcu 1942 r. do Biura
Studiów Przemys³owych pe³ni³a tê sam¹
funkcjê pod pseudonimem Nela. W czasie
Powstania Warszawskiego walczy³a w batalionie Zaremba-Piorun (ul. Emilii Plater

Przez ca³y powojenny okres pieczo³owicie przechowywa³a kopie tajnych meldunków wywiadu przemys³owego AK, przesy³anych wspólnie z mê¿em do Londynu, które w znacznym stopniu przyczyni³y siê do
ostatecznego zwyciêstwa nad hitleryzmem.
W 1999 r. po ukazaniu siê w Rzeczpospolitej artyku³u Jana Nowaka-Jeziorañskiego
nt. zniszczenia przez Brytyjczyków archiwum polskiego wywiadu w Londynie przed
50 laty, ujawni³a trzymane w w rodzinnym
domu w Milanówku dokumenty, bêd¹ce dowodem wk³adu Polaków w walkê z hitleryzmem. Wtedy dopiero wraz Danut¹ Stêpniewsk¹ (równie¿ z wywiadu AK) doczeka³a siê wyrazów uznania ze strony w³adz polskich. Obie sêdziwe panie zosta³y udekorowane w siedzibie Senatu w grudniu 1999 r.
RP Krzy¿ami Oficerskim i Kawalerskim Odrodzenia Polski. Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa zosta³a pochowana w rodzinnym
grobie na Pow¹zkach u boku swojego mê¿a.
W tej ostatniej drodze towarzyszyli jej licznie przybyli przyjaciele i znajomi, przedstawiciele W³adz Samorz¹dowych Milanówka.
Czeæ Jej Pamiêci!
Towarzystwo Mi³oników Milanówka

Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa
podczas uroczystoci ods³oniêcia tablicy
upamiêtniaj¹cej dzia³alnoæ Polskiego
Pañstwa Podziemnego w Milanówku,
przy ul. Fiderkiewicza (26.09.2004 r.)

P.S. W nastêpnym Biuletynie fragmenty wspomnieñ Hanny Szczepkowskiej-Mickiewiczowej i nigdzie jeszcze nie opublikowany wywiad, który znajdzie siê w ksi¹¿ce
Milanówek  ludzie i wydarzenia.

Tadeusz Piekarski  Koszmar (19222006)
Przed wojn¹ by³ uczniem gimnazjum
w Milanówku i harcerzem 18 MDH. W roku
1938/39 pe³ni³ funkcjê zastêpowego najm³odszych nowo przyjêtych ch³opców.
W czerwcu 1939 roku ukoñczy³ IV klasê gimnazjum.
W pocz¹tkowym okresie okupacji niemieckiej uczy³ siê na tajnych kompletach licealnych w Milanówku, a nastêpnie przeniós³
siê do Szko³y Wawelberga w Warszawie.
Maturê zda³ w 1942 r.
Od 1941 roku by³ ¿o³nierzem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej
(NOW) w Milanówku. W okresie: listopad
1942  czerwiec 1943 jako elew pierwszej
grupy drugiego kursu konspiracyjnej pod-
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chor¹¿ówki (oficjalna nazwa: Zastêpcze Kursy Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty) uzyska³
stopieñ kpr. podch. i otrzyma³ przydzia³ s³u¿bowy na stanowisko z-cy dowódcy 50. plutonu (w Grodzisku Maz.), którego dowódc¹
zosta³ kolega z podchor¹¿ówki plut. pchor.
Robotnik (Jan Garstecki).
W 1943 roku przez kilka tygodni ukrywa³ siê w klasztorze w Kostowcu. W 1944
roku pe³ni³ dy¿ur w magazynie broni Obwodu Ba¿ant w nocy z 8 na 9 sierpnia. Dzieñ
póniej, 10 sierpnia nad ranem, magazyn
w wyniku zdrady dosta³ siê w rêce Niemców.
Po mierci J. Garsteckiego prawdopodobnie
wróci³ do macierzystego, 52.plutonu, do dyspozycji jego dowódcy  por. Raczyñskiego

(Ryszard Csaky). Bra³ udzia³ w odbiorach
zrzutów, ubezpieczaniu lokali sztabowych,
akcjach dywersyjnych.
Po wojnie na pewien czas umkn¹³ z Milanówka, aby nie wpaæ w rêce NKWD. Pracowa³ w Szczecinie, przez rok studiowa³ na
Politechnice Gdañskiej. Po powrocie do domu
dokoñczy³ studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Przez 30 lat
Pracowa³ w Metroprojekcie. W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych przeszed³ na emeryturê. D³ugo walczy³ ze mierteln¹ chorob¹, która pokona³a go 29 lipca 2006 roku.
Odszed³ od nas jeden z nielicznych ju¿
wojennych podchor¹¿ych.
Czeæ Jego pamiêci.
Andrzej Szolc

Spe³nione pragnienie Micha³a Lasockiego
Przystanek Drogi ¯elaznej WarszawskoWiedeñskiej w Milanówku powsta³ w 1901 r.
i wp³yn¹³ na szybki rozwój miejscowoci jako
letniska i niedzielnych wycieczek warszawiaków. W nied³ugim czasie okaza³o siê, ¿e
dziel¹ce miejscowoæ tory kolejowe s¹ utrapieniem. Relacje z w³adzami kolei nie uk³ada³y siê najlepiej od pocz¹tku. Mimo to powsta³y dwa przejcia: jedno oficjalne przejcie z przejazdem przy stacji kolejowej (potem zamienione na wiadukt) i drugie we
wschodniej czêci Milanówka. Szybki rozwój
Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej w latach trzydziestych sprawi³, ¿e du¿a
czêæ pracowników mieszkaj¹cych po pó³nocnej stronie torowiska by³a zmuszona do
przemierzenia dodatkowych kilometrów, aby
dotrzeæ do celu. Okazuje siê, ¿e jeszcze przed
II wojn¹ wiatow¹ toczono boje o powstanie
trzeciego przejcia. Wyrazem tego jest dokument, jaki znalaz³ siê w posiadaniu Towarzystwa Mi³oników Milanówka. Dokument ten
zosta³ zredagowany przez Milanowskie Towarzystwo Letnicze, którego prezesem w tym
czasie by³ Micha³ Lasocki. Po zebraniu podpisów zacnych mieszkañców Letniska zosta³
wys³any i...?
Na kopii widnieje przyklejone potwierdzenie wys³anego listu poleconego. Oto jego treæ:
Do Warszawskiej Dyrekcji P.K.P.
w Warszawie
Dotyczy: przejcie przez tor kolejowy.
Wobec znacznego rozwoju letniska
Milanówek po obu stronach plantu kolejowego na d³ugoci przesz³o kilometra, odczuwaæ siê daje brak przejcia
przez tor kolejowy. Istniej¹ce 2/dwa/
przejcia: jedno w obrêbie stacji, drugie w kierunku Brwinowa, s¹ niedostateczne, co powoduje, ¿e mieszkañcy
w znacznej iloci, dla skrócenia sobie
drogi, przechodz¹ codziennie, mimo istniej¹cego zakazu i przepisów ostrze-

SZPITAL ZACHODNI
im. Jana Paw³a II
w Grodzisku
Mazowieckim
Chcielibymy przekazaæ Pañstwu najnowsze wiadomoci z terenu Szpitala Zachodniego.
W og³oszonym przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, konkursie na
stanowisko Zastêpcy Dyrektora ds. Medycznych, wygra³ jednog³onie dr hab. n.med.
Jacek Pawlak. Nowy Dyrektor równoczenie
pe³ni funkcjê Ordynatora Oddzia³u Chirurgii
Ogólnej.
Od pocz¹tku wrzenia na terenie Szpitala
dzia³a Poradnia Onkologiczna. W poradni
przyjmuj¹ lekarze:

Dzikie przejcie przez tory
w zachodniej czêci Milanówka
funkcjonowa³o przez prawie sto lat

Nowa k³adka nad torowiskiem
bezpiecznie po³¹czy³a dwie aktywne
czêci naszego miasta

gawczych, przez plant kolejowy, nara¿aj¹c siê na niebezpieczeñstwo, a nasyp kolejowy na zepsucie.
Maj¹c powy¿sze na uwadze i d¹¿¹c
do uporz¹dkowania tego po¿a³owania
godnego stanu rzeczy, ni¿ej podpisane
Stowarzyszenie, Organizacje i osoby zainteresowane, zamieszka³e na terenie
Milanówka, niniejszym zwracaj¹ siê do
Szanownej Dyrekcji z uprzejm¹ prob¹
o ³askawe urz¹dzenie jak najrychlej
jeszcze jednego przejcia na przestrzeni pomiêdzy stacj¹ a zachodni¹ czêci¹
Milanówka, mniej wiêcej naprzeciwko
Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej i domku dró¿nika kolejowego.
Oczekuj¹c przychylnej decyzji,
pozostajemy Z powa¿aniem
(podpisy na oryginale)
Milanówek, dn. 20 czerwca 1937 r.
Adres: Milanowskie Towarzystwo Letnicze, ul. Kocielna 3.

lu tragedii na torach kolejowych spowodowanych brakiem bezpiecznego przejcia
przez tory. Czy¿ nie jest ironi¹, ¿e dopiero po
prawie siedemdziesiêciu latach pragnienie
Micha³a Lasockiego i wielu mieszkañców Milanówka zosta³o zrealizowane w³asnymi
rodkami spo³ecznoci milanowskiej. Odwa¿na decyzja radnych obecnej kadencji
sprawi³a, ¿e dzisiaj rzesze mieszkañców
mog¹ spokojnie przemierzaæ ponad torowiskiem zapominaj¹c o nieszczêciach czyhaj¹cych na mniej uwa¿nych.
Problemy z w³adzami polskich kolei na
tym siê jednak nie koñcz¹. Pozostaje wiele
problemów zwi¹zanych z w³asnoci¹ PKP,
z ogrodzeniem torowiska, z ekranami t³umi¹cym dwiêki, z dworcem przypominaj¹cym jedynie s³uszne czasy" i do³y kloaczne
Letniska. Wyrazem dba³oci o niepe³nosprawnych pozostaj¹ strome schody na peron, nawet bez podjazdów dla wózków
z dzieæmi! Musimy mimo wszystko mieæ nadziejê, ¿e odwieczny problem skoñczy siê
z chwil¹ przekazania obiektów miastu. Kolej
bêdzie tylko... odcinaæ kupony  biletowe.

To nieprawdopodobne, ¿e do dzisiaj koleje nie spe³ni³y tej proby. Przez wiele lat,
mieszkaj¹c w willi Maria (róg ul. ¯abie
Oczko i Krakowskiej), by³em wiadkiem wie-

Pawe³ Piotrowski
pi¹tek
 godz.15.00-18.00
sobota
 godz. 9.00-12.00
W³odzimierz Osiadacz
poniedzia³ek  godz.16.3020.00
roda
 godz.16.3020.00
Aby zapisaæ siê do tych specjalistów nie jest
wymagane skierowanie. Szczegó³owych informacji udziela Centralna Rejestracja Szpitala, pod nr. telefonu (0-22) 755 90 49.
Uleg³ zmianie grafik pracy lekarzy w Poradni Ginekologicznej. Doktora Waldemara Biernata, zast¹pi³ doktor Jacek Chomicki.
Doktor J.Chomicki przyjmuje pacjentki:
wtorek
 godz. 7.30-15.00
roda
 godz. 7.30-15.30
czwartek
 godz. 7.30-14.30
pi¹tek
 godz. 7.30-12.30

Cz³onek Zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta

W poniedzia³ki, w godz. 8.00-14.00 pacjentki przyjmowane s¹ przez doktor Zofiê
Gutkowsk¹.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod
numerem telefonu (0-22) 755 91 05,... 07, 08.
Nadal zapraszamy na bezp³atne badania:
 piersi (mammografia),
 badanie jelita grubego (kolonoskopia).
Bezp³atne badanie mammograficzne
skierowane jest do pacjentek w wieku 50 69 lat! Zapisy osobicie w rejestracji Zak³adu Diagnostyki Obrazowej lub pod numerem
telefonu (0-22) 755 90 36.
Dok³adne informacje i zapisy na badanie
jelita grubego (kolonoskopiê) pod numerem
(0-22) 755 91 22.
Promocja Zdrowia
Anna Jurczak
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Nowe boisko na Wójtowskiej
13 padziernika br. zostanie oddane do
u¿ytku pierwsze w Milanówku boisko o nawierzchni syntetycznej, z torem wrotkarskim
i z owietleniem.
Koszt inwestycji to ok. 540 tys. z³; inwestorem jest Powiat Grodziski przy wspó³udziale samorz¹du Milanówka, który dofinansowa³ inwestycjê kwot¹ 80 tys. z³ i Urzêdu
Marsza³kowskiego, który do³o¿y³ 100 tys. z³.
Boisko o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 22 m x 44 m, bêdzie s³u¿yæ do gier
zespo³owych  mini pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej, siatkowej, koszykówki oraz do tenisa
ziemnego. Tor wrotkarski o wymiarach 185
m x 5 m, to drugi tego typu tor wybudowany
na Mazowszu. Jest to pierwszy etap inwestycji  w przysz³oci na torze powstanie bie¿nia tartanowa z 4 torami. Z toru bêd¹ mogli
korzystaæ ci, którzy je¿d¿¹ na deskach i ³y¿worolkach. Pierwsze wrotkarskie zawody
województwa mazowieckiego odbêd¹ siê 13
padziernika o godz. 14.30.
Obiekt sportowy bêdzie s³u¿y³ uczniom
szko³y przy ul. Wójtowskiej, a w godzinach
popo³udniowych bêdzie dostêpny dla milanowskiej m³odzie¿y.

45 lat
Ekonomika
w datach
1 IX 1961 Rozpoczyna pracê Technikum
Ekonomiczne i Zasadnicza Szko³a Handlowa. Z braku budynku szko³a korzysta z gocinnoci LO przy ulicy Piasta, zajêcia odbywaj¹ siê popo³udniami
1963/1964  Rozpoczyna pracê Technikum
Ekonomiczne dla doros³ych o specjalnoci
handel
1964/1965  Nowy kierunek kszta³cenia:
ogólnoekonomiczny
19661969  Funkcjonuje Zaoczne Technikum Samochodowe dla doros³ych oraz Policealne Studium Ekonomiczne
1968/1969  Technikum Ekonomiczne przekszta³cone zostaje w Liceum Ekonomiczne
1969  Rozpoczêcie budowy szko³y przy ulicy Wójtowskiej 3
1970  Ukoñczenie budowy g³ównego budynku szko³y
X 1970  Przeprowadzka szko³y do nowego
budynku
1972/1973  Powo³ano Zespó³ Szkó³ Zawodowych w sk³adzie: Liceum Ekonomiczne,
Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szko³a Zawodowa oraz szko³y dla doros³ych
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Kompleks sportowy przy Zespole Szkó³ nr 2 im. gen. Józefa Bema  wielkie osi¹gniêcie
inwestycyjne Starostwa Grodziskiego i w³adz Milanówka, s³u¿¹ce dzieciom
i m³odzie¿y ca³ego miasta

Pomys³odawc¹ budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego jest wicestarosta Krzysztof Filipiak, a projekt wykona³ p. Roman
Kolarz.

Docelowo, budowa toru wrotkarskiego
przewidziana jest równie¿ w Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy ul. Szkolnej.
Miejskie Centrum Informacji
Izabela Ciela

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 2 IM. JÓZEFA BEMA
przy ul. Wójtowskiej 3,
znany w rodowisku jako Ekonomik,
zaprasza wszystkich absolwentów i sympatyków szko³y
do udzia³u w obchodach 45-lecia placówki,
w dniu 13 padziernika 2006 r.

Plan obchodów
10.00  Msza w. w kociele w. Jadwigi w Milanówku
11.15  Uroczysty apel
12.05  Otwarcie nowo wybudowanego boiska sportowego i toru wrotkowego
12.20  Mecz pi³ki no¿nej Samorz¹d Milanówka  Samorz¹d Powiatu Grodziskiego
13.00  Mecz pi³ki no¿nej uczniowie  absolwenci szko³y
14.30  Zawody wrotkarskie okrêgu mazowieckiego
16.00  Spotkanie absolwentów z pracownikami szko³y
Osoby zainteresowane proszone s¹ o potwierdzenie udzia³u w uroczystociach
w sekretariacie szko³y, od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.0017.00, do 10 padziernika
2006 r.; tel.: 022 758 33 16, 758 36 37; www.zsbem.aplus.pl, e-mail: zsbem@pro.onet.pl

19731974  Dobudowano dwukondygnacyjny tzw. segment socjalny (wietlica i szatnia)
1974/1975  Pierwszy nabór do klasy o specjalnoci: pracownik administracyjno-biurowy
1975/1976  Otworzono klasê o profilu:
tkacz maszynowo-rêczny
12 X 1976  Uroczystoæ nadania szkole
imienia gen. Józefa Bema
27 VIII 1999  Zmiana nazwy na Zespó³
Szkó³ im. gen. Józefa Bema w Milanówku
przy ulicy Wójtowskiej 3
1999/2000  Rozpoczyna pracê Liceum
Ogólnokszta³c¹ce o profilu ogólnym i Liceum
Techniczne o profilu ekonomiczno-admninistracyjnym

1 IX 2002  Zmiana nazwy na ZS Nr 2 im.
gen. Józefa Bema
20 XII 2002  Powo³ano TE dla doros³ych;
przekszta³cenie LT w LP
29 VIII 2003  Powo³ano Pañstwow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ do przeprowadzania egzaminów eksernistycznych z zakresu technikum ekonomicznego dla doros³ych
1 XI 2004  Przekszta³cenie wszystkich typów szkó³ z ZS ponadpodstawowych w szko³y ponadgimnazjalne
X 2006  45 lat istnienia Szko³y i oddanie do
u¿ytku nowego kompleksu sportowego.

Co nowego w dzia³alnoci Zwi¹zku
Emerytów...

wszyscy czujemy siê jak jedna wspólna rodzina, jest fajnie i weso³o. Z wycieczek naszych korzystaj¹ równie¿ mieszkañcy MilaPowróci³a w³anie II grupa emerytów
ki i soboty od godz. 15, a w miarê potrzeb
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Miasta Wies³awy
Na zakoñczenie sezonu wycieczkowego
Kwiatkowskiej oraz
zorganizujemy dwa wyjazdy-pielgrzymki do
Emeryci z Milanówka na wycieczce w Hiszpanii
Rady Miasta i radCzêstochowy. W roku 2007 Zwi¹zek zorganych , dla których
nizuje wycieczki do Budapesztu, Chorwacji
bardzo szczêliwi, ¿e po wielu trudach i ladzia³alnoæ Zwi¹zku Emerytów zrzeszaj¹lub Grecji, odbêd¹ siê równie¿ kilkudniowe
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cych 624 osób jest znacz¹ca.
na terenach naszego kraju, a tak¿e wczasy
widzielimy, a mo¿e nie mielimy okazji
Przyczyniaj¹c siê do proby naszych
kilkudniowe w góry i nad morze.
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artyku³ach, o sprawy, któ60-lecia naszego Oddzia³u, w dniu 8 pare interesuj¹ nas, spotkania
dziernika 2006 r. o godz. 16 w Hali Sportoz ciekawymi ludmi, wiewej przy ulicy ¯abie Oczko 3. Spotkajmy siê
czory poetyckie, wspólne
razem w szerokim gronie radonie, podsupiewanie dawnych melomujmy nasz dorobek i porozmawiajmy
dii, kó³ka zainteresowañ
Komisja Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu Rady Miasta
o przysz³oci.
jak: bridge, kó³ko haftu,
Milanówka, podobnie jak w ub. roku, czêæ rodków finansoszachowe, wszystkie spoPrezes ZERiI
wych zaplanowanych na ochronê zdrowia przeznaczy³a na
tkania odbywaj¹ siê w pi¹tIrena Zieliñska
szczepienia przeciw grypie dla mieszkañców Milanówka osób urodzonych przed 01.01.1936 r.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dowodem
osobistym do nastêpuj¹cych przychodni na terenie Milanówka:
1. NZOZ AWEMED przy ul. Piasta 30,
2. NZOZ PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH przy ul. Królowej Jadwigi 16.
ODDZIA£ W MILANÓWKU
Sczepienie jest bezp³atne. Warunkiem zaszczepienia jest
zawiadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeZAPRASZA
ciwwskazañ do wykonania szczepienia.
WSZYSTKICH CZ£ONKÓW
Wed³ug komunikatu Europejskich Producentów SzczepioNA UROCZYSTOCI OBCHODÓW
nek (EVM), szczepionki przeciw grypie bêd¹ dostêpne na ryn60-LECIA ISTNIENIA,
ku polskim na prze³omie wrzenia i padziernika. Akcja szczepieñ rozpocznie siê natychmiast po ich udostêpnieniu i bêKTÓRE ODBÊD¥ SIÊ
dzie prowadzona do dnia 15 grudnia br. lub do wyczerpania
W DNIU 8 PADZIERNIKA 2006 R.
puli szczepionek.

Szczepienia
przeciw grypie

ZWI¥ZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
I INWALIDÓW

Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia
Opieki Spo³ecznej i Sportu
Ma³gorzata Filipiak

O GODZ. 16.00 W HALI SPORTOWEJ
PRZY ULICY ¯ABIE OCZKO.
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Bylimy i my
W dniu 3 wrzenia 2006 roku w Milanówku odbywa³y siê
imprezy w ramach programu Dzieñ Milanówka. Rozpoczê³y
siê uroczyst¹ Msz¹ wiêt¹ w intencji dzieci, m³odzie¿y i nauczycieli oraz powiêceniem nowego budynku Szko³y nr 1. Dalsze
imprezy mia³y ju¿ miejsce na stadionie przy ul. Turczynek. Grupie m³odzie¿y i kibicom nie przeszkadza³ podaj¹cy czasami doæ
intensywnie deszcz. Na terenie stadionu rozstawiono namioty
ró¿nych firm, organizacji, stoiska z pami¹tkami i zabawkami,
punkty ma³ej gastronomii.
W jednym z namiotów, pod ogromnym granatowo-¿ó³tym
szyldem wykonanym przez artystê plastyka pana W³odzimierza Starociaka, w niezwykle doborowym towarzystwie  pomiêdzy namiotami Miejskiego Orodka Kultury, firmy Zepter
i PZU  bylimy my  Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W jednym z namiotów, przedstawiciele MU3W zapraszali na
Czym kierowa³ siê Zarz¹d MU3W przygotowuj¹c tego rodzaju inauguracjê nowego roku akademickiego
stoisko? Naszym zadaniem by³o przede wszystkim informowanie mieszkañców Milanówka, ¿e jestemy, dzia³amy, rozpoczyMILANOWSKI UNIWERSYTET
namy w³anie nowy rok akademicki. Zagl¹da³o do nas wiele osób,
pragn¹c na wyeksponowanych zdjêciach z zesz³orocznych wyTRZECIEGO WIEKU
k³adów odnaleæ siebie lub swoich bliskich. Rozdalimy ponad
250 ulotek, a wszyscy zainteresowani otrzymywali od nas wyzaprasza na inauguracjê
czerpuj¹ce informacje o naszych dotychczasowych osi¹gniêciach,
roku akademickiego 2006/2007.
o planach na najbli¿szy rok akademicki i o zapisach. Stoisko nasze odwiedzi³y w³adze miasta: pan Burmistrz Jerzy Wysocki, pani
Uroczystoæ odbêdzie siê 18 padziernika br.
Sekretarz Gminy Wies³awa Kwiatkowska (której serdecznie dziêo godz.17.00 w sali Teatru Letniego Miejskiego Orodka
kujemy za udostêpnienie nam namiotu), radni, pan Prezes TMM
Andrzej Pettyn oraz przedstawiciele firm milanowskich.
Kultury w Milanówku (wstêp wolny).
Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman

Dziêkujemy odwiedzaj¹cym i zainteresowanym.
Gra¿yna Witwicka-Kilar

S³oñce wieci³o tenisistom
Wakacyjne
Turnieje 2006
19 sierpnia 16 dru¿yn (120 pi³karzy)
wziê³o udzia³ w Wakacyjnym Turnieju Pi³ki
No¿nej, który odby³ siê na boisku pi³karskim
przy Basenie Miejskim. Tak jak w roku ubieg³ym najlepsz¹ dru¿yna okaza³a siê FC Kwiatowa, która pokona³a XXX w rzutach karnych 5:4. trzecie miejsce zajê³a dru¿yna Berliny. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ pan
Krzysztof Michalak.
26 sierpnia na basenie Miejskim spotkali
siê sympatycy pi³ki siatkowej parami tzw.
pla¿ówki.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ pan Grzegorz Lawendowski. Mecze by³y ciekawe
i emocjonuj¹ce. W finale para Rafa³ Dej  Jakub Maciejczak pokonali parê Grabowski 
Grabowski, trzecie miejsce zajê³y pary Skoneczny  Draniak i Ob³êkowski  Wczeniak.
Puchary, medale i nagrody wrêcza³ Burmistrz
Miasta Pan Jerzy Wysoki.
Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak
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Od 14 do 17 wrzenia na kortach Miejskiego Orodka Kultury rozegrane zosta³y
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w grze pojedynczej i podwójnej o Puchar Burmistrza
Miasta Milanówka i starosty Powiatu Grodziskiego. Piêkna pogoda towarzyszy³a od pocz¹tku do koñca Turnieju, który by³ na bardzo wysokim poziomie. Mecze by³y bardzo

wyrównane co potêgowa³o emocje i sport ten
zaskarbi³ sobie nowych entuzjastów w naszym miecie. Mistrzem Milanówka i Mistrzem Powiatu zosta³ Grzegorz Godlewski
z Piastowa, który pokona³ Tomasza Winiewskiego z Milanówka. Trzecie miejsce
zajêli S³awomir Graczyk z ¯yrardowa i Wojciech Kazimierczak z Warszawy.

brak zdjêcia

W³adze Miasta i Powiatu ze zwyciêzcami zawodów

W turnieju deblowym para W³odzimierz Filipiak (Milanówek) 
Grzegorz Godlewski po heroicznym
boju pokona³a parê Wojciech Andrzejewski (Milanówek)  Tomasz
Winiewski. Trzecie miejsce dla par:
Maciej Badowski (Pruszków)  Czarek Go³awski (Warszawa) i Tomasz
Kostrzewa  Wies³aw Szelachowski
(obaj Grodzisk Maz.). Puchary
i nagrody tenisistom wrêczali
V-ce Starosta Powiatu Grodziskiego Krzysztof Filipiak i Burmistrz
Miasta Jerzy Wysoki.
Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak

W Dzieñ Milanówka Samorz¹d
i Dzia³acze Milanu gór¹
W dniu 03.09.06 r. o godzinie 13.15 na
murawê stadionu KS Milan wybieg³a dru¿yna Samorz¹du i Dzia³aczy Milanu. Naprzeciwko nich stanê³a dru¿yna S³u¿b Mundurowych (czyli Policji, Stra¿y Miejskiej i Stra¿y Po¿arnej). Sêdzi¹ g³ównym meczu pi³karskiego by³ p. Adam Wojty³a.
W meczu wyst¹pili zawodnicy: Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, V-ce Starosta Powiatu Krzysztof Filipiak, V-ce Burmistrz Bogdan
Korycki, Prezes Milan Jacek Banaszczyk, Komendant Stra¿y Miejskiej Karol £uczak, Komendant Policji Jacek Kot.
Mecz by³ bardzo zaciêty, ale prowadzony
w duchu fair play. Zwyciêzcami okazali siê
Samorz¹dowcy i Dzia³acze Milanu, pokonuj¹c S³u¿by Mundurowe 6:2.
Bramki dla Samorz¹dów strzelili:
 Jerzy Wysocki 2
 Tomasz Korycki 2

 Artur Niedziñski
 Marek Dziewicki
Bramki dla S³u¿b Specjalnych zdobyli:
 Darek Popielczyk
 Szymon Sznajder

Najlepszymi graczami na boisku byli:
obroñca Artur Arak i strzelcy dwóch bramek
Tomasz Korycki i Jerzy Wysocki. Mecz komentowa³ V-ce Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Jerzy Majewski.
S³u¿by Specjalne odgra¿aj¹ siê, ¿e za rok
pokonaj¹ dru¿ynê Samorz¹du i Dzia³aczy
Milanu.
Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak

Samorz¹dowcy i Dzia³acze Milanu po zwyciêskim meczu ze S³u¿bami Mundurowymi

Miêdzy sezonami koszykarskimi na Piasta
Dru¿yna ch³opców w nadchodz¹cym sezonie dozna³a du¿ych os³abieñ. Szko³ê ukoñczy³o kilku wartociowych zawodników
(Piotr Obrêbski i £ukasz Pa³ka). Gry w tym
sezonie nie bêdzie móg³ prawdopodobnie
kontynuowaæ najlepszy zawodnik minionego sezon £ukasz Kie³ek. Wiêcej na swoje
barki bêd¹ musieli wsi¹æ pozostali zawodnicy pierwszego sk³adu. Nadzieje pok³adane s¹ w Damianie Kotwiñskim, który uczyni³ du¿y postêp. Z pierwszych klas dosz³o
zaledwie dwóch zawodników Bartosz Karasiñski - gracz GKK oraz Mateusz Piacik.
Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t jest ca³y czas
w rotacji. W trakcie zesz³ego sezonu z gry
zrezygnowa³y Ola Baæmaga i Paula Posta-

remczak. W styczniu dosz³a Gosia Godzikowska, która jednak nie bêdzie gra³a w tym
roku. Szko³ê skoñczy³a Julita Micha³owska,
a Gosia Wieczorek powiesi³a buty na ko³ku.
Na pewno pierwszoplanow¹ postaci¹ bêdzie
MVP Zawodów Powiatowych Karolina Dobrosz. Zdecydowanie wiêcej w tym roku musi
pokazaæ Monika Lamirska. Solidnymi zawodniczkami s¹ Aga Szczap i Sylwia Mikluska (jeli omin¹ j¹ kontuzje). Nie wiadomo
te¿ czy najlepsza zawodniczka sezonu, Kasia Sobczak znajdzie czas na grê.

Du¿e s³owa podziêkowania dla pani dyrektor Marianny Frej, która udostêpnia
obiekty SP2 przy ulicy Literackiej., dla pana
Grzegorza Lawendowskiego, prezesa III-cio
ligowej dru¿yny UKS 3 Milanówek za pomoc przez ca³y sezonu. Za pomoc materialn¹ dla ZPWO Juliusz Szewczyk i Banku
Spó³dzielczego w Brwinowie za ufundowanie nagród dla dziewcz¹t za Zawody Powiatowe.

Na razie dziewczêta graj¹ w Grodziskiej
Lidze Koszykówki Kobiet, co prawda bez
sukcesów, ale to z powodu ci¹g³ych braków
w sk³adzie.

www.zs1-milanowek.pl/milan/index.html

Akcja grabienia
i wywozu lici kasztanowca
Szanowni Mieszkañcy Milanówka,
Zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ o kontynuowanie, rozpoczêtej w ostatnich 2 latach,
akcji grabienia lici kasztanowca i gromadzenia ich w szczelnie zamkniêtych workach
foliowych, w celu zmniejszenia populacji
szkodnika kasztanowca pospolitego  Szrotówka kasztanowcowiaczka.

Worki z liæmi kasztanowców, w których
zimuj¹ poczwarki Szrotówka kasztanowcowiaczka, nale¿y wystawiaæ do godz. 8.00,
w ni¿ej podane dni, uwzglêdniaj¹c podzia³
miasta na cztery kwarta³y lub osobicie dostarczaæ worki z liæmi kasztanowca, na teren miejskiej kompostowni przy ul. Konopnickiej w Milanówku (dojazd od ul. Wiatracz-

Wszystkie dane, wyniki i statystyki na
stronie dru¿yny:

Micha³ Gbur

nej naprzeciwko stacji benzynowej) w czasie trwania akcji tj. od 17 do 21 padziernika br. w godz. od 8.00 do 15.30 .
Terminy wywozu lici kasztanowców:
17.10.2006 (wtorek) kwarta³ I
18.10.2006 (roda)  kwarta³ II
19.10.2006 (czwartek)  kwarta³ III
20.10.2006 (pi¹tek)  kwarta³ IV
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk
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Jesienny odbiór
worków z liæmi
2006 r.
II KWARTA£
15.11. 2006 r. (roda)
i 16.11.2006 r. (czwartek)
od godz. 8.00
I KWARTA£
13.11.2006 r. (poniedzia³ek)
i 14.11.2006 r. (wtorek)
od godz. 8.00

IV KWARTA£
20.11.2006 r. (poniedzia³ek)
i 21.11.2006 r. (wtorek)
od godz. 8.00

Worki nale¿y wystawiaæ na ulice w pasach
chodnikowych w dniach wywozu do godz.
8.00. Worki powinny byæ zawi¹zane lub zaklejone tam¹ klej¹c¹.
Worki ustawione na terenie posesji jak
równie¿ wystawione po terminie nie bêd¹ odbierane!
UWAGA! Jednostka wywozowa za zabrane
worki nie pozostawia pustych worków.
W worki ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ siê
w placówkach handlowych. Rozmiar i kolor
worków dowolny.

III KWARTA£
17.11.2006 r. (pi¹tek)
i 18.11.2006 r. (sobota)
od godz. 8.00

Kier. Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher
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