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Przysz³oæ
im gen. Józefa Bema
Milanówka
zale¿y od nas
G³osujmy 12 listopada
Gor¹co apelujemy do wszystkich mieszkañców Milanówka o aktywne uczestnictwo
w wyborach samorz¹dowych.
Nie pozwól, by kto inny, oddaj¹c g³os 
decydowa³ za Ciebie.
Lista kandydatów na Burmistrza, do Rady
Miasta Milanówka, Rady Powiatu Grodziskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz granice okrêgów i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych znajdziecie
Pañstwo na stronie internetowej miasta Milanówka www.milanowek.pl w zak³adce:
WYBORY 2006 oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego.
Miejska Komisja Wyborcza w Milanówku

Podziêkowania
dla Starostwa
Sk³adamy gor¹ce podziêkowania Panu
Starocie Markowi Wie¿bickiemu, Zarz¹dowi Powiatu Grodziskiego i Radnym Powiatu
Grodziskiego za bardzo dobr¹ czteroletni¹
wspó³pracê z naszym Miastem i przyczynienie siê do sprawnej modernizacji 6 z 11 km
dróg powiatowych na terenie Milanówka.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê tym,
którzy zawsze stali na stra¿y naszych milanowskich interesów w Powiecie: Panu
Krzysztofowi Filipiakowi  Wicestarocie Powiatu Grodziskiego, cz³onkowi Zarz¹du Powiatu, wielkiemu animatorowi sportu, który
dopi¹³ swego i wybudowa³ boisko ze sztucznej trawy z torem wrotkarskim na terenie
Zespo³u Szkó³ nr 2 przy ulicy Wójtowskiej,
a tak¿e wspieraj¹cemu go panu Andrzejowi
Pettynowi  Wiceprzewodnicz¹cemu Rady
Powiatu Grodziskiego.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Pi¹tek, 13 padziernika okaza³ siê bardzo
szczêliwym dniem w szkole na Wójtowskiej
w Milanówku  uroczycie obchodzono 45-lecie
istnienia szko³y po³¹czone z otwarciem nowego boiska wybudowanego z funduszów
Starostwa Powiatu Grodziskiego (370 tys. z³)
przy wspó³udziale w³adz Miasta Milanówka
(80 tys. z³) i Urzêdu Marsza³kowskiego
(100 tys. z³). Goæmi honorowymi byli
Erwina Ry-Ferens medalistka mistrzostw
w ³y¿wiarstwie szybkim i Kazimierz Kowalczyk Prezes Polskiego Zwi¹zku £y¿wiarstwa
Szybkiego. wiêto najm³odszej, publicznej
powiatowej szko³y ponadgimnazjalnej, rozpoczê³o siê od Mszy w. odprawionej przez
ks. Zbigniewa Jêdrzejczyka w kociele pod
wezwaniem w. Jadwigi l¹skiej. W kociele
zgromadzili siê nauczyciele, uczniowie, rodzice, absolwenci, dyrektorzy szkó³ powiatowych i miejskich, zaproszeni gocie,
a wród nich przedstawiciele Wy¿szej Szko³y Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania,
z któr¹ ZS podj¹³ wspó³pracê. Szczególny nastrój
zapewni³a obecnoæ pocztów sztandarowych.

Nastêpna czêæ uroczystoci odby³a siê
w szkolnej sali gimnastycznej. Na rêce
dyrekcji zosta³y przekazane listy gratulacyjne
ci¹g dalszy na str. 14

Uroczyste przeciêcie wstêgi przez
Wicestarostê Powiatu Grodziskiego
Krzysztofa Filipiaka i Dyrektor ZS nr 2
Mariê Swolkieñ-Osieck¹

70 lat Warszawskiej Kolei
Dojazdowej w Milanówku
1 padziernika br., w Miejskim Orodku
Kultury odby³y siê obchody 70-lecia uruchomienia linii EKD/WKD w Milanówku.

Obchody otworzyli: Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, Prezes WKD Grzegorz
Dymecki oraz by³y dyrektor Zak³adu Eksploatacji Linii WKD Stanis³aw Kaczorowski.
W siedzibie Miejskiego Orodka Kultury
w Milanówku mia³a miejsce Wystawa Eksponatów Muzealnych oraz wystawa zdjêæ
archiwalnych zwi¹zanych z histori¹ EKD/
WKD. Uwzglêdniono równie¿ warszawsk¹
komunikacjê tramwajow¹ z okresu, kiedy
si³¹ napêdow¹ nie by³ pr¹d, ale konie poci¹gowe.

Maszynista w stroju z epoki i wagon EKD
z 1927 r.; poci¹gi tego typu wozi³y
pasa¿erów w latach 19271971

Tajniki techniczne, dzieje historyczne
kolejki oraz aspekty techniczne wyjaniali
zwiedzaj¹cym: Andrzej Brzozowski, prezes
Warszawskiego Klubu Modelarzy Kolejowych i Andrzej Szymiczek, prezes Klubu
Mi³oników Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
ci¹g dalszy na str. 9
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 20.09.17.10.2006 r.
Burmistrz:
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2006 r.
Uzasadnienie:
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etowe o przyznane kwoty dotacji celowych z bud¿etu pañstwa z przeznaczeniem na:
l w rozdz. 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ
 sfinansowanie kosztów wydawania przez
gminy decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni¿ ubezpieczeni, spe³niaj¹cych
kryterium dochodowe, o którym mowa w art.
8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach
opieki zdrowotnej, finansowanych ze rodków publicznych o 150 z³,
l w rozdz. 85213  Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia rodzinne z pomocy
spo³ecznej o 2.000 z³,
l w rozdz. 80101  Sfinansowanie wprowadzenia od 1 wrzenia 2006 r. nauczania
jêzyka angielskiego w pierwszej klasie Szko³y Podstawowej ZSG nr 3 o 2.924 z³,
l w rozdz. 75101  Zadania zwi¹zane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów samorz¹dowych zarz¹dzonych (I i II
tura) na dzieñ 12 listopada 2006 r. o 42.144 z³,
l w rozdz. 85214  Wyp³aty zasi³ków sta³ych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 40.000 z³,
l w rozdz. 85214  Dofinansowanie wyp³at zasi³ków okresowych w czêci gwarantowanej z bud¿etu pañstwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy spo³ecznej o 16.500 z³.
2. Dokonuje siê zmian w rozdz. 85415 w celu
urealnienia planu wydatków dotycz¹cych wy-

p³at stypendiów i zasi³ków szkolnych o 481 z³.
3. Przenosi siê wydatki bud¿etowe miêdzy
paragrafami:
l w rozdz. 75023  Urzêdy gmin  na kwotê
5.200 z³ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy dachu Urzêdu Miejskiego
w budynku A oraz na sfinansowanie badañ
lekarskich dla pracowników Urzêdu Miasta,
l w rozdz. 75075  Promocja jednostek
samorz¹du terytorialnego  na kwotê
10.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów druku Biuletynu Miasta,
l w rozdz. 80101  Szko³y Podstawowena kwotê 10.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania budynku Szko³y Podstawowej nr 2,
l w rozdz. 75702  Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego  na kwotê 150 z³,
w celu zabezpieczenia rodków na sp³atê
odsetek, w zwi¹zku z udzielonym porêczeniem sp³aty po¿yczki,
l w rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ na kwotê 4.000 z³ w zwi¹zku z urealnieniem
planu wydatków przeznaczonych na organizacjê imprez w szko³ach,
l w rozdz. 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  na kwotê 4.830 z³ na zakup
opa³u dla podopiecznych Orodka Pomocy
Spo³ecznej w okresie jesienno-zimowym na
kwotê 31.000 z³,
l w rozdz. 85219  Orodek Pomocy Spo³ecznej  na kwotê 6.700 z³ na zakup programu finansowo-ksiêgowego, mebli biurowych oraz w zwi¹zku z urealnieniem planu
wydatków przeznaczonych na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie orodka,
b) rozdysponowania rezerwy bud¿etowej na
2006 r.: w wysokoci 80.000 z³ z przezna-

czeniem na bie¿¹ce naprawy i remonty dróg
gminnych;
c) zmian w arkuszach organizacyjnych
ZSG nr 1, SP nr 2 i ZSG nr 3 na rok szkolny
2006/2007:
II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³
w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2006 r.
2. Zmiany Uchwa³y Rady Miasta Milanówka nr 271/XXIV/05 z 28.04.2005 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Milanówek
pakietu udzia³ów spó³ki PKP WKD Sp. z o.o.
3. Uchylenia Uchwa³y nr 329/XXIX/05 Rady
Miasta Milanówka o zaci¹gniêciu w 2006 r.
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu
w Banku Ochrony rodowiska SA I Oddzia³
w Warszawie.
5. Przyjêcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Milanówka.
6. Wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata
2005-2013.
Szczegó³owe informacje na temat uchwa³
skierowanych do Rady Miasta znajd¹ Pañstwo poni¿ej.
III. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
1. Na jesienny wywóz lici z posesji i terenów u¿ytecznoci publicznej w granicach
Miasta,
w trybie zapytania o cenê
2. Na dostawê sprzêtu i oprogramowania
komputerowego dla Urzêdu Miejskiego.
IV. Zatwierdzi³ zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podbudowy t³uczniowej w ulicy Krakowskiej.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z XXXV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 17 padziernika 2006 r.
XXXV Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 17 padziernika 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 nagrody dla laureatów VI edycji konkursu na naj³adniejszy ogródek przydomowy. Szczegó³owe informacje na stronie 17.
Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami. Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³,
znajduj¹ce siê w porz¹dku obrad XXXV sesji.
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty uchwa³:
Uchwa³a nr 392/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2006
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
11-za, 2-przeciw, 1-wstrz.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
 zwiêksza siê plan dochodów o otrzymane
darowizny pieniê¿ne na budowê dróg gminnych w wys. 15.450 z³.
l Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u sprzeda¿y dzia³ek o 213.000 z³.

l Rozdz. 75011 Urzêdy wojewódzkie 
zwiêksza siê plan dochodów o 1.000 z³
w zwi¹zku z wy¿sz¹ realizacj¹ op³at za wydawanie dowodów osobistych.
l Rozdz.75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne  zwiêksza siê plan dochodów o przyznan¹ dotacjê w wys. 47.000 z³ z samorz¹du
województwa mazowieckiego przeznaczon¹
na dofinansowanie OSP w Milanówku.
l Rozdz. 75416  Stra¿ Miejska  zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u nak³adanych
mandatów karnych o kwotê 2.000 z³.
l Rozdz. 75601  Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych  w zwi¹zku
z wy¿sz¹ realizacj¹ podatku od dzia³alnoci
gospodarczej op³acanego w formie karty podatkowej zwiêksza siê plan dochodów z tego
ród³a o 30.000 z³.

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 ponadplanowe wp³ywy z tytu³u podatku od rodków transportowych w wys.
2.000 z³.
l Rozdz. 75616  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób fizycznych  zwiêksza siê plan dochodów ³¹cznie o 2.500 z³, w tym z tytu³u
podatku od rodków transportowych o 1.500 z³
i z op³aty za czynnoci administracyjne
o 1.000 z³.
l Rozdz. 75618  Wp³ywy z innych op³at
stanowi¹cych dochody jst na podstawie
ustaw  zwiêksza siê plan o kwotê 5.943 z³
tj. o zrealizowane wp³ywy z op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
l Rozdz. 75621  Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
 w zwi¹zku z szacowan¹ wy¿sz¹ realizacj¹
wp³ywów z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych od kwoty podanej w zawiadomieniu Ministra Finansów,
zwiêksza siê plan dochodów z tego ród³a
o kwotê 159.500 z³.
l Rozdz. 75801  Czêæ owiatowa subwencji ogólnej  zwiêksza siê plan dochodów
o zwiêkszon¹ czêæ owiatow¹ subwencji
ogólnej ³¹cznie o kwotê 85.500 z³, ze rodków rezerwy czêci owiatowej na dofinansowanie wyposa¿enia nowowybudowanych
obiektów szkó³ i placówek owiatowych oraz
nowych pomieszczeñ do nauki pozyskanych
w wyniku modernizacji lub adaptacji,
w sprzêt szkolny i pomoce naukowe owiatowe oraz na likwidacjê szkód w szko³ach
i placówkach owiatowych wywo³anych
zdarzeniami losowymi.
l Rozdz. 85212  wiadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego  w zwi¹zku z wy¿sz¹ realizacj¹ zwiêksza siê plan dochodów nale¿nych gminie z tytu³u zwrotu przez komornika s¹dowego wyp³aconych zaliczek alimentacyjnych o kwotê 2.000 z³.
l Rozdz. 90001  Gospodarka ciekowa
i ochrona wód  plan dochodów z tytu³u
wp³at mieszkañców na budowê kanalizacji
w miecie zwiêksza siê o 14.700 z³.
l Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê plan dochodów ³¹cznie
o 23.600 z³, tj. o ponadplanowe wp³ywy
z tytu³u wiadczonych us³ug reklamy i pieniê¿ne darowizny na organizacjê Dnia Milanówka.
Zmniejsza siê plan dochodów bud¿etowych.
l Rozdz. 40002  Dostarczanie wody 
zmniejsza siê plan dochodów z tytu³u rozliczenia dzia³alnoci (zysku) ZWiK o 70.000 z³.
l Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  zmniejsza siê plan do-

chodów z op³aty za wieczyste u¿ytkowanie
nieruchomoci o 5.000 z³.
l Rozdz. 75615  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  zmniejsza siê plan
dochodów z podatku rolnego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych i odsetek od zaleg³oci podatkowych ³¹cznie o 24.000 z³.
l Rozdz. 75616  Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób fizycznych  zmniejsza siê plan dochodów ³¹cznie o 14.000 z³, w tym z tytu³u
podatku od posiadania psów o 10.000 z³
i z odsetek od nieterminowych wp³at podatków o 4.000 z³.
Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych.
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 80.000 z³ oraz w ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza siê
50.000 z³ na budowê jezdni i chodnika
z kostki betonowej w ulicy Wojska Polskiego.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
zwiêksza siê plan wydatków ZSG Nr 1
o 45.000 z³ z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposa¿enia do nowowybudowanych
sal lekcyjnych (ze rodków zwiêkszonej subwencji owiatowej).
l Rozdz 80110  Gimnazja  zwiêksza siê
plan wydatków ZSG Nr 3 na remonty budynku o kwotê 40.000 z³ (w zwi¹zku z przyznaniem na ten cel rodków z rezerwy czêci
owiatowej subwencji ogólnej).
l Rozdz. 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne  zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
47.000 z³ z przeznaczeniem na zakup odzie¿y ochronnej i sprzêtu.
l Rozdz. 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi  w zwi¹zku z wy¿sz¹ realizacj¹
op³at za wydawanie zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu zwiêksza siê plan wydatków Gminnego Programu Przeciwdzia³ania i Zapobiegania Alkoholizmowi o kwotê 5.943 z³.
Zmniejsza siê plan przychodów bud¿etu miasta.
W zwi¹zku z szacowan¹ wy¿sz¹ prognoz¹ dochodów w³asnych miasta, zmniejsza siê
planowane do zaci¹gniêcia w br. kredyty
i po¿yczki o kwotê 222.750 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków bud¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ planu.
l Rozdz. 40002  Dostarczanie wody 
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych na budowê wodoci¹gu w ulicy Brwinowskiej, Macierzanki i Gombrowicza ³¹cznie o 40.000 z³.

l Rozdz. 75011  Urzêdy wojewódzkie 
zmniejsza siê plan wydatków osobowych
(p³ace i pochodne od p³ac pracowników)
o 12.350 z³.
l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza
siê plan wydatków ³¹cznie o 44.300 z³,
w tym o 10.000 z³ z przeznaczeniem na
koszty przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta i 34.300 z³ na wynagrodzenia pracowników i pochodne od p³ac.
l Rozdz. 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne  zwiêksza siê wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem OSP o 15.000 z³, tj. m.in.
na zakup specjalistycznego drobnego sprzêtu po¿arniczego, odzie¿y ochronnej, oleju
opa³owego i paliwa.
l Rozdz. 75416  Stra¿ miejska  zmiany
w planie wydatków na kwotê 16.648 z³ wynikaj¹ z urealnienia planu (oszczêdnoci
w planie wydatków osobowych przeznacza
siê na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku Stra¿y
Miejskiej).
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
w ramach tego rozdzia³u dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian: w zwi¹zku ze wzrostem od
wrzenia liczby dzieci w niepublicznych
szko³ach podstawowych, w tym wzrostem
dzieci z orzeczonym stopniem niepe³nosprawnoci, zwiêksza siê plan dotacji
o 82.610 z³. Zmniejsza siê plan wydatków
na wynagrodzenia i sk³adki ZUS w szko³ach
podstawowych ³¹cznie o 87.840 z³, w tym
w SP NR 2 o 9.000 z³, w ZSG Nr 1 o 29.440
i w ZSG Nr 3 o 49.400 z³. Ponadto dokonuje
siê przeniesieñ w planie wydatków ZSG Nr 3
na kwotê 2.099 z³ z przeznaczeniem na
koszty umowy zlecenia pracownika prowadz¹cego sprawy kadrowe, natomiast w planie wydatków ZSG NR 1 na kwotê 2.145 z³
z przeznaczeniem na zakup rodków czystoci i zlecenie wykonania remontu sufitu w sali
gimnastycznej oraz na wykonanie remontu
elewacji budynku szkolnego przeznacza siê
25.000 z³.
l Rozdz. 80103  Oddzia³y przedszkolne
przy szko³ach podstawowych  zmniejsza siê
plan dotacji dla niepublicznych szkó³ podstawowych o kwotê 27.420 z³ oraz w planie
wydatków Przedszkola Nr 1 dokonuje siê
zmian z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeñ nauczycieli i pochodnych
od wynagrodzeñ.
l Rozdz. 80104  Przedszkola  zwiêksza
siê plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotê 11.870 z³ (w zwi¹zku ze
wzrostem liczby dzieci). Ponadto w planie
wydatków Przedszkola Nr 1 dokonuje siê
zmian z przeznaczeniem na zakup rodków
czystoci.
l Rozdz. 80110  Gimnazja  w zwi¹zku
z tym, ¿e od wrzenia br. nie nast¹pi³ wzrost
liczby uczniów uczêszczaj¹cych do Gimnazjum Spo³ecznego (co by³o zak³adane zgodnie z wnioskiem szko³y) zmniejsza siê plan
dotacji 47.750 z³. Ponadto zmniejsza siê plan
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wydatków na p³ace i pochodne ³¹cznie
o 82.180 z³, w tym w ZSG Nr 1 o 10.380 z³,
a w ZSG Nr 3 o 71.800 z³ oraz dokonuje siê
przeniesieñ w planie wydatków ZSG Nr 3 na
kwotê 8.460 z³ z przeznaczeniem na zakup
dodatkowych sto³ów do wyremontowanej
kuchni (zgodnie z zaleceniami Sanepidu)
oraz na kwotê 26.000 z³ z przeznaczeniem
na zakup samochodu s³u¿bowego.
l Rozdz. 80113  Dowo¿enie uczniów do
szkó³  na dowóz dzieci niepe³nosprawnych
do szkó³ przeznacza siê kwotê 10.000 z³.
l Rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
na zakup nagród w konkursach i dowóz dzieci na zawody miêdzyszkolne przeznacza siê
kwotê 10.000 z³.
l Rozdz. 85219  Orodki pomocy spo³ecznej  dokonuje siê przeniesieñ w planie wydatków na kwotê 3.702 z³ Zgodnie z informacj¹ z MUW w Warszawie przyznane rodki na wyp³aty dodatku do wynagrodzeñ pracowników socjalnych dotyczy³y jedynie planu wynagrodzeñ z wy³¹czeniem pochodnych
od wynagrodzeñ.
l Rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ 
dokonuje siê przeniesieñ w ramach wydatków MCI na kwotê 600 z³ z przeznaczeniem
na op³aty DSL.
l Rozdz. 85401  wietlice szkolne 
zmniejsza siê plan wydatków na p³ace i pochodne ³¹cznie o 10.450 z³, w tym w ZSG Nr 1
o 1.950 z³, a w ZSG Nr 3 o 8.500 z³.
l Rozdz. 90001  Gospodarka ciekowa
i ochrona wód  zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na projekty techniczne budowy kanalizacji sanitarnej o 40.000 z³.
l Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach  zmniejsza siê plan
wydatków bie¿¹cych na pielêgnacjê zieleni
miejskiej o 5.000 z³, rodki przenosi siê do
rozdzia³u 92195.
l Rozdz.92109  Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby  zwiêksza siê dotacjê dla
Miejskiego Orodka Kultury o 70.000 z³
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji: Koncertu Arii Operowych, IX Konkursu Poezji Religijno-Patriotycznej, Dnia
Rycerskiego Lidzbark Warmiñski  Milanówek, obchodów 70-tej rocznicy uruchomienia i po³¹czenia kolejki EKD/WKD, przedstawienia Teatru Tañca, zakup projektora multimedialnego, koszty projektu koncepcji marki produktu turystycznego Ma³y Londyn i
znaku graficznego oraz projektu wizualizacji
sal muzealnych.
l Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê plan wydatków na realizacjê zadania budowa amfiteatru o kwotê 5.000 z³.
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
zmniejsza siê plan wynagrodzeñ i pochodnych pracowników zatrudnionych w Miejskiej Hali Sportowej o 700 z³.
Uchwa³a nr 393/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkie-
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go Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
W uchwale Nr 329/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 roku
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu
urealnienia planu wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany: w § 1 uchwa³y kwotê 886.150 z³
zastêpuje siê kwot¹ 663.400 z³. Po¿yczka
jest zaci¹gniêta na budowê kanalizacji sanitarnej w bie¿¹cym roku.
Uchwa³a nr 394/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: zmian w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
W zwi¹zku z potrzeb¹ uporz¹dkowania
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na koniec IV kadencji samorz¹du, Radni uchwalili niezbêdne zmiany w WPI, wynikaj¹ce
z podjêtych wczeniej korekt bud¿etu miasta.
Uchwa³a nr 395/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr 271/XXIV/
05 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Milanówek pakietu udzia³ów spó³ki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na przed³u¿enie do
31 marca 2007 r. terminu nabycia na rzecz
Gminy Miasto Milanówek pakietu udzia³ów
spó³ki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp.
z o.o.. Zmiana terminu wynika z przed³u¿aj¹cej siê procedury sprzeda¿y WKD na rzecz
Konsorcjum Samorz¹dowego.
Uchwa³a nr 396/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: przyjêcia Programu Rewitalizacji dla Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 9-za, 3-przeciw, 2-wstrz.
Radni uchwalili Program Rewitalizacji
dla Miasta Milanówka. Program Rewitalizacji jest zgodny z podstawowymi dokumentami programowymi gminy: Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Milanówka, Strategia
zrównowa¿onego rozwoju miasta Milanówka na lata 2004-2020, Strategia Integracji
i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
Miasta Milanówka na lata 2005-2013, Program Ochrony i kszta³towania rodowiska
Miasta Milanówka wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004-2011. Rada Miasta Milanówka powy¿sz¹ uchwa³¹ przyjê³a
Program Rewitalizacji Miasta, jako dokument programowy o d³ugim okresie realizacji. Gwarancj¹ trwa³oci Programu jest sam
mechanizm programowania dla potrzeb funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
przewiduj¹cy wspieranie projektów zawartych w programie rewitalizacji.

O rewitalizacji szerzej piszemy na stronie 5
Uchwa³a nr 397/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni na wniosek mieszkañców, przedstawiony przez Przewodnicz¹c¹ Zespo³u ds.
Nazewnictwa, ulicy obejmuj¹cej dzia³ki ewidencyjne Nr 8/6 i 66 w obrêbie 07-07 (ulica
boczna od ulicy redniej) nadali nazwê Poziomkowa.
Uchwa³a nr 398/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni na wniosek mieszkañców, przedstawiony przez Przewodnicz¹c¹ Zespo³u ds.
Nazewnictwa, ulicy obejmuj¹cej dzia³ki ewidencyjne Nr 93/4 i 94/2 w obrêbie 06-15
(ulica boczna od ulicy Wiatracznej) nadali
nazwê Promyka.
Uchwa³a nr 399/XXXV/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 17 padziernika 2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Klima na bezczynnoæ Burmistrza
Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, 1-wstrz.
Rozpatruj¹c skargê Pana Wojciecha Klima na bezczynnoæ Burmistrza Miasta Milanówka, Rada Miasta Milanówka stwierdza, ¿e nie ma uchybieñ w dzia³alnoci Burmistrza Miasta Milanówka.
Nadzór nad k¹pieliskiem miejskim jest
prowadzony prawid³owo. (Bezporedni nadzór sprawuje Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we wspó³pracy z Techniczn¹ Obs³ug¹ Miasta oraz Zastêpc¹ Burmistrza Miasta Milanówka.) Projekt przebudowy i remontu k¹pieliska miejskiego zosta³
umieszczony w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2012. Nie stwierdzono uchybieñ w ksiêgach kontroli.
Rada Miasta widz¹c zgodnoæ interesów
zarówno skar¿¹cego jak i w³adz miasta zasugerowa³a Panu Wojciechowi Klimowi, aby
wszelkie propozycje i sugestie dotycz¹ce k¹pieliska miejskiego zg³asza³ z odpowiednim
wyprzedzeniem aby mo¿na je by³o wzi¹æ pod
uwagê w planowaniu dzia³añ zwi¹zanych
z k¹pieliskiem miejskim.
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

Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
Kiosk ze szkoleniami

ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Jak ju¿ informowalimy Pañstwa, Milanówek otrzyma³ dofinansowanie do projektu
Kiosk ze szkoleniami ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
priorytetu 2-Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. W ramach projektu pracuj¹cy mieszkañcy Milanówka lub
zatrudnieni na jego terenie, wezm¹ udzia³
w bezp³atnych szkoleniach podnosz¹cych ich
kwalifikacje zawodowe.
Nabór uczestników szkoleñ oferowanych
w ramach projektu, odbywa³ siê od marca br.
i w tej chwili zosta³ ju¿ zamkniêty. £¹cznie
zostan¹ przeszkolone 182 osoby, które zg³osi³y siê do Miejskiego Centrum Informacji,
dokonuj¹c jednoczenie wyboru okrelonego kursu. Przez blisko 10 miesiêcy bêd¹ szlifowaæ swój angielski, doskonaliæ umiejêtnoci obs³ugi komputera i przygotowywania
publikacji elektronicznych, zdobywaæ wiedzê

z zakresu prawa zamówieñ publicznych
i pozyskiwania rodków z funduszy strukturalnych.
Szkolenia komputerowe rozpoczn¹ siê
18 listopada, jêzykowe w grudniu i bêd¹ siê
odbywaæ w milanowskich szko³ach, które dla
szkol¹cych siê, otworz¹ swoje gocinne podwoje. Aktualnie zosta³ uruchomiony przetarg na przeprowadzenie szkoleñ z j. angielskiego.
Zakwalifikowani na poszczególne rodzaje
szkoleñ zostan¹ powiadomieni telefonicznie
o dok³adnym terminie i miejscu zajêæ.
Wszystkie informacje zwi¹zane z realizacj¹ projektu Kiosk ze szkoleniami znaleæ
mo¿na na stronie Miasta www.milanowek.pl,
bêdziemy je równie¿ umieszczaæ w kolejnych
Biuletynach.
Koordynator projektu
Anna Klimowicz

Ranking ma³ych miast
we Wspólnocie
W najnowszym rankingu Wspólnoty podsumowuj¹cym ostatni¹ kadencjê
w samorz¹dach, Gmina Miasto Milanówek zajê³a dwudzieste miejsce w skali kraju
w kategorii ma³ych miast (wynik sprzed czterech lat - 46 miejsce). W rankingu zosta³y wyró¿nione samorz¹dy, w których dokona³ siê najwiêkszy skok rozwojowy.
Pod uwagê wziêto 3 aspekty sukcesu: finansowy, ekonomiczny i infrastrukturalny.
Miejskie Centrum Informacji

Nowe pocztówki
o tematyce milanowskiej
Nak³adem Towarzystwa Mi³oników Milanówka ukaza³y siê ostatnio cztery nowe
pocztówki w piêknym opracowaniu autorskim artysty plastyka Mariusza Koszuty. Tym
razem na pocztówkach dominuje architektura naszego miasta, m.in. zabytkowe wille
z tegorocznego Kalendarza Milanowskiego.
Jedna z pocztówek prezentuje przepiêkne
dêby w szacie jesiennej z polanki przy
ul. Mickiewicza i Starodêby. Pocztówki, podobnie jak i ksi¹¿ki o Milanówku, znajduj¹
siê w ci¹g³ej sprzeda¿y w trzech milanowskich ksiêgarniach oraz w kioskach przy stacji i na placu obok kocio³a pw. w. Jadwigi.
Dodajmy, ¿e w ksiêgarniach jest ju¿ równie¿
Kalendarz Milanowski na 2007 r., który czaruje urokami lokalnych pomników przyrody
Z pewnoci¹ te nowe wydawnictwa zainteresuj¹ nie tylko kolekcjonerów milanowianów.
Towarzystwo Mi³oników Milanówka

Szczepienia

przeciw grypie
Wszystkich mieszkañców Milanówka
urodzonych przed 01.01.1936r zainteresowanych bezp³atnym szczepieniem przeciw
grypie zapraszamy z zawiadczeniem od lekarza o braku przeciwwskazañ do szczepienia oraz z dowodem osobistym potwierdzaj¹cym meldunek do nastêpuj¹cych przychodni na terenie Milanówka:
 NZOZ AWEMED przy ul. Piasta 30,
 NZOZPRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH przy ul. Królowej Jadwigi 16.
Akcja szczepieñ bêdzie prowadzona do
dnia 15 grudnia 2006 r. lub do wyczerpania
puli szczepionek.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia
Opieki Spo³ecznej i Sportu
Ma³gorzata Filipiak

Rewitalizacja
Program rewitalizacji zosta³ przyjêty
przez Radê Miasta koñcz¹cej siê kadencji,
przy 3 g³osach przeciw i 3 wstrzymuj¹cych
siê oraz braku jednego g³osu radnego, który
by³ nieobecny na posiedzeniu. Po czterech
latach przekonywania, szkolenia i promowania jest to gorzkie zwyciêstwo, ale w skali
miasta dobre, co potwierdzaj¹ nap³ywaj¹ce
nadal lawinowo zg³oszenia mieszkañców,
którzy widz¹ potrzebê partnerstwa z gmin¹
w ubieganiu siê o fundusze europejskie.
Program jest skrojony na wyrost, tak by
ka¿da grupa obywatelska lub osoby indywidualne znalaz³y dla swojego projektu miejsce pod warunkiem, ¿e ich cel jest spójny
z celem nadrzêdnym Programu Rewitalizacji Milanówka [ Przywrócenie warunków
przestrzennych i spo³ecznych dla rozkwitu
kulturalnego Milanówka, z zachowaniem realizmu ekonomicznego] i z jego celami operacyjnymi.
W obrêbie tych ostatnich wystarczy przyk³adowo wymieniæ takie dzia³ania, jak:
Wspieranie renowacji fasad, ogrodzeñ wa¿nych dla estetyki miasta; Poprawa stanu zagospodarowania zespo³ów prefabrykowanej
zabudowy wielorodzinnej (czytaj: po-fabryczne osiedla blokowe); Wsparcie dla renowacji prywatnych willi stanowi¹cych charakterystyczn¹ zabudowê miasta w strefie
konserwatorskiej [ cie¿ka architektury willowej]; Ratowanie obiektów o wartoci kulturowej [np. Waleria i Muzeum Szczepkowskiego]. To tylko niektóre z propozycji,
a równolegle z nimi tworzenie konkurencyjnej oferty gospodarczej i us³ugowej, która powinna generowaæ miejsca pracy dla mieszkañców.
Najwa¿niejsze s¹ gwarancje bezpieczeñstwa, a te daje gmina, bo g³ównym realizatorem programu jest Miasto Milanówek, które zapewni rodki na projekty w³asne
i wsparcie projektów partnerskich w ramach
bud¿etu miasta, a bêd¹c podmiotem koordynuj¹cym realizacjê programu, uczyni go wiarygodnym.
Program o¿ywia miasto, inspiruje lokalne rodowiska do dzia³ania, bo nawet przeciwni programowi poprzez swoj¹ konstruktywn¹ krytykê wzbogac¹ i udoskonal¹ rewitalizacjê Milanówka. Jest to, zatem program
porozumienia gminnego i zjednoczenia
wszystkich obozów w miecie dla wspólnego dobra. Dziêkujê wspó³pracuj¹cym za pomoc i dobre s³owo, a przeciwnym za krytykê, która pozwoli³a udoskonaliæ program. Na
zakoñczenie pozwolê sobie przytoczyæ s³owa w. Augustyna  Miasta nie sk³adaj¹ siê
z domów i ulic, ale z ludzi i ich nadziei. ¯yczê nam wszystkim, by Program Rewitalizacji Milanówka spe³ni³ nadzieje mieszkañców
Milanówka.
Radna Miasta Milanówka
El¿bieta £yszkowska
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Pogrzeb Hanny Szczepkowskiej-Mickiewiczowej
29 wrzenia 2006 roku na Cmentarzu
Pow¹zkowskim w Warszawie odby³ siê pogrzeb Hanny Szczepkowskiej-Mickiewiczowej-Honorowego Mieszkañca Miasta Milanówka. Dla wszystkich mieszkañców, którzy chcieli uczestniczyæ w tej smutnej uroczystoci, zosta³ podstawiony specjalny autokar, który wyruszy³ spod kocio³a w. Jadwigi.

del  Prezes rodowiska ¯o³nierzy Armii Krajowej Batalionu ZarembaPiorun, Pani Wanda BroszkowskaPiklikiewicz  Cz³onek Prezydium
wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej Okrêg Warszawa oraz Pan Jerzy Wysocki  Burmistrz Miasta Milanówka.

Na uroczystoæ licznie przyby³a Rodzina,
Przyjaciele z Powstania Warszawskiego, ¯o³nierze, Warta Honorowa, przedstawiciele
w³adz oraz mieszkañcy Milanówka.Obecny
by³ równie¿ Sztandar Batalionu ZarembaPiorun Zwi¹zku Armii Krajowej. Po¿egnalne przemówienie wyg³osi³ Pan Janusz Wan-

Pani Hanna Szczepkowska-Mickiewiczowa zosta³a pochowana w rodzinnym grobie u boku swojego
mê¿a.
Ho³d Jej pamiêci
Miejskie Centrum Informacji

Uroczystoci pogrzebowe Hanny Mickiewiczowej
na Pow¹zkach w asycie Warty Honorowej

W ca³ej Polsce czytaj¹ dzieciom
w Trójce te¿
W bie¿¹cym roku szkolnym nasza Szko³a przyst¹pi³a do ogólnopolskiego programu
Ca³a Polska czyta dzieciom. O tym, jak
wa¿ne jest czytanie, jak wielki ma wp³yw na
rozwój mowy, mylenia i wyobrani, nikogo
nie trzeba przekonywaæ.
Organizatorem akcji w ZSG nr 3 jest nauczycielka wietlicy p. Kinga Kwapiñska.
Codziennie o godz. 13:30 czytamy ksi¹¿ki,
aby uczyniæ spotkania atrakcyjniejszymi,
zapraszamy goci, którzy czytaj¹ dzieciom.
20 padziernika, w pi¹tek, maluchy w szkolnej wietlicy odwiedzi³ Burmistrz Milanówka, Pan Jerzy Wysocki, który czyta³ uczniom
ksi¹¿kê Hanny £ochockiej O wróbelku Elemelu.

Dzieci z zainteresowaniem s³ucha³y
Burmistrza czytaj¹cego im ksi¹¿kê

wszystkich chêtnych zapraszamy serdecznie
do Trójki. Dzieci czekaj¹.

Dziêkujemy bardzo Panu Burmistrzowi,
a lubi¹cych czytaæ rodziców, rodzeñstwo oraz

Uczeñ ZSG Nr 3 w Milanówku
Kamil Dziarczykowski

Dzieñ Nauczyciela

Konie
w fotografii artystycznej
Galeria Arszenik i stare koronki
(U Aktorek  róg ul. Lenej i Fiderkiewicza) zaprasza na wystawê fotografii Krzysztofa Jarczewskiego
pt. Single, duety, trójk¹ty. Przy kawie i herbacie do 12 listopada mo¿na
podziwiaæ piêkno tak ulubionego przez
cz³owieka czworonoga. Galeria zaprasza równie¿ na inne ciekawe ekspozycje artystyczne.
Redakcja
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Burmistrz w Szkole nr 3 bywa³ wiele
razy, lecz po raz pierwszy jako lektor

Jak co roku uroczystoci zwi¹zane
z Dniem Edukacji Narodowej zgromadzi³y
w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku
liczn¹ publicznoæ  weteranów pracy pedagogicznej, czynnych nauczycieli i goci.
Obecni byli przedstawiciele w³adz miasta
w osobach: burmistrza P. Jerzego Wysockiego, Przewodnicz¹cego Rady Miasta P. Wojciecha Wlaz³o i P. Wies³awy Kwiatkowskiej 
sekretarza miasta. Duchowieñstwo reprezentowa³ ks. Zbigniew Szysz.
W czêci oficjalnej ¿yczenia nauczycielom
 emerytom z³o¿yli P. Burmistrz i Przewodnicz¹cy Rady Miasta. Nauczyciele z uwag¹
przyjêli sk³adan¹ w ¿yczeniach przez
P. Jerzego Wysockiego deklaracje ci¹g³ej troski o polepszenie sytuacji tej grupy zawodowej. Przy czym nie chodzi tu o czynniki materialne, które te¿ s¹ istotne, ale o ¿yczliwoæ

w³adz w za³atwianiu ró¿nych spraw ¿yciowych tych ludzi. Pokana czêæ nauczycieli
 emerytów w dalszym ci¹gu bierze czynny
udzia³ w ¿yciu zawodowym i spo³ecznym
miasta.
W czêci artystycznej wyst¹pili: dzieci
z Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej im. gen. bryg. A.E. Fieldorfa, chór Z³oty Liæ pod dyr. Maæka Puchalskiego, pary
taneczne z Klubu Tañca JAREMI, Zespó³
Instrumentalno - Wokalny przy Z.N.P. w Grodzisku Mazowieckim pod kier. Stanis³awa
Winiewskiego.
Organizatorem uroczystoci by³ Zwi¹zek
Zawodowy Nauczycieli Emerytów i Rencistów MILAN w Milanówku przy wspó³pracy z Miejskim Orodkiem Kultury.
Prezes ZZNEiR MILAN
Maria Jarosiñska

Kalendarz

imprez kulturalnych i sportowych

listopad 2006
05.11. (niedziela)
godz. 10.00

Poranek Teatralny dla dzieci od 3 do 11
lat pt. Przygody Kici i Gapcia. Bilety
wstêpu po 5 PLN od osoby do nabycia przed
spektaklem. (Miejsce  MOK)
10.11. (pi¹tek)
godz. 15.30
FINA£ Mistrzostw Milanówka w Strzelaniu z broni pneumatycznej szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i liceów.
(Miejsce  ZS nr 1 ul. Piasta 14)
UROCZYSTE OBCHODY WIÊTA NIEPODLEG£OCI
godz. 17.45
Zbiórka Pocztów Sztandarowych przed kocio³em pw. w. Jadwigi l¹skiej
godz. 18.00
Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych do
kocio³a i uroczysta Msza w.

Po Mszy wiêtej Koncert Organowy w kociele
 prof. Tomasza Kalisza.
godz. 19.30
Uroczystoæ patriotyczna i z³o¿enie kwiatów
pod Pomnikiem Bohaterów na Placu
im. Stefana Starzyñskiego z udzia³em W³adz
Miasta, Spo³eczeñstwa i Goci.
19.11. (niedziela)
godz. 16.00
IX Konkurs Poezji Patriotyczno-Religijnej
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
(Miejsce  MOK)
25.11. (sobota)
godz.15.30
V Memoria³ Andrzeja Wróblewskiego
w Bryd¿u Sportowym Parami na IMP. Wpisowe 15 PLN od osoby, 10 PLN kobiety i juniorzy. Nagrody wg regulaminu PZBS. Dla
zwyciêzców puchary ufundowane przez prezesa MIFAM S.A. w Milanówku. (Miejsce  MOK)

V Ogólnopolski Konkurs
Poezji Jednego Wiersza
Regulamin (wyci¹g)
Organizator: Miejski Orodek Kultury
w Milanówku
Cele konkursu:
 pobudzenie aktywnoci twórczej w dziedzinie poezji
 konfrontacja twórczoci poetyckiej
 integracja i promocja m³odych rodowisk
literackich
Zasady uczestnictwa:
 tematyka wiersza dowolna
 uczestnicy nadsy³aj¹ do trzech utworów
poetyckich (ka¿dy w 4 egzemplarzach
formatu A-4 wydruk, oraz na noniku
komputerowym  p³yta lub dyskietka)
 utwory nades³ane nie mog¹ byæ wczeniej
publikowane i nagradzane w innych konkursach i s¹ w³asn¹ prac¹ autora
 wiersze nale¿y oznaczyæ god³em i do zestawu do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê oznaczon¹ takim samym god³em. W kopercie
informacja zawieraj¹ca imiê i nazwisko
autora, rok urodzenia, adres, e-mail oraz
telefon kontaktowy
 na kopercie informacja  kategoria wiekowa:
kat. A  m³odzie¿ w wieku 12-18 lat
kat. B  doroli

 organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych
tekstów
 prace konkursowe ocenia profesjonalne
Jury powo³ane przez organizatorów.
Jury:
 Przewodnicz¹cy  prof. Jerzy Bralczyk
 Janusz Termer
 Zbigniew Jarzyna
Terminy:
 termin nadsy³ania prac konkursowych
up³ywa 18.01.2007 r. Decyduje data
stempla pocztowego
 og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi w marcu 2007 roku.
Nagrody:
 w kategorii A dla zwyciêzców i wyró¿nionych nagrody rzeczowe
 w kategorii B:
I miejsce  1000 PLN,
II miejsce  500 PLN,
III miejsce  300 PLN,
oraz nagrody rzeczowe.
Informacje: Miejski Orodek Kultury ul. Kocielna 3 Milanówek, tel. 22/758 39 60
e-mail: mokmilanowek@wp.pl
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

Archiwum
Pañstwowe
zaprasza

Archiwum Pañstwowe Dokumentacji
Osobowej i P³acowej zaprasza na wyk³ad Kazimierza Schmidta z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych pt. Digitalizacja materia³ów archiwalnych a archiwizacja dokumentów elektronicznych, który odbêdzie siê
w dniu 07.11.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Archiwum.
Udzia³ grup powy¿ej 10 osób prosimy
zg³osiæ telefonicznie 22 724 78 72 wew. 231.
W czasie wyk³adu uczestnicy mog¹ ogl¹daæ wystawê autorstwa Mariusza Koszuty 
Milanówek-Letnisko, która bêdzie udostêpniona wszystkim zainteresowanym do
dnia 17.XI.2006 r. (od poniedzia³ku do pi¹tku) w godz. 9.00-11.00 w siedzibie archiwum.
Dodatkowo ekspozycjê mo¿na obejrzeæ
w dniu 18.11.2006 r.(sobota) w godz. 11.0014.00.
Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Archiwum
Wies³awa Majak

Kurs Tañca
Towarzyskiego
Prowadzony przez Klub Tañca JAREMI.
Spotkania w ka¿dy wtorek godz. 20.40. Zapisy w parach. Decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Odp³atnoæ miesiêczna 40 z³ od osoby.

CASTING

do Przedstawienia
Teatralnego dla doros³ych

Zapraszamy osoby doros³e w dniu 03.11.2006 r.
(pi¹tek) o godzinie 19.00 na casting do
przedstawienia: Babcia-Winna Wiktor
Budzyñski.
Osoby: Zofia Maliñska  wdowa, Klementyna  jej matka, Barbara  ich córka i wnuczka, Tadeusz Zaklicki  in¿ynier, Mróz Jan 
przyjaciel domu, Hipolit Spiwski  mieszkaniec.
Rzecz dzieje siê w Anglii w 1952 roku.

do Przedstawienia
Teatralnego dla dzieci

Zapraszamy dzieci (7-12 lat) i m³odzie¿
(12-18 lat) w dniu 03.11.2006 r. (pi¹tek)
o godz. 17.00 na casting do przedstawienia
W obrazie Milanowskiego Miasta.
Brzechwa  Tuwim  Karaszewski
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

Informacje: Miejski Orodek Kultury
Milanówekul, Kocielna 3; tel. 22/758 39 60,
e-mail: mokmilanowek@wp.pl
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Jubileusz 60-lecia

nika przede wszystkim z osobistego zaanga¿owania siê pana burmistrza Jerzego Wysockiego i Rady Miasta w dzia³alnoæ, któr¹
prowadzi nasz zwi¹zek. Chcê panu burmistrzowi w imieniu naszej zwi¹zkowej orga30-letniej przynale¿noci do Zwi¹zku otrzyPiêknie udekorowana Miejska Hala Spornizacji, a tak¿e Radzie Miasta Milanówka
muj¹: Leokadia Ga³czyñska (39 lat
towa, przy stolikach z poczêstunkiem ok.
serdecznie podziêkowaæ za to, co czynicie
w Zwi¹zku), Marianna Stankiewicz (34
400 emerytów i rencistów i kilkunastu zapañstwo dla naszej zwi¹zkowej organizacji.
proszonych goci. Wród przyby³ych wspó³lata), Stanis³awa Peroñczyk (33 lata). Na
Nastêpnie prezes J. Czy¿ czyta list z gragospodarze jubileuszowej uroczystoci  prezakoñczenie przedstawiciele w³adz samorz¹tulacjami i wyrazami uznania od prezesa
zes Zwi¹zku Irena Zieliñska i burmistrz Jedowych wrêczaj¹ prezes I. Zieliñskiej piêkZarz¹du G³ównego Zwi¹zku pani El¿biety
rzy Wysocki. Przybyli te¿ niektórzy radni
nie wygrawerowan¹ okolicznociow¹ paterê,
Arciszewskiej: w spo³ecznym odczuciu odz Milanówka  W. Wlaz³o, B. Osiadacz,
na której wraz z ¿yczeniami pomylnoci dla
dzia³ w Milanówku by³ i jest odbierany jako
E. £yszkowska, B. Utrata, M. Filipiak, M. Sobwszystkich emerytów, rencistów i inwalidów
organizacja bardzo potrzebna miejscowej
czak, D. Kopeæ, J. Olczak, radni powiatowi 
w Milanówku, m.in. znalaz³y siê gratulacje
spo³ecznoci emerytów i rencistów, bo znajK. Filipiak, J. Borzewski, A. Pettyn. Uczesti wyrazy uznania za 60-letni¹ cenn¹ pracê
duj¹ tu oni niezbêdn¹ pomoc, ¿yczliwe rady,
niczy prezes Zarz¹du Okrêgu Zwi¹zku Jana rzecz rodowiska Ludzi Z³otego Wieku.
s³owa otuchy, a nade wszystko poczucie, ¿e
nusz Czy¿. Obecni s¹ nowy proboszcz paraZ kolei odczytany jest, skierowany do
nie s¹ sami w przezwyciê¿aniu trudów cofii w. Jadwigi  ks. pra³at Stanis³aw Golba
Zwi¹zku, list nowego proboszcza parafii
dziennego bytu.
oraz ks. pra³at Zbigniew Szysz. Nad przebiew. Jadwigi ks. pra³ata St. Golby, uczestniW imieniu grodziskiego Zw. Emerytów
giem uroczystoci czuwa dyr. MOK-u Anna
cz¹cego w uroczystoci, w którym wyra¿a¿yczenia dalszych sukcesów przekazuje jego
Biczyk, a wspomagaj¹ j¹ wspó³pracownicy
j¹c uznanie dla dzia³alnoci Zwi¹zku za troprzewodnicz¹cy J. Borzewski.
i harcerze z miejscowej chor¹gwi.
skê o sprawy duchowe informuje, i¿ mianoPrezes Irena Zieliñska dziêkuje za opieProgram uroczystoci jest bogaty, inauwa³ z dniem 8.10. 2006 ks. Zb. Szysza kakê i pomoc dla Zwi¹zku ze strony milanowguruje go godzinny wystêp Zespo³u Pieni
pelanem Zwi¹zku i powierzy³ mu duchow¹
skich w³adz samorz¹dowych, podkrela, ¿e
i tañca Mazovia z P³ocka, który prezentuopiekê nad organizacj¹, co zebrani witaj¹ goemeryci zawsze znajduj¹ zrozumienie
je piêkne polskie tañce i pieni ludowe, gor¹cymi oklaskami.
i wsparcie ze strony burmistrza i radnych.
r¹co oklaskiwany przez zgromadzon¹ puPrzy tak piêknym jubileuszu nie brakuje
Osobne podziêkowanie kieruje pod adresem
blicznoæ.
przemówieñ i wyrazów uznania, na które miSekretarza Miasta Wies³awy Kwiatkowskiej
lanowscy emeryci i rencici w pe³ni
oraz dyr. MOK-u Anny Biczyk, jej wspó³prazas³uguj¹. G³os zabiera wicestarocowników i harcerzy.
sta Powiatu Grodziskiego KrzyszPo tej serii przemówieñ i podziêkowañ na
tof Filipiak i na zakoñczenie swoscenie pojawia siê oczekiwany przez wszystjego wystapienia przekazuje wraz
kich i powitany gor¹cymi brawami piewak
z kwiatami piêkny graverton (wyoperowy Dariusz Biernacki, któremu tym
grawerowany w metalu adres
razem towarzyszy Maria Wdowiak, a akomozdobny) wraz z gratulacjami
paniuje Maciej Morgun. Koncert inauguruje
i ¿yczeniami dalszych sukcesów.
piosenka o Milanówku pióra Macieja PinPrezes Zarz¹du Wojewódzkiego
kwarta z muzyk¹ Dariusza Biernackiego,
Zwi¹zku Janusz Czy¿ w swoim
przepe³niona têsknot¹ za miastem rodzinwyst¹pieniu nie tylko gratuluje minym autora tekstu, do którego wci¹¿ powralanowskim emerytom wspania³ych
ca w swoich snach. A po niej blisko dwugoosi¹gniêæ, ale i poddzinny koncert, na
krela, ¿e ta dzia³alktóry z³o¿y³o siê
Licznie zgromadzeni na uroczystoci 60-lecia
noæ to wype³nianie
wiele piêknych arii
emeryci, rencici i zaproszeni gocie
naszej zwi¹zkowej
operowych i operetmisji. Nastêpnie prezes
kowych oraz pieni
Po tym muzycznym prologu g³os zabiera
Czy¿ szczególnie gor¹ce s³owa
ded y k o w a n y c h
burmistrz Jerzy Wysocki, który z satysfakkieruje pod adresem prezesa
babciom, dziadkom
cj¹ stwierdza wielk¹ aktywnoæ Zwi¹zku
Ireny Zieliñskiej za wielk¹
i wszystkim luEmerytów w ostatnich latach, co zas³uguje
spo³eczn¹ pracê, za trud i zadziom z³otego wiena wyrazy uznania i szacunku. W³adze saanga¿owanie siê na rzecz
ku. Wszystko przemorz¹dowe  przypomina m.in. burmistrz 
cz³onków. Prezes Czy¿  zwraplatane dowcipn¹
wszechstronn¹ i wrêcz modelow¹ dzia³alnoæ
caj¹c siê do Ireny Zieliñskiej 
konferansjerk¹,
rodowiska ludzi starszych dla ludzi starmówi dalej: Jestemy w Odrozmow¹ z publiczszych, uznaj¹c wieloletnie osi¹gniêcia
dziale Okrêgowym wiadomi
noci¹ i niekoñcz¹Zwi¹zku  uhonorowa³y tê organizacjê przytego, ¿e dziêki pani dowiadcymi siê oklaskami.
znaj¹c jej najwy¿sze lokalne odznaczenie 
czeniu, umiejêtnociom orgaA po koncercie 
statuetkê Milanowskiego Licia Dêbu
nizowania pracy spo³ecznej,
dyskoteka trzeciei przekaza³y j¹ na rêce prezes Ireny Zieliñogromnej ¿yczliwoci dla ludzi,
go wieku, która
skiej w czasie IV Balu Seniora.
Oddzia³ Rejonowy pod pani piewak Operowy Dariusz
wci¹gnê³a na parNastêpnie burmistrz Wysocki wraz
kierunkiem wyró¿nia siê sw¹ Biernacki oraz towarzysz¹ca mu
kiet wielu obecnych.
z przewodnicz¹cym Rady Wojciechem Wladzia³alnoci¹ sporód innych solistka chóru Cantabile p. Maria
z³o przekazuj¹ okolicznociowe dyplomy
Jubileusz milaoddzia³ów rejonowych na Ma- Wdowiak podczas wykonania
i wi¹zanki kwiatów, tym cz³onkom Zwi¹znowskich emerytów
zowszu. Ale sukces tutejszego piosenki o Milanówku
ku, którzy legitymuj¹ siê najd³u¿szym staz pewnoci¹ pozooddzia³u i jego aktywu zwi¹z¿em w organizacji. Dyplomy i kwiaty, a takstanie w pamiêci
kowego, to tak¿e rezultat zrozumienia naszej
¿e upominki rzeczowe od w³adz samorz¹douczestników, a rozdany na pimie bogaty
zwi¹zkowej dzia³alnoci i naszych starañ
wych otrzymuj¹: Genowefa Dr¹¿kiewicz,
program dzia³ania Zwi¹zku byæ mo¿e zachêprzez miejscowe w³adze samorz¹dowe. SzaMaria Olszewska, Czes³aw Twarowski 
ci innych do wst¹pienia w szeregi organizacji.
cunek i uznanie jakim ze strony w³adz sawraz z najlepszymi ¿yczeniami. Ponadto dymorz¹dowych cieszy siê nasz zwi¹zek wyEwa A. Makowska
plomy wraz z kwiatami z okazji ponad

w nastroju radoci i optymizmu
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Cz³onkowie Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku sk³adaj¹ serdeczne, z g³êbi
serca p³yn¹ce podziêkowania za pomoc przy organizacji
wielkiego Jubileuszu, jakim by³y obchody 60-lecia naszego
Oddzia³u na terenie Milanówka. Dziêki pomocy i zaanga¿owaniu wielu osób, uroczystoæ ta wypad³a tak wspaniale.
Dziêkujemy Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu,
Przewodnicz¹cemu Rady Miasta Wojciechowi Wlaz³o, Pani
Sekretarz Miasta Wies³awie Kwiatkowskiej, Dyrektorowi
Szko³y Nr 3 i V-ce Starocie Krzysztofowi Filipiakowi, Pani
Dyrektor MOK Annie Biczyk, Panu Grzegorzowi Lawendowskiemu, Panu Arturowi Niedziñskiemu, m³odzie¿y szkolnej;
Harcmistrzom: Pani Marzenie Osiadacz, Dariuszowi Kopciowi
oraz grupie harcerzy za wielk¹ pomoc i cierpliwoæ, jak¹ okazali osobom starszym w czasie ca³ej uroczystoci.

Z okazji 60-lecia dzia³alnoci Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, najstarszej i najliczniejszej
organizacji spo³ecznej w Milanówku  przekazujemy Wszystkim Waszym Cz³onkom najlepsze ¿yczenia dalszej owocnej dzia³alnoci, a Kierownictwu
z Prezes Iren¹ Zieliñsk¹ na czele  wytrwa³oci
w tej piêknej pracy. Zarazem wyra¿amy nadziejê na
dalsz¹ dobr¹ wspó³pracê obu naszych organizacji.
Zarz¹d
Towarzystwa Mi³oników Milanówka

Prezes Zwi¹zku ERiI
Irena Zieliñska

70 lat Warszawskiej Kolei
Dojazdowej w Milanówku

ci¹g dalszy ze str. 1

W dniu obchodów, przez ca³y dzieñ, na
przystanku kolejowym Milanówek-Grudów
mo¿na by³o podziwiaæ zabytkowy wagon
kolejki elektrycznej, któr¹ obs³ugiwali konduktorzy i maszynista w historycznych uniformach. Zwiedzaj¹cy mogli przejechaæ siê
zabytkowym wagonem.
Przypomnijmy, ¿e historia Warszawskiej
Kolei Dojazdowej siêga roku 1927r. Wówczas
powsta³a pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w Polsce. W³acicielem kolei
by³a firma Elektryczna Kolej Dojazdowa
Spó³ka Akcyjna. Inicjatorem przedsiêwziêcia
by³a spó³ka akcyjna Si³a i wiat³o. Budowê zaczêto od Komorowa, prowadz¹c j¹ równoczenie w kierunku Warszawy i Grodziska Mazowieckiego. Przy budowie linii wykorzystano najnowoczeniejsze wówczas
rozwi¹zania techniczne. Wagony silnikowe
i doczepne zosta³y zakupione w Anglii. Rozwija³y one zawrotn¹ jak na owe czasy prêdkoæ 70 km/h. Urz¹dzenia automatycznej sygnalizacji wietlnej sprowadzono ze Szwecji. Dojazd do centrum Warszawy mia³ zapewniæ wysok¹ frekwencjê i odpowiednio
wysokie wp³ywy.
Rozkwit EKD przypada na ostatnie lata
przedwojenne, chocia¿ sukcesywna rozbudowa i modernizacja prowadzona by³a do
roku 1989. W 1934 roku przeprowadzono
odcinek miejski linii przez Grodzisk Mazowiecki od stacji Grodzisk Mazowiecki Radoñska do stacji Grodzisk Mazowiecki PKP.
W 1936 roku poprzez budowê odga³êzienia
Podkowa Lena Zachodnia  Milanówek

Dworzec PKP utworzono odcinek miejski
w Milanówku. W godzinach szczytu poci¹gi
kursowa³y co 10 minut. Tu¿ przed wybuchem
wojny osi¹gano przewóz na ca³ej linii oko³o
4.000 pasa¿erów dziennie. Wa¿ny jest fakt,
i¿ ca³oæ u¿ytkowanych przez spó³kê EKD

Po roku 1960, w miarê nasilania sie ruchu samochodowego, zlikwidowano odcinki miejskie w Grodzisku Mazowieckim i Milanówku oraz miêdzy W³ochami a Warszaw¹.
W latach 1971-1972 ostatecznie wycofano stary, licz¹cy 44 lata tabor produkcji angielskiej i zast¹piono go jednostkami serii
EN 94 wyprodukowanymi w PAFAWAG-u.
W styczniu 1975 roku zmieniono przebieg
linii na ostatnim miejskim odcinku w Warszawie, prowadz¹c j¹ wzd³u¿
linii rednicowej a¿ do ulicy Cha³ubiñskiego. W 1989
roku dokonano ostatniej
du¿ej inwestycji  wymiany
nawierzchni na ca³ym odcinku kolei, a na znacz¹cej
d³ugoci wprowadzono tor
bezstykowy, u³o¿ony na
podk³adach betonowych.

Dziêki szczególnej atmosferze wytworzonej przez
personel, kolejka EKD zawsze przyci¹ga³a nie tylko
pasa¿erów, ale pobudza³a
równie¿ wyobraniê artyBurmistrz Milanówka Jerzy Wysocki w towarzystwie syna stów. wiadectwem tego
jest wiersz Piosenka o dworAndrzeja rozmawia z pasa¿erami kolejki EKD/WKD,
cu EKD Konstantego Ildedziel¹c siê wra¿eniami z podró¿y do przesz³oci
fonsa Ga³czyñskiego i kilka
powojennych filmów oraz dzia³alnoæ Kluterenów by³a do 1947 roku jej notarialn¹ w³abu Mi³oników EKD. Cz³onkowie tego, za³osnoci¹, co powinno mieæ istotne znaczenie
¿onego w grudniu 1991 roku klubu, jako
dla przekszta³ceñ w³asnociowych WKD.
g³ówny cel statutowy przyjêli inicjowanie i
W padzierniku 1947 roku zaczêto proorganizowanie dzia³alnoci spo³ecznej w zaces upañstwawiania spó³ki akcyjnej EKD. Zakresie doskonalenia i rozwoju linii WKD dla
koñczono go w 1951 roku przekazuj¹c liniê
zapewnienia sprawniejszej i dogodniejszej
Dyrekcji Okregowej Kolei Pañstwowej
obs³ugi pasa¿erów.
w Warszawie i zmieniaj¹c nazwe z ElektryczInstruktor merytoryczny MOK
nej Kolei Dojazdowej na Warszawsk¹ Kolej
Edyta Budziewska
Dojazdow¹.
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XXXV Warszawska Jesieñ
Poezji w Milanówku
W dniu 06.10.2006 r. (pi¹tek) o godz.
17.00 w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku odby³o siê spotkanie z poetami w ramach XXXV Warszawskiej Jesieni Poezji.
Warszawska Jesieñ Poezji po raz kolejny
zawita³a do Milanówka. Staje siê ju¿ tradycj¹, ¿e gocimy w naszym miecie poetów
z ca³ej Polski. W tym roku mielimy okazjê
spotkaæ siê z Ann¹ Kajtoch  poetk¹ z Krakowa, z jej mê¿em Jackiem Kajtoch  krytykiem eseist¹ oraz z Januszem Termerem 
krytykiem eseist¹ z Warszawy.
Warszawska Jesieñ Poezji ma na celu zapoznanie polskiego odbiorcy z klasyk¹ poezji XX wieku. G³ówn¹ treci¹ tej literackiej
imprezy, by³o upowszechnienie i propagowa-

Podczas spotkania utrzymywa³a siê bardzo mi³a atmosfera. Rozmowy trwa³y jeszcze po zakoñczeniu wieczoru.
Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

nie polskiej poezji. Ten autorski
wieczór niczym swoista duchowa lekcja ukaza³, jak¹ rolê odgrywa literatura i poezja w naszej codziennoci.
W trakcie pi¹tkowego spotkania, gocie odkryli przed
nami fakty z ¿ycia osobistego
oraz tajniki pracy twórczej. Na
zakoñczenie spotkania wywi¹za³a siê dyskusja nt. znaczenia
poezji polskiej. Pani Anna Kajtoch czyta³a wiersze z w³asnych
tomików poezji. Opowiadano
anegdoty oraz historie z ¿ycia
twórców.

Warszawska Jesieñ Poezji ponownie zawita³a do
Milanówka; od lewej: Jacek Kajtoch, Anna Kajtoch,
Janusz Termer, Bo¿ena Termer

Dzieñ Papieski w Parafii w. Jadwigi

Cantabile i Dariusz Biernacki, Pokoju Znak  Jacek £ocz
Dzieñ Papieski w Parafii w. Jadwigi
w Milanówku (15.10.2006) zbieg³ siê w czasie ze wiêtem patronki parafii  w. Jadwigi
l¹skiej i wyró¿ni³ siê piêknymi koncertami.
piewacy skupieni w chórze Cantabile
w sk³adzie Maria Wdowiak, Hanna Makulec
i Gabriela Barkan zaprezentowali piêknie
wykonan¹ modlitwê ró¿añcow¹ pt. Totus
Tuus, w intencji rych³ej kanonizacji Jana
Paw³a II, bêd¹c¹ monta¿em pieni ladami
pielgrzymek Ojca wiêtego w opracowaniu
Dariusza Biernackiego, który zarazem by³
g³ównym solist¹ koncertu.

milanowskich  Asia i Ma³gosia Dziewickie,
Ewa Sochacka, Ania Oziemblewska i Natalka Brzozowska przy akompaniamencie Jacka £ocza  dali oprawê Mszy w. dla dzieci
oraz wyst¹pili z osobnym koncertem. Na program koncertu z³o¿y³y siê wzruszaj¹ce
pieni dotycz¹ce
spraw wiary i Boga
napisane przez wybitnych kompozytorów polskich i zagranicznych, w tym

cjê wraz z kompozytorem przygotowa³y utalentowane wykonawczynie. Tej piêknej kompozycji, dostarczaj¹cej g³êbokich wzruszeñ,
mo¿na wró¿yæ sukces wykraczaj¹cy poza
granice Milanówka. Dodajmy, ¿e koncert jak

Zespó³ Pokoju Znak przy akompaniamencie Jacka £ocza
w czasie koncertu w Dniu Papieskim w parafii w. Jadwigi

Chór Cantabile w sk³adzie Maria Wdowiak, Hanna
Makulec i Gabriela Barkan podczas prezentacji modlitwy
ró¿añcowej pt. Totus Tuus. Gocinnie wyst¹pi³ Dariusz
Biernacki  baryton

W tym samym dniu dwukrotnie wyst¹pi³
m³odzie¿owy zespó³ Pokoju Znak i Jacek
£ocz. M³odzi wykonawcy  uczennice szkó³
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przez dwóch kompozytorów z Milanówka Jacka
£ocza i Jerzego Czechowicza.

W piêknie przygotowanym programie trudno wyró¿niæ jak¹ pieñ,
ale wypada odnotowaæ
premierowe wykonanie modlitwy Ojcze Nasz
w nowej szacie muzycznej. Muzykê do modlitwy skomponowa³ Jacek £ocz, a aran¿a-

zwykle znakomicie prowadzi³ Leszek Ka³u¿a, profesjonaln¹ oprawê akustyczn¹ zapewni³ Stefan Ga³ka, a po koncercie proboszcz
ks. pra³at Stanis³aw Golba wrêczy³ wykonawcom, wraz z podziêkowaniem za wystêp,
Kompendium Katechizmu Kocio³a Katolickiego. Po koncercie zgromadzon¹ w kociele
publicznoæ, wykonawczynie poczêstowa³y
krówkami, które podarowa³a firma Cukierki
Reklamowe Konstancji Do³êgi-Do³egowskiej.
(TMM)

W ho³dzie przesz³oci
Ale nie depczcie przesz³oci o³tarzy,
Choæ macie sami doskonalsze wznieæ,
Na nich siê jeszcze wiêty ogieñ ¿arzy,
I mi³oæ ludzka stoi tam na stra¿y,
I wy winnicie im czeæ
Adam Asnyk  Do m³odych
(wiersz 17-21)

W dniu Edukacji Narodowej  14 padziernika 2006 r. w Milanówku, w Integracyjnej Spo³ecznej Szkole Podstawowej nr 18,
mia³o miejsce niezwyk³e wydarzenie. Ca³a
spo³ecznoæ miasta, rodowisko nauczycielskie i kombatanckie prze¿ywa³o wyj¹tkowe
chwile wzruszeñ zwi¹zane z ods³oniêciem
tablicy upamiêtniaj¹cej nauczycieli, którzy
nie bacz¹c na okolicznoci i gro¿¹ce im konsekwencje, podjêli trud krzewienia nauki na
tajnych kompletach w czasie II wojny wiatowej.
Uroczystoci rozpoczê³y siê Msz¹ wiêt¹
odprawion¹ w kociele parafialnym pod wezwaniem wiêtej Jadwigi. Nabo¿eñstwo mia³o szczególnie uroczysty wymiar tak¿e ze
wzglêdu na asystê Kompanii Honorowej
9 Pu³ku Dowodzenia Dowództwa Wojsk L¹-

Tablica upamiêtniaj¹ca nauczycieli
ucz¹cych na tajnych kompletach
w czasie II wojny

dowych w Bia³obrzegach. Po Mszy wiêtej
nast¹pi³ uroczysty przemarsz wojska i zebranych goci do Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej, gdzie Pani Dyrektor  Dorota Targoñska powita³a wszystkich zebranych, po czym nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy

Ekonomik na Ukrainie
czu. Dyrekcja Liceum Biznesu, nauczyciele
i uczniowie natomiast przywitali nas gor¹cym sercem i ciep³ym s³owem . Zobaczylimy
ich szko³ê, która wywar³a na nas ogromne
wra¿enie. Pracownie szkolne s¹ wspaniale
wyposa¿one w pomoce naukowe. Zobaczylimy sale komputerowe i ogromn¹ salê gimnastyczn¹. M³odzie¿ do szko³y chodzi ubrana w mundurki. Ch³opcy nosz¹ garnitury,
a dziewczynki kostiumy. Obowi¹zuj¹ce kolory to szary lub
granatowy. Uczniowie nie pal¹
papierosów nawet w pobli¿u
szko³y. Przy³apany uczeñ na
paleniu p³aci karê w wysokoci 100$.Taki jest regulamin
szko³y, który podpisuj¹ rodzice i uczniowie. W drugim dniu
pobytu zwiedzalimy Kijów.
Pogoda siê poprawi³a, wieci³o s³oñce. Przyjemniej by³o
ogl¹daæ zabytki, które przyci¹ga³y wzrok swoimi z³oconymi kopu³ami.
Pani Izabella Urban  opiekunka grupy polskiej
W Peczerskiej £awrze, zai jej podopieczne podczas wymiany w Kijowie
bytkowym klasztorze zbudowanym w 11 wieku zobaczylimy groby,
sza. Nawi¹zan¹ znajomoæ mielimy utrwaa w nich mumie 118 wiêtych. By³o to ogromlaæ podczas rewizyty zaplanowanej na wrzene prze¿ycie, poniewa¿ kobiety musia³y zasieñ 2006 r. Przekazujemy nasze wra¿enia
³o¿yæ na g³owy chustki, okryæ siê ciemnym
z tego pobytu.
fartuchem i ze wiec¹ zejæ do podziemnych
katakumb. Oczywicie ogl¹danie mumii mniOd 4 do 9 wrzenia uczniowie naszej
chów odbywa³o siê w wielkim skupieniu
szko³y w ramach wymiany polsko-ukraiñi ciszy. Zwiedzilimy równie¿ cerkiew
skiej przebywali w Kijowie. Kijów przywita³
w.W³odzimierza, w.Andrzeja i w.Zofii.
nas zachmurzonym niebem i strugami deszW roku szkolnym 2005/2006 Zespó³
Szkó³ Nr 2 im. gen. Józefa Bema rozpocz¹³
z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego wspó³pracê z Liceum Biznesu w Kijowie.
Grupa m³odzie¿y ukraiñskiej wraz z opiekunami zapocz¹tkowa³a wymianê, przyje¿d¿aj¹c do nas w kwietniu 2006 roku. Gocie
zwiedzali Milanówek, Warszawê, byli w ¯elazowej Woli, poznali piêkne okolice Mazow-

pami¹tkowej. Aktu tego dokonali cz³onkowie rodzin nauczycieli uczestnicz¹cych w tajnym nauczaniu oraz Burmistrz Milanówka
Jerzy Wysocki i pomys³odawca tego wydarzenia, Pan Andrzej Szolc.
Podnios³y charakter tego wydarzenia czuæ
by³o w ka¿dej chwili. Wa¿ne by³y s³owa, które pada³y z ust goci i uczestników tamtych
chwil, ale najwa¿niejsza by³a atmosfera  cisza, wzruszenie, powrót do przesz³oci. Dobrze siê sta³o, ¿e uroczystoæ ta po³¹czona
by³a ze lubowaniem uczniów klas pierwszych Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 18 w Milanówku. Obecnoæ
dzieci i ich swoiste prze¿ywanie tego wydarzenia sprawi³y, ¿e moglimy w tym dniu
wznieæ pomnik przesz³oci  o³tarz, o którym mówi Adam Asnyk.
Winnimy czeæ tym, którzy nie bali siê
walczyæ o wolnoæ kraju, s³owa, nauki.
Nasza obecnoæ na tej uroczystoci
i wszystkie chwile wzruszeñ, które na niej
prze¿ylimy (a by³o ich wiele), by³y wyrazem
ho³du i czci dla przesz³oci.
Pe³ny tekst przemówienia p. Andrzeja Szolca
na str. 12.
Renata Gregorczyk-Wijata

Uczniowie dowiedzieli siê co to jest ikonostas, podziwiali wspania³e ikony i freski na
cianach. Atrakcj¹ dla nas by³ przejazd kolejk¹ szynow¹ po centrum Kijowa i przejazd
metrem. Kijowskie metro jest bardzo g³êbokie, niektóre stacje zbudowane s¹ pod Dnieprem, a schody ruchome posuwaj¹ siê
z ogromn¹ prêdkoci¹. Kijów jest miastem
kasztanów. Na ka¿dym kroku mo¿na odpocz¹æ w parku, podziwiaj¹c te olbrzymie, piêkne drzewa, zachwyciæ siê graj¹cymi, kolorowymi fontannami. Spróbowalimy równie¿
dañ ukraiñskich. Powodzeniem cieszy³a siê
restauracja Pyzata chata. Naprawdê pyszne s¹ ich dania narodowe. Zajadalimy siê
pielmieniami, blinami, barszczem czerwonym czy zup¹ rybn¹. Nasza m³odzie¿ z Dyrekcj¹ Liceum Biznesu, z nauczycielami
i uczniami spotka³a siê w Klubie Europejskim. Po wymianie prezentów, przy kijowskich czekoladkach i milanowskich krówkach rozmawialimy o wakacjach, o nauce,
o problemach m³odzie¿y na ca³ym wiecie.
Odpowiadalimy na pytania dotycz¹ce Unii
Europejskiej. Rozmowy odbywa³y siê w jêzyku angielskim i rosyjskim. Naszym gospodarzom spodoba³ siê film o najpiêkniejszych
polskich miastach, o Milanówku i naszej
szkole. W czasie projekcji wspominali swój
pobyt w Polsce i z radoci¹ poznawali te miejsca, które zwiedzali w kwietniu. My równie¿
mi³o wspominamy nasz pobyt na gocinnej
ukraiñskiej ziemi, wspominamy serdecznych
ludzi , którzy siê nami opiekowali. Ogl¹daj¹c piêkne zdjêcia Kijowa mamy nadziejê, ¿e
jeszcze tam pojedziemy.
Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
Izabella Urban
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Ku czci pamiêci nauczycieli
tajnego nauczania...
Poni¿ej przedstawiamy Pañstwu przemówienie Pana Andrzeja Szolca, które opisuje
dzia³ania Polskich Nauczycieli, w celu gruntownego wykszta³cenia m³odzie¿y w trudnym dla nich okresie ¿ycia.
Szanowni Pañstwo! Kochana M³odzie¿y!
A przede wszystkim Szanowni Przedstawiciele Rodzin Bohaterów Dzisiejszego Dnia!
Truizmem bêdzie przypomnienie, i¿ obaj
najedcy z 1939 r. i okupanci, przystêpuj¹c
do eksterminacji narodu polskiego, pierwszy
cios wymierzyli w kadrê przywódcz¹ i inteligencjê. Wiedzieli, ¿e pozbawiony inteligencji naród ³atwiej bêdzie zniewoliæ i zniszczyæ
lub wynarodowiæ. Co uczynili? Zamknêli
wszystkie polskie uczelnie i ogólnokszta³c¹ce szko³y rednie. Pozostawiaj¹c dzi na uboczu poczynania okupanta sowieckiego, zajmijmy siê sytuacj¹ na ziemiach pod okupacj¹ niemieck¹. Na terenach wcielonych do
Rzeszy szkolnictwo polskie wszystkich
szczebli zosta³o skazane, a w Generalnym
Gubernatorstwie zezwolono tylko na naukê
z okrojonym programem (bez historii, geografii, literatury polskiej) w szko³ach powszechnych- pañstwowych i szko³ach zawodowych. Okupant nie przewidzia³ reakcji ze
strony polskiej. Prócz inicjatyw, które m³odzie¿y polskiej zapewnia³y kszta³cenie na
tolerowanych przez w³adze ró¿nego rodzaju
kursach przygotowawczych i szko³ach zawodowych, Departament Owiaty Delegatury
Rz¹du na Kraj w porozumieniu z powo³an¹
do ¿ycia Tajn¹ Organizacj¹ Nauczycielsk¹
uruchomi³y tajne nauczanie, stopniowo rozbudowuj¹c jego zakres i sieæ organizacyjn¹.
Prócz innych frontów walki z okupantem
zosta³ otworzony ten najwa¿niejszy z uwagi
na perspektywiczne nastêpstwa. Nie dopuszczono do przerwy w kszta³towaniu polskiej
inteligencji. Wszyscy, którzy w tym procesie
uczestniczyli, zas³u¿yli w pe³ni na wybitny
z rozkazu króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego w 1771 r. medal: Sapere auso.
Przejdmy jednak do spraw lokalnych.
Zacznijmy od róde³ naszej wiedzy. S¹ to
przede wszystkim, maj¹ce charakter dokumentu, dwie listy autorstwa Pana Stefana
Jaczewskiego i pani Wandy Leciejewicz: Listy nauczycieli na tajnych kompletach gimnazjalnych i licealnych z podaniem lat ich
s³u¿by oraz lista absolwentów z zaznaczeniem roku zdania matury i profilu liceum.
Charakter przyczynkarski maj¹ doæ liczne
ju¿ dzi wydane wspomnienia uczestników
tajnego nauczania. O Milanówku wspomina
te¿ Czes³aw Wycech w pracy: Walka
o owiatê, naukê i kulturê w latach okupacji. Znamy te¿ liczne ustne relacje wypowiadane przy ró¿nych okazjach przez osoby,
które zetknê³y siê z tajnym nauczaniem.
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c³aw Wdowiak, a na szczeblu powiatu  pan
Bronis³aw Wieczorkiewicz. Mamy równie¿
fragmentaryczn¹ wiedzê o dzia³alnoci
w Milanówku pod koniec okupacji filii Uniwersytetu Ziem Zachodnich.

Jaki jest stan naszej wiedzy na ten temat
Nasza wiedza jest jednak niepe³na. Nie
w dniu dzisiejszym? Wiemy, ¿e nie by³o d³u¿ujmuj¹c zas³ug autorom, wspomniana wczeszej przerwy w kszta³ceniu na poziomie gimniej lista nauczyciel uczestnicz¹cych w tajnazjalnym i licealnym. wiadczy o tym fakt
nym nauczaniu zawiera luki. Brak pe³nej
i¿ w ka¿dym roku okupacji odbywa³y siê tajwiedzy o tajnym nauczaniu w Szkole nr 1
ne egzaminy maturalne. Komplety licealne
i Szkole nr 2. Nie wiemy, czy i co dzia³o siê
zosta³y uruchomione w styczniu 1940 r.
w tym zakresie w Prywatnej Szkole PoI i II klasy gimnazjalne zosta³y objête nauk¹
wszechnej. Trudno jest uwierzyæ w ustne rew 7-ej i 8-ej klasie, na których jawne funklacje uczniów tej szko³y, ¿e nic siê tam nie
cjonowanie zgodzi³y siê okupacyjne w³adze
dzia³o. Musia³y byæ stosowane jakie inne
w odpowiedzi na starania podjête przez ówmetody, bo o brak patriotyzmu i odwagi naczesnego dyrektora gimnazjum i liceum
uczycieli tej szko³y, takich jak choæby pani
w Milanówku  pana
dr Bronis³awa Wieczorkiewicza. Funkcjonowa³y te¿ legalnie zawodowe kursy przygotowawcze  przypuszczam, ¿e objêto nimi
III i IV klasê gimnazjum.
Wiem, ¿e kierowanie
tajnymi kompletami
gimnazjalnymi i licealnymi z r¹k pana Bronis³awa Wieczorkiewicza
przej¹³ pan Stefan Jaczewski, pe³ni¹c tê
funkcjê do koñca niemieckiej okupacji. Ze
wspomnieñ moich róBudynek gimnazjum przy ul. Spacerowej (willa Bo¿enka)
wieników i moich wyz okresu dwudziestolecia miêdzywojennego
nika, ¿e rok szkolny
1940/41 by³ te¿ okresem ¿ywio³owego ruStanis³awa Dziubecka, trudno jest pos¹dzaæ.
chu tajnego nauczania, w którym uczestniMamy zbyt ma³o wiadomoci o dzia³aniu ficzyli czêsto nie tylko zawodowi nauczyciele,
lii Uniwersytetu Ziem Zachodnich.
lecz tak¿e studenci, a nawet starsi ucznioReasumuj¹c: kompleksowe, pe³ne oprawie sami korzystaj¹cy z tajnych kompletów
cowanie
tematu czeka wci¹¿ na jakiego
licealnych.
magistranta, a mo¿e doktoranta. EwentualW latach 1940/41 i 1941/42 dzia³a³a
nych promotorów i kandydatów do podjêcia
Dwuletnia Szko³a Handlowa, której legitytego zadania gor¹co zachêcam.
macja chroni³a przed wywózk¹ do przymuNa koniec jeszcze jedno: cz³onków rodzin
sowej roboty do Niemiec i po której ukoñczenauczycieli, których pamiêæ pragniemy dzi
niu mo¿na by³o podj¹æ naukê w III klasie
uczciæ, serdecznie przepraszam, ¿e na tabligimnazjum na tajnych kompletach, pod wacy nie ma ¿adnych nazwisk. Sta³o siê tak
runkiem uzupe³nienia braków z poprzednich
z dwóch przyczyn. Po pierwsze: umieszczeklas gimnazjalnych /historia, ³acina, geogranie na tablicy kilkudziesiêciu nazwisk przefia, literatura polska/. Nie warto by mo¿e
rasta³o techniczne i finansowe mo¿liwoci
wspominaæ w dniu dzisiejszym, gdyby nie to,
miasta. Po drugie i najwa¿niejsze: zachodzi³a
¿e pracuj¹cy w niej nauczyciele na lekcjach
obawa, ¿e przy niepe³nej wiedzy na ten tekorespondencji handlowej uczyli gramatyki
mat, mo¿emy pomin¹æ wiele osób, a to by³jêzyka polskiego, na lekcjach arytmetyki
by b³¹d trudny do wybaczenia.
handlowej  algebry, a na lekcjach towaroznawstwa  fizyki i chemii.
Przemówienie mia³o bardzo uroczysty
Mamy liczne wiadectwa stwierdzaj¹ce,
¿e w obu istniej¹cych przed wojn¹ pañstwowych szko³ach powszechnych odbywa³o siê
tajne nauczanie przedmiotów zakazanych
przez w³adze okupacyjne. Znamy niektóre
nazwiska uczestnicz¹cych w tym nauczycieli. Wiemy, ¿e w sk³ad Trójki Kierowniczej
TON na szczeblu gminy wchodzi³ pan Wa-

charakter. Pan Andzrzej Szolc, wyg³aszaj¹c
tak podnios³¹ mowê, odda³ ho³d i czeæ przesz³oci, a tak¿e wszystkim rodzinom nauczycieli uczestnicz¹cych w tajnym nauczaniu.
Prezes Z¯AK Obwodu Ba¿ant
rodowiska Mielizna
Andrzej Szolc

Uczniowie  Nauczycielom
Oto d³oñ moja ku Tobie w podziêce i umiech, i serce. Myl najlepsza uczuciem p³on¹ca, promieñ s³oñca. I wdziêcznoæ, której inaczej wyraziæ nie umiem - dziêkujê.

szego wielkiego rodaka Fryderyka Chopina
Walca Des-dur oraz ragtim Scotta Joplina
Maple Leaf Rag  zachwyci³ wszystkich!
Ca³oæ koncertu swoimi g³osami ubarwi³ zespó³ wokalny naszej szko³y oraz mali recytatorzy Ewa Biegañska i Micha³ Walczak.
Konferansjerami koncertu byli uczniowie
klasy II gimnazjum Agata Biedrzycka i Patryk Go³êbiowski. Zgrabnych kszta³tów
przedsiêwziêciu muzycznemu nada³a p. Beata Osiadacz.

jêtnoci zaprezentowaæ szerszej publicznoJak co roku, wielkie wiêto  Dzieñ Educi. Nie by³o chyba na sali osoby, której nie
kacji Narodowej, który przypada 14 pawzruszy³yby zdolnoci tych najm³odszych,
dziernika. W tym roku uroczystoæ odby³a siê
którzy swoimi ma³ymi paluszkami sprawnie
w pi¹tek, 13 pa¿dziernika w Zespole Szkó³
poruszaj¹ po klawiaturze pianina (Julia BrzeGminnych nr 1 w Milanówku.
ska, Ola Sroczyñska, Ania Dobrzyñska,
Najpierw zaproszeni gocie uczestniczyli
Agnieszka lepowroñska, Marysia Szpura 
w uroczystej Mszy w. w intencji wszystkich
Po uczcie dla ducha nast¹pi³a czêæ ofitrochê starsza piapedagogów i pracowników
cjalna spotkania, podczas której pan Burnistka), czy te¿
szkó³, która odby³a siê w Komistrz wrêczy³ nagrody dyrektorom milaczaruj¹ ciep³¹
ciele M.B. Bolesnej na Grudonowskich szkó³, a nastêpnie dyrektorzy wrêbarw¹ klarnetu 
wie. Nastêpnie gocie skieroczyli nagrody za szczególne osi¹gniêcia
Olek Ko³odziej,
wali swe kroki do milanowskiej
w pracy swoim pracownikom. Po czêci ofialbo rytmami muJedynki, na których czekali
cjalnej by³o co dla cia³a  jad³o spod
zyki flamenco
gospodarze uroczystoci: Burstrzech, którym ugoci³y wszystkich zaprochwytaj¹ za serce
mistrz Miasta Jerzy Wysocki,
szonych goci panie z obs³ugi gastronomiczdyrektor szko³y El¿bieta Przedziecka, uczniowie i grono pedagogiczne. Kiedy ka¿dy ju¿
zaj¹³ miejsce, pani Dyrektor
wprowadzi³a przemi³ych goci
w nastrój spotkania, które rozpoczêto koncertem dedykowanym wszystkim pracownikom
owiaty. W tym miejscu chcê
przytoczyæ treæ z projektu Marysia Bartosiewicz z piosenk¹
koncertu, ucznia naszej szko- Laleczka z saskiej porcelany
³y Micha³a Bruliñskiego:
s³uchacza  Janek DoKoncert ten bêdzie podziêkowaniem
brzyñski (gitara). Zespó³ wokalny naszej szko³y, który uwietni³ uroczystoci
uczniów za ciê¿k¹ pracê nauczycieli, za ich
Piêkn¹ ballad¹ o La- z okazji Dnia Edukacji
codzienny trud i wysi³ek, za to, ¿e dbaj¹
leczce z saskiej porceo przysz³oæ i wychowanie uczniów, oraz po
lany oczarowa³a s³uchaczy Marysia Bartoprostu za to, ¿e s¹. Koncert bêdzie tak¿e ponej naszej szko³y (T. Staniszewska, J. Przysiewicz, akompaniuj¹c sobie na gitarze  a¿
kazem umiejêtnoci i muzykalnoci uczniów
bysz, J. Ostrowska i A. Górska). Podczas po³ezka zakrêci³a siê w oku. Kwintesencj¹ konnaszej szko³y, ze wzglêdu na to, i¿ do tej pory
czêstunku zespó³ ACORD spokojnymi
certu by³o wykonanie dwóch utworów przez
w Jedynce nie odbywa³y siê koncerty
dwiêkami muzyki towarzyszy³ uczestniMicha³a Bruliñskiego (pomys³odawcy konuczniów graj¹cych na instrumentach.
kom tej podnios³ej uroczystoci.
certu), który poezj¹ dwiêków, nieprawdoNo i w³anie od tego siê zaczê³o UczêszNauczycielka ZSG nr 1 w Milanówku
podobn¹ g³êbi¹ uczuæ i umiejêtnociami
czaj¹ do naszej starowinki uczniowie, któBeata Osiadacz
technicznymi
zaprezentowa³
kompozycjê
narzy kszta³c¹ siê muzycznie i mog¹ swe umie-

Gazeta Internetowa TMM
Do najpopularniejszych stron internetowych na Mazowszu zaliczaj¹ siê strony Towarzystwa Mi³oników Milanówka (http://
tmm.net.pl), które codziennie odwiedza od
20 do 70 internautów. Liczba wejæ zarejestrowana przez licznik wynios³a w po³owie
padziernika  8600. Zainteresowanie stronami wzros³o z chwil¹, kiedy zaczê³y siê pojawiaæ na nich w postaci podkastów reporta¿e filmowe Mariusza Koszuty i dokumenty
dotycz¹ce Milanówka w okresie II wojny
wiatowej, a zw³aszcza z okresu po Powstaniu Warszawskim, a wiêc z okresu, w którym nasza miejscowoæ zyska³a miano Ma³ego Londynu i przez pewien czas nieformalnej stolicy Polski.

Z du¿ym zainteresowaniem spotka³y siê
wspomnienia zmar³ej niedawno Hanny Mickiewiczowej-Szczepkowskiej nt. jej i jej mê¿a
Adama walce w Powstaniu Warszawskim
i wspomnienia Stanis³awa Markowskiego
nt. Powstania widzianego z pozycji ¿o³nierza AK, który w okresie Powstania pozosta³
w Milanówku wykonuj¹c okrelone zadania.
Administratorzy i redaktorzy stron TMM
zainteresowali siê ostatnio, kto najczêciej
czyta zamieszczane teksty lub ogl¹da filmy
i og³osili ankietê, z której wynika, ¿e najwiêcej osób wchodzi na strony TMM w przedziale wieku 11-40 lat (18%) i ku zaskoczeniu
grupa starszych powy¿ej 61 lat (20%). Potwierdza to coraz czêciej spotykane w me-

diach informacje, ¿e surfowanie w Internecie staje siê jedn¹ z najciekawszych form spêdzania wolnego czasu w rodowisku emerytów.
TMM zaprasza wszystkich zainteresowanych do zagl¹dania na strony internetowe,
na których mo¿na te¿ znaleæ wiele aktualnoci miejskich i parafialnych, m.in. o Dniu
Papieskim w Parafii w. Jadwigi l¹skiej.
Ponadto co miesi¹c organizowany jest internetowy konkurs wiedzy o Milanówku, w którym nagrody stanowi¹ ksi¹¿ki o naszym
miecie i wyroby firm milanowskich.
Oto pe³ne wyniki ankiety W jakim przedziale wieku jeste Internauto?: 5-10 lat
(4%); 11-20 lat (18%); 21-30 lat (18%); 3140 lat (18%); 41-50 lat (12%); 51-60 lat
(10%); 61 lat i starsi (20%).
Towarzystwo Mi³oników Milanówka
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wiêto w Zespole Szkó³ nr 2
im gen. Józefa Bema
ci¹g dalszy ze str. 1

cia boiska dokona³ inicjator budowy tego
i prezenty dla szko³y. Znakomita sportsmenobiektu wicestarosta Krzysztof Filipiak, podkreka Erwina Ry-Ferens przekaza³a Encyklolaj¹c wielofunkcyjnoæ zajêæ sportowych
pediê Sportów, zachêcaj¹c gor¹co do harmonijnego rozwoju m³odzie¿y, zarówno pod wzglêdem umys³owym, jak
i sprawnoci fizycznej. Marek Wie¿bicki  Starosta Powiatu Grodziskiego, mówi¹c o osi¹gniêciach szko³y
wymieni³ oprócz efektów w nauce
i sporcie, równie¿ umiejêtnoæ dobrej wspó³pracy z lokalnymi stowarzyszeniami i bardzo aktywn¹ pracê nauczycieli i uczniów na rzecz
rodowiska. Do tego tematu nawi¹za³ równie¿ Burmistrz Jerzy Wysocki, podkrelaj¹c udzia³ szko³y w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym Miasta. Szczególnym dokonaniem
szko³y jest aktywna praca m³odzie¿owego wolontariatu i organizowa- Przekazanie prezentów dla szko³y od Burmistrza
nie cyklicznej imprezy Twórczy Mi- Jerzego Wysockiego i Przewodnicz¹cego Rady
lanówek we wspó³pracy z Towarzy- Miasta na rêce Dyrektor Marii Swolkieñ-Osieckiej
jak¹ zapewnia zrealizowany projekt. Erwina Ry-Ferens i prezes
Kowalczyk zaznaczyli,
¿e znajduj¹cy siê tu tor
wrotkarski jest najnowoczeniejszym rozwi¹zaniem w skali Mazowsza. Teren powiêci³ ks. Pra³at Stanis³aw
Golba. Po symbolicznym przeciêciu wstêgi
przez przedstawicieli
w³adz powiatowych,
sportowych, miejskich
i szkolnych faktycznej
M³odzi sportowcy testuj¹ nowo powsta³y tor wrotkarski
inauguracji toru wrotkarskiego dokona³a w imponuj¹cym stylu Erstwem Mi³oników Milanówka, Pracowni¹
wina Ry-Ferens, a wkrótce w lad za Ni¹ ruProjektu i Stylizacji Sylwetki BEFANA i roszy³o stadko m³odych zawodników. Kolejdowiskiem muzyków z dawnego zespo³u
Trapistów, obecnie Pokoju Znak. Wród urodzinowych prezentów jest aparat fotograficzny  dar Starostwa Grodziskiego, tablica pami¹tkowa ufundowana przez w³adze Miasta,
album Dzieje wiata podarowany przez InteJu¿ po raz siódmy uczniowie szko³y Podgracyjn¹ Spo³eczn¹ Szko³ê Podstawow¹ nr 18.
stawowej nr 2 w Milanówku uczestniczyli
Ponadto gratulacje przes³a³y dyrekcje szkó³
w z³azie turystycznym Babie Lato organii Archiwum Pañstwowego Dokumentacji
zowanym przez Starostwo Powiatu GrodziOsobowej i P³acowej. Wa¿nym punktem uroskiego.
czystoci by³o wrêczenie nagród i podziêkoWyruszylimy w piêæ dru¿yn wraz z opiewañ nauczycielom i pracownikom szko³y
kunami, ³¹cznie 59 uczniów. Wybralimy
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
trasê nr 2 Orka  z Milanówka przez BrzózMi³ym i pe³nym humoru akcentem artyki, Opypy do Grodziska Mazowieckiego.
stycznym by³a prezentacja multimedialna
W chwili startu otrzymalimy mapkê trasy
Historia szko³y i wystêpy m³odzie¿y przyi zaczêlimy wêdrówkê. Pogoda by³a mniej
gotowane pod opiek¹ dyr. El¿biety £achnik,
wiêcej mniej s³oñca, wiêcej chmur, ale huprof. El¿biety Dziarczykowskiej i Wies³awy
mory i tak nam dopisywa³y!
Oziemkiewicz. Nastêpnie uroczystego otwarci¹g dalszy na str. 16

nym punktem programu sportowego by³y
mecze pi³ki no¿nej. Wielu emocji dostarczy³y rozgrywki miêdzy radnymi powiatowymi
i miejskimi, z udzia³em obu starostów i burmistrza. Równie gor¹co dopingowany by³
mecz pomiêdzy dru¿ynami uczniów i absolwentów. Bardzo efektowne by³y zawody
wrotkarskie w ró¿nych kategoriach wiekowych uczestników z Mazowsza. Zwyciêzców
nagrodzono pucharami przygotowanymi
przez Starostwo i W³adze Miasta, a z okazji
otwarcia toru wrotkarskiego ufundowany
zosta³ przez Starostwo piêkny medal okolicznociowy.
Bardzo mi³e i dostarczaj¹ce gastronomicznych wzruszeñ by³o spotkanie przy herbatce, kawie i bogato zastawionym stole
przygotowanym przez nauczycielki ZS Nr 2,
zaprzyjanione firmy cateringowe i cukierniê milanowsk¹.
Z okazji szkolnego wiêta przygotowano
kolejn¹ rocznicow¹ publikacjê. Historiê
ostatnich 5 lat szko³y opisa³a mgr Romana
Karwat w suplemencie do monografii wydanej w 2001 roku pióra mgr Jerzego Oci³owskiego. Oboje autorzy to polonici pracuj¹cy
w Zespole.
Bardzo piêknym elementem tego dnia
by³o spotkanie z absolwentami. Praktycznie
zaczê³o siê ju¿ od rana, ale prawdziwy t³um
dawnych uczniów zape³ni³ salê o godzinie
16-ej, a wród nich, w komplecie uczennice
pierwszego rocznika i bardzo licznie z drugiego rocznika koñcz¹cego szko³ê w roku
1966 i 1967. Wzruszenia i nawet ³ez by³o
sporo przy tym spotkaniu po latach.
Na uroczystoci by³a obecna dawna dyrektor szko³y Krystyna Barañska, a tak¿e
emerytowani nauczyciele i pracownicy szko³y, witani serdecznie przez grono Pedagogiczne i dawnych wychowanków. I tak Ci,
którzy przez wiele lat pracowali dla dobra
szko³y i Ci, którzy teraz dbaj¹ o jej rozwój 
nauczyciele, pracownicy, uczniowie z okresu 45 lat szkolnej historii, zakoñczyli wspólnie ten bardzo piêkny, wi¹teczny dzieñ.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2
Maria Swolkieñ-Osiecka

Rajd, rajd, grodziski rajd...
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Uczestnicy z³azu turystycznego Babie
Lato 2006

Rok akademicki 2006/2007 Milanowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  rozpoczêty
W dniu 18 padziernika 2006 roku
w Miejskim Orodku Kultury, w obecnoci
w³adz miasta, liczne zaproszonych goci oraz
uczestników i sympatyków MU3W  ponad
100 osób  pani prezes Dominika Inkielman
otworzy³a nowy rok akademicki.
Z prawdziw¹ finezj¹ zaaran¿owano wystrój sali, nadaj¹c temu spotkaniu uroczysty
charakter. Nawi¹zano do historii, do pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku utwo-

Burmistrz Jerzy Wysocki podkreli³ pozytywny oddwiêk, jaki wywo³a³a dotychczasowa dzia³alnoæ MU3W  O Uniwersytecie
mówi siê. Wprowadzilicie o¿ywienie w miecie  powiedzia³ wrêczaj¹c dyplom i kwiaty pani prezes.
Do uroczystego lubowania pani Inkielman poprosi³a czterech studentów, wrêczy³a pierwsze legitymacje MU3W. Uroczystemu otwarciu nowego roku akademickiego towarzyszy³a pieñ Gaude
Mater Polonia w wykonaniu chóru Lacrimosa.

Otwarcie nowego roku akademickiego przez prezes MU3W
Dominikê Inkielman

Wyk³ad inauguracyjny pod tytu³em
O wyst¹pieniach
publicznych wyg³osi³ goæ honorowy pan profesor Jerzy Bralczyk. Pan
profesor, wybitny
jêzykoznawca, cz³owiek o ogromnym
poczuciu humoru,
naladuj¹c ró¿nego

fesorowi, ¿e zrobimy wszystko, aby utrzymaæ tak wysoki poziom. W teczkach s³uchaczy znalaz³a siê notka biograficzna i informacja o publikacjach pana profesora  Milanowianina.
O czym mówilimy jeszcze? A wiêc o tym,
¿e prawie po³owa Polaków deklaruje, ¿e swoim babciom i dziadkom zawdziêcza poczucie bezpieczeñstwa, zasady moralne, wiarê
w Boga, mi³oæ do ojczyzny. O tym tak¿e, ¿e
do bycia starszym, dojrzalszym trzeba dorosn¹æ; ¿e z ka¿d¹ minut¹, z ka¿d¹ sekund¹
stajemy siê starsi; ¿e starzenie siê to proces
automatyczny. Ale automatyczne nie jest jednak osi¹ganie wraz z up³ywaj¹cymi latami
m¹droci i dojrza³oci. To ju¿ zale¿y od nas
samych.
Uroczystego charakteru spotkaniu nada³
koncert chóru Lacrimosa, pod dyrekcj¹ siostry Genowefy. Jestemy pod wra¿eniem repertuaru wykonanego przez chór oraz bardzo wysokiego poziomu wykonywanych pieni. Dziêkowalimy chórowi.
Po tych wszystkich prze¿yciach duchowych zaprosilimy uczestników na sponsorowany przez Zarz¹d MU3W s³odki poczêstunek, a przede wszystkim na lampkê
szampana, która w ten jesienny wieczór

rzonego we Francji przez Pierra Vellasa
w 1973 roku i do powo³anego ju¿ dwa lata
póniej, w 1975 roku w Warszawie Uniwersytetu Trzeciego Wieku prof. Haliny Szwarc.
Omawiano cele, które ponad 30 lat temu sformu³owa³ P. Vellas: poprawê jakoci ¿ycia,
edukacjê permanentn¹, aktywizacjê intelektualn¹, umacnianie wiêzi spo³ecznych, dzia³anie na rzecz rodowiska lokalnego. Wspó³czeni seniorzy s¹ przecie¿ w wiêkszoci
sprawni intelektualnie, gotowi do wspó³pracy z m³odym pokoleniem, do poznawania
i rozumienia wspó³czesnego wiata.
Pani prezes Dominika Inkielman poinformowa³a o najwa¿niejszych zmianach. A wiêc
od nowego roku akademickiego nasz Uniwersytet dzia³a samodzielnie, jako samodzielne stowarzyszenie, ma swój statut
i swoj¹ siedzibê, a burmistrz miasta pan Jerzy Wysocki obj¹³ patronatem nasz¹ dzia³alnoæ - mówi³a pani prezes, wyjaniaj¹c zasady uczestnictwa w zajêciach i wprowadzon¹ op³atê semestraln¹. Zapozna³a z propozycj¹ ró¿norodnych dzia³añ: wyk³adów, seminariów, kursów jêzyków obcych, kursów
komputerowych, rysunku, gotowania i pieczenia, gimnastyce leczniczej w basenie
i gimnastyce chiñskiej, czy te¿ klubie interesuj¹cej ksi¹¿ki. Szczegó³owe informacje
o zajêciach otrzymali uczestnicy w teczkach.

Podczas inauguracji roku akademickiego MU3W profesor Jerzy Bralczyk da³ wyk³ad
nt. wyst¹pieñ publicznych

rodzaju sposoby wys³awiania siê, raz po raz
wywo³ywa³ na sali salwy miechu. A oto kilka cennych rad: mówmy raczej ludziom ni¿
do ludzi. Kiedy mówiê co ludziom jestem im
bli¿szy., trzeba myleæ o tym co siê mówi,
 trema  ona jest potrzebna, wiadczy o szacunku do cz³owieka s³uchaj¹cego. Po tym
wietnym wyk³adzie obiecalimy panu pro-

mog³a jak najbardziej przyczyniæ siê do nawi¹zania nici przyjani. To wokó³ piêknie zastawionego i udekorowanego sto³u, wspólnie cz³onkowie chóru Lacrimosa, zaproszeni gocie i uczestnicy MU3W piewali, daj¹c
wyraz ¿yczliwoci oraz zrozumienia dla
obecnego wiata.
Gra¿yna Witwicka-Kilar

15

Wycigi na Turczynku
23.09.06 r. Na terenie obiektu sportowego przy ul. Turczynek
wyznaczona zosta³a trasa, na
której dzieci i m³odzie¿ na rowerach rywalizowa³y o Puchar
Burmistrz Miasta. W trzech kategoriach wiekowych startowa³y
dziewczynki i ch³opcy z milanowskich szkó³. Nad wszystkim
panowa³ sêdzia g³ówny pan Jerzy Majewski V-ce Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka,
pe³ni¹cy jednoczenie rolê komentatora zawodów. Po zakoñczeniu rywalizacji na uczestników zawodów czeka³ s³odki po- Zwyciêzcy wycigu na podium podczas wrêczania
czêstunek i napoje. W klasyfika- pucharu przez Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego
cji szkó³ najlepszy okaza³ siê Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3, zarówno w kategorii szkó³ podstawowych jak i gimnazjalnych, puchary odebra³a nauczycielka ZSG nr
3 pani Miros³awa Duchnowska. Gratulujemy.
Wyniki zawodów:
W dniach 02.09.2006  10.10.2006 odby³y siê Mistrzostwa Polski II Ligi SzachoKlasy III i IV SP
wej w Lublinie. Startowa³o 40 dru¿yn z ca³ej
dziewczynki
Polski. Poziom by³ bardzo wyrównany. Na1 m-ce Agnieszka Szymañczak
sza dru¿yna UKS Jedwabnik z Milanówka
2 m-ce Karina Waszczyk
osi¹gnê³a bardzo dobry wynik 29.5 pkt., co
3 m-ce Magda Dymiñska
pozwoli³o na zajêcie miejsca w pierwszej
ch³opcy
dziesi¹tce.
1 m-ce Bartosz Trojanowski
Wyniki II Ligi Szachowej 2006.
2 m-ce Krzysztof Kurowski
3 m-ce Ignacy Kamiñski
1. KS Polonia Wroc³aw

Klasy V i VI SP
dziewczynki
1 m-ce Agnieszka Wasek
2 m-ce Ola Kaczorowska
ch³opcy
1 m-ce Adam Malarski
2 m-ce Pawe³ Grabarek
3 m-ce Jakub Skura
Gimnazjum
dziewczynki
1 m-ce Magda D¹browska
2 m-ce Kasia Asman
3 m-ce Inga Wójcicka
ch³opcy
1 m-ce Micha³ Szymañski
2 m-ce Bartek Wójcicki
3 m-ce Pawe³ Grabowski
Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak

62 Dru¿ynowe Mistrzostwa
Polski Seniorów  II Liga Szachowa

Koszykówka na Piasta
Dru¿yna ch³opców to w tym sezonie
11 zawodników: Jasiek Szugajew, £ukasz
Kie³ek, B³a¿ej Kania, Bartek Pêszyñski, Maciek £ukasiewicz, Damian Kotwiñski, Bartek
Karasiñski, Mateusz Piacik, Olgierd Leonowicz, Micha³ Obrêbski i Marcin Skibiñski.
W pierwszym sprawdzianie formy ch³opcy
bez problemu pokonali ZS1 Z Grodziska

72-47 (Kie³ek 23 pkt, 8 zb, £ukasiewicz
19 pkt, 10 zb., Kania 18 pkt).
Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t na chwile obecn¹ to a¿ 15 zawodniczek: Karolina Dobrosz,
Monika Lamirska, Sylwia Mikluska, Aga
Szczap, Kasia Sobczak, Kasia Grudniewska,
Asia Jankowska, Malwina Gut, Marta Kotwiñska, Magda Moraczewska, Ola Kotwiñ-

Rajd, rajd, grodziski rajd...

ci¹g dalszy ze str. 14

Na punkcie kontrolnym dostalimy zadanie do wykonania. Mielimy rozwi¹zaæ
krzy¿ówkê, której has³a by³y zwi¹zane z ¿yciem i twórczoci¹ Józefa Che³moñskiego.
Krzy¿ówka by³a doæ trudna, ale od czego
jest telefon do przyjaciela... . Wspólnymi
si³ami poradzilimy sobie z zadaniem i ruszylimy dalej.
Hura! Wreszcie dotarlimy do celu! Na
Stawach Walczewskiego czekali na nas organizatorzy i liczne atrakcje. Najbardziej
smaczn¹ by³a pyszna, wojskowa grochówka z pajd¹ chleba. Wszyscy dostalimy rajdowy znaczek Babie Lato 2006.
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Bralimy udzia³ w wielu konkursach:
strzelanie z karabinku, przeci¹ganie liny,
wêdkowanie, wi¹zanie wêz³ów ¿eglarskich.
Niele nam posz³o, otrzymalimy wiele
punktów. Moglimy te¿ obejrzeæ pokaz ¿eglowania i popisy motocyklistów. Niektórzy
z nas sami mogli po¿eglowaæ.
Podczas z³azu wietnie siê bawilimy
i wiele siê nauczylimy. Poznalimy wiele
szczegó³ów z ¿ycia i twórczoci Józefa Che³moñskiego, który tu, na ziemi grodziskiej ¿y³
i namalowa³ swe najwiêksze dzie³a. Jako stali
bywalcy rajdu grodziskiego gor¹co zachêcamy uczniów i nauczycieli innych milanowskich szkó³ do udzia³u w tym z³azie.

2. UKS Rotmistrz MAT Premium Grudzi¹dz
3. Ksz Drakon Lublin
4. ASSZ Mied Legnica
5. TKKF Drogowiec Kraków
6. SKF KORSARZ Gdynia
7. Klub Szachowy AZS WSB Wroc³aw
8. DRAPOL  JANTAR Pruszcz Gdañski
9. UKS Jedwabnik Milanówek

Instruktor sportowy MOK
Artur Niedziñski

ska, Ania Korbecka, Ewelina Szulc, Kasia
Kierstnik i Monika Jacak. W pierwszym sparingu dziewczêta po dobrym meczu uleg³y
MUKS Pivot Piastów 50-81 (Sobczak
14 pkt, 11 zb, Lamirska 10 pkt, 5zb, 4 as,
Dobrosz 8 pkt, 5 as). W Grodziskiej Lidze
Koszykówki Kobiet dziewczêta zajê³y
IV miejsce, graj¹c w doæ mocno eksperymentalnym sk³adzie.
Wszystkie dane, wyniki i statystyki na stronie dru¿yny: www.zs1-milanowek.pl/milan/
Micha³ Gbur

To naprawdê wietna impreza i wspania³a zabawa.
Nauczycielki SP nr 2 w Milanówku
Alicja Piasecka i Patrycja Kossut

Jednym z wielu konkursów, w których
bralimy udzia³, by³o przeci¹ganie liny

Fina³ VI edycji konkursu

pn. Najpiêkniejszy ogródek
przydomowy 2006w kategorii II  Ogród o charakterze leW dniu 17.10.2006 r. podczas XXXV
Sesji Rady Miasta Milanówka odby³o siê
uroczyste wrêczenie nagród dla uczestników VI edycji konkursu na Najpiêkniejszy ogródek przydomowy 2006.
Dyplomy i nagrody rzeczowe, dla laureatów konkursu, wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
Celem konkursu, by³o polepszanie estetyki ogrodów i najbli¿szego otoczenia
oraz wskazanie ciekawych pomys³ów
w aran¿acji posesji.
Do udzia³u w konkursie zg³oszono
7 ogrodów.
Komisja Konkursowa w sk³adzie:
1. Mariusz Koszuta  radny, przewodnicz¹cy Komisji konkursowej,
2. Katarzyna Rytel  cz³onek Komisji konkursowej, laureat V Edycji Konkursu,
3. Ma³gorzata £¹czyñska  cz³onek Komisji konkursowej, redaktor czasopisma
OGRODY, architekt krajobrazu
4. Karol £uczak  cz³onek Komisji konkursowej, Komendant Stra¿y Miejskiej
w Milanówku,
5. Zofia Krawczyk  cz³onek Komisji konkursowej, G³ówny Specjalista ds. Zieleni  Ogrodnik Miejski.
Komisja Konkursowa, w wyniku punktowej oceny: estetyki ogrodu, doboru materia³u rolinnego, uk³adu kompozycyjnego, zastosowaniu pomys³owych i niekonwencjonalnych rozwi¹zañ w urz¹dzaniu
ogrodu, przyzna³a:
w kategorii I  Ogród ozdobny przed jednorodzinnym domem mieszkalnym:
I miejsce  Pañstwu Jadwidze i Andrzejowi Kwaczyñskim, ul. Szkolna 21
II miejsce  Pañstwu Bo¿enie i Tadeuszowi Kozakiewiczom, ul. Czubiñska 22
III miejsce  Pañstwu Halinie i Mieczys³awowi Matuszewskim, ul. Krakowska 19
IV miejsce  Pañstwu Janinie i W³adys³awowi Bela, ul. Skona 6

no-parkowym przy budynkach jednorodzinnych:
I miejsce  Pañstwu Teresie i Stefanowi Westrychom, ul. Kociuszki 61
II miejsce  Pañstwu Ma³gorzacie i Jackowi Bia³ow¹som, ul. Graniczna 11
 Pañstwu Katarzynie i Jaros³awowi Tymowskim, Graniczna 11a
 Pañstwu Gra¿ynie i Bogumi³owi Winiewskim, ul. Graniczna 11b
 Pañstwu Barbarze i Markowi Wojnarowskim, ul. Graniczna 11c
w kategorii III  Ogród przed domem
wielorodzinnym:

wyró¿nienie  Panu Zbigniewowi Wlaz³o 
kierownikowi Osiedla Milanówek  za pn¹cze na altance mietnikowej i ¿ywop³oty na
osiedlu Jedwabnik
Laureaci konkursu zostali uhonorowani
przydatnymi w ogrodzie nagrodami rzeczowymi.
Ponadto wszyscy laureaci konkursu otrzymali ozdobne krzewy, których fundatorem jest
Pan Piotr Mazuchowski  w³aciciel Szkó³ki
Drzew i Krzewów Ozdobnych, ul. 3-go Maja 2,
Grodzisk Maz.
Wszystkim laureatom konkursu Najpiêkniejszy ogródek przydomowy Milanówek
2006 serdecznie gratulujemy i ¿yczymy wytrwa³oci w realizacji zamierzeñ!
G³ówny Specjalista ds. Zieleni Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Ogród pp. Jadwigi i Andrzeja
Kwaczyñskich przy ul. Szkolnej 21
 I miejsce w kategorii pierwszej

Osiedle
Jedwabnik
wyró¿nione
w kategorii
trzeciej

Podziêkowanie
Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Burmistrz Miasta
Milanówka dziêkuj¹ uczestnikom za udzia³ w konkursie Najpiêkniejszy ogródek przydomowy
Milanówek 2006, a Panu Piotrowi Mazuchowskiemu za bezp³atne przekazanie ozdobnych krzewów dla laureatów tego konkursu.
Ogród pp. Teresy i Stefana Westrychów przy ul. Kociuszki 61
 I miejsce w kategorii drugiej
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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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