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Otwarcie Miejskiej Hali Sportowej
w ramach Centrum Sportu i Rekreacji �Grudów�
przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku
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We wrze�niu 2006 roku odby³a siê uro-
czysto�æ otwarcia nowego budynku dydak-
tyczno-¿ywieniowego przy Zespole Szkó³
Gminnych nr 1, z którego w pe³ni korzystaj¹
uczniowie i pracownicy naszej szko³y. Wiel-
kimi krokami zbli¿a siê otwarcie hali spor-
towej, na której udostêpnienie czekamy
z niecierpliwo�ci¹.

Uroczyste obchody otwarcia Centrum
Sportu i Rekreacji �Grudów� odbêd¹ siê
w samo po³udnie 27 kwietnia 2007 r.

Zi�ci³y siê marzenia nie tylko uczniów, ale
tak¿e mieszkañców naszego miasta. Mamy
nadziejê, ¿e udostêpnienie nowoczesnej hali

wp³ynie na wiêkszy rozwój kultury fizycz-
nej naszych pociech i mieszkañców naszego
miasta, co zawdziêczamy Burmistrzowi na-
szego miasta i radnym. W spotkaniu wezm¹
udzia³ znamienici go�cie, którzy bêd¹ mieli
przyjemno�æ uczestniczyæ w tak dla nas wa¿-
nej chwili, gdy¿ �Jedynka� w 2008 roku bê-
dzie obchodzi³a swoje stulecie.

Ceremonii otwarcia Centrum Sportu i Re-
kreacji �Grudów� dokona Burmistrz Miasta
Milanówek Jerzy Wysocki wraz z zacnym
gronem go�ci zaproszonych na uroczysto�æ.
W programie przewidziana jest czê�æ arty-
styczna w wykonaniu naszych uczniów oraz

�O sporcie, rozrywko bogów, esencjo ¿ycia objawiona nagle po�ród karczowiska daremnych
trudów dnia dzisiejszego, promienny wys³anniku odleg³ych czasów ludzkiego u�miechu.
Pojawi³e� siê i na wierzcho³kach gór rozb³ys³a jutrzenka, a promienie �wiat³a przenikaæ
poczê³y mroki puszczy.�

                                                   Pierre de Coubertin

prezentacja dyscyplin sportowych i �cianki
wspinaczkowej .

Zapraszamy wszystkich, którzy chc¹
uczestniczyæ w tej podnios³ej chwili.

                       Dyrekcja,
Rada Pedagogiczna,

Rodzice i Uczniowie ZSG nr 1

Otwarte
Ogrody 2007

ci¹g dalszy na str. 12

Radosnych,
pogodnych i zdrowych
�wi¹t Wielkanocnych
¿ycz¹ Mieszkañcom Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Jerzy Olczak

Radni oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego

i Jednostek
Organizacyjnych

Gminy

Wielu z nas pamiêta wrzesieñ i te wspa-
nia³e imprezy, koncerty, dyskusje, wystawy.
Niezwyk³a atmosfera, ró¿norodno�æ i apro-
bata oraz liczny udzia³ mieszkañców nie tyl-
ko Milanówka, spowodowa³y, i¿ w roku bie-
¿¹cym organizujemy kolejn¹ edycjê.

�niadanie filozoficzne, ogród artystycz-
ny, muzyczny, literacki i teatralny, a w nich:
Stanis³aw Drzewiecki, Tatiana Shebanova,
Dorota Staliñska, Andrzej Zaorski, prof. Ta-
deusz Gadacz, Tomasz Raczek, J. Rymkie-
wicz, Janusz Golik. To nie wszystkie nazwi-
ska. Wymieni³am tylko kilku znanych nam
uczestników. Koncerty, przestawienia te-
atralne wystawy i ciekawe warsztaty, niew¹t-
pliwie zgromadz¹ ponownie wielu uczestni-
ków.

Planujemy skoncentrowaæ nasze dzia³a-
nia w rejonie � od willi �Borówka� przez

Centrum Sportu i Rekreacji �Grudów�
jest ju¿ w fazie ukoñczenia
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Przedruk z kwartalnika �Meteoryt� 1/2007
(wiêcej informacji na stronie www.milanowek.pl)
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Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
i Miejski O�rodek Kultury zapraszaj¹ na pro-
mocjê albumu fotograficznego �Letnisko
Milanówek� w dniu 21 kwietnia br. (sobota)
o godz. 12.00 do Teatru Letniego przy ul.
Ko�cielnej 3. Wybrano sobotê i godziny po-
³udniowe, aby umo¿liwiæ udzia³ w promocji
osobom spoza Milanówka i osobom star-
szym, które nie zawsze mog¹ uczestniczyæ
w wieczornych imprezach w Milanówku.

Album �Letnisko Milanówek�, którego
inicjatorem, autorem i realizatorem jest ar-
tysta plastyk Mariusz Koszuta, jest ksi¹¿k¹
niezwyk³¹. Ci, którzy j¹ widzieli, oceniaj¹, ¿e
jest to �wspania³y, ilustrowany podrêcznik
wiedzy o Milanówku�.  Niezwyk³o�æ albumu
polega m.in. na tym, ¿e ³¹czy on w sobie in-
formacje o historii Milanówka i ludziach, któ-
rzy przez lata przyczyniali siê do jego roz-
woju, z ogromn¹ ilo�ci¹ (³¹cznie 606 !) zdjêæ
i reprodukcji dokumentów od czasów prehi-
storycznych po rok 1951, kiedy nasza miej-
scowo�æ uzyska³a prawa miejskie. Bohate-
rami albumu jest 455 mieszkañców Mila-
nówka. Z pewno�ci¹ wielu mieszkañców
znajdzie w nim nazwiska swoich krewnych,
przyjació³ i znajomych.

Kilkadziesi¹t rozdzia³ów ukazuje rozwój
Milanówka, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem jego twórców, z Micha³em Lasockim na
czele, tworzenie siê samorz¹dno�ci, dzia³al-
no�æ organizacji spo³ecznych, parafii �w. Ja-
dwigi, ksiê¿y skupionych wokó³ parafii. Wie-
le miejsca po�wiêcono przyrodzie, architek-
turze, ale i zak³adom pracy dzia³aj¹cym
w mie�cie, jak Centralna Do�wiadczalna Sta-
cja Jedwabnicza, ALRO (firma Rohoziñskie-
go � pó�niejszy MIFAM). Wiele miejsca �
wraz ze zdjêciami � po�wiêcono ludziom,
z których Milanówek mo¿e byæ dumny, bo
rozs³awiali nasz¹ miejscowo�æ w Polsce i na
�wiecie, jak Feliks Dzier¿anowski, Stanis³aw
Gruszczyñski, Maciej S³omczyñski, Piotr
Krasnodêbski, Rufin Morozowicz, Jan
Szczepkowski, Stanis³aw Rembek. Osobne
rozdzia³y po�wiêcono trzem szko³om podsta-
wowym publicznym i Humanistycznemu
Gimnazjum Koedukacyjnemu. Kilkadziesi¹t
zdjêæ wraz z opisami ukazuje czasy okupa-
cji, rolê Milanówka w czasie wojny (AK, Sza-
re Szeregi, tajne nauczanie) i po Powstaniu
Warszawskim, kiedy Milanówek pe³ni³ rolê
nieformalnej stolicy Polski i zwany by³ �Ma-
³ym Londynem�. Po raz pierwszy znalaz³y siê
m.in. zdjêcia Feliksa Pomorskiego � pierw-
szego producenta krówek w naszym mie�cie,
zdjêcia pracuj¹cych u nas konstruktorów lot-
niczych (pierwszy polski �mig³owiec powsta³
w Milanówku!). Nie zabrak³o w albumie in-
formacji (i zdjêæ!) o pracy SS. Urszulanek,
o historii przechowywania na plebanii �w. Ja-
dwigi urny z sercem Fryderyka Chopina. Ca-
³o�æ zamyka reprodukcja dokumentu o nada-
niu praw miejskich i bibliografia ksi¹¿ek
o Milanówku.

�Letnisko Milanówek�
� promocja nowej ksi¹¿ki

Zapraszaj¹c Czytelników �Biuletynu� na
promocjê, pragnê podkre�liæ, ¿e album po-
wsta³ w wyniku gigantycznej pracy spo³ecz-
nej autora Mariusza Koszuty i wspó³pracu-
j¹cych z nim osób (które swoj¹ pracê autor-
sk¹ i redakcyjn¹ wykona³y spo³ecznie!),
dziêki zaanga¿owaniu siê wielu obecnych
i by³ych mieszkañców Milanówka, którzy
otworzyli swoje domowe archiwa rodzinne
i udostêpnili do wykorzystania w albumie
setki zdjêæ, dziêki wygraniu przez TMM kon-
kursu na realizacjê zadania publicznego (do-
finansowanie 7500 z³ przez samorz¹d mia-
sta). Ta wielka praca spo³eczna sprawi³a, ¿e
przy niewielkim (koszty produkcji!) nak³a-
dzie mo¿na by³o przekazaæ album do sprze-
da¿y w cenie 50 z³otych w ksiêgarniach i kio-
skach (w dniu promocji w Teatrze Letnim
wyj¹tkowo po 45 z³ egz.). Historyk, który
ogl¹da³ pierwsze egzemplarze albumu, spon-
tanicznie powiedzia³, ¿e �jest to pomnik
z papieru w ho³dzie tym wszystkim, którzy

tworzyli w Milanówku przez lata warto�ci
nieprzemijaj¹ce�. Nie w¹tpiê, ¿e album znaj-
dzie siê w ka¿dej milanowskiej rodzinie. Raz
jeszcze w imieniu Towarzystwa Mi³o�ników
Milanówka zapraszam na promocjê albumu,
której towarzyszyæ bêdzie warto�ciowy pro-
gram artystyczny.

Hanna Pettyn

P.S. Sprzeda¿ albumu w dniu promocji
rozpocznie siê w Teatrze Letnim od godz.
11.00 i kontynuowana bêdzie do wyczerpa-
nia nak³adu. Egzemplarze pozosta³e po pro-
mocji skierowane zostan¹ do ksiêgarñ, kio-
sków przy stacji i na pl. Starzyñskiego/Ko-
�ciuszki.

W sobotê, 17 lutego, w Miejskiej Hali
Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1, odby³ siê
VIII Bal Ojców Miasta. Tegoroczny Bal przy-
ci¹gn¹³ wielu chêtnych do uczestnictwa we
wspania³ej zabawie. Przybyli go�cie zostali
powitani przez gospodarzy wieczoru, Prze-
wodnicz¹cego Rady Miasta Jerzego Olczaka
i Burmistrza Miasta Mi-
lanówka, Jerzego Wy-
sockiego. Go�cie otrzy-
mywali pami¹tkowy
breloczek natomiast pa-
nie ponadto � wspania³¹
ró¿ê w amarantowym
kolorze. Hala sportowa,
tej nocy zmieni³a swój
wygl¹d i charakter. Piêk-
ny wystrój, eleganckie
kreacje pañ i panów,
nada³y odpowiedni¹
aurê tej karnawa³owej
imprezie.

Ojcowie Miasta do-
konali uroczystego
otwarcia Balu. Pan Pa-
we³ D³u¿ewski � znany
satyryk � poprowadzi³
uroczyst¹ czê�æ imprezy
i zaprezentowa³ Sylwetki laureatów V Edycji
Nagrody Milanowskiego Li�cia Dêbu. Gor¹-
cymi brawami witali�my tegorocznych zdo-
bywców Nagród, a s¹ nimi: Aleksandra Bo-
niecka, Miros³awa Opa³³o i Dariusz Biernacki.
(Sylwetki nagrodzonych osób na str. 8).

Po uroczystej czê�ci programu, zagra³a
muzyka i pary zawirowa³y w tañcu. Za przy-
gotowanie smacznych potraw odpowiedzial-

VIII Bal Ojców Miasta
na by³a firma Euro-Party. Oprawê muzycz-
n¹ zagwarantowa³ znakomity zespó³ mu-
zyczny �Piêciok¹t� a gwiazd¹ wieczoru by³
wystêp rewii tanecznej �Imperium Carskiej
Rosji�. By³o to ekscytuj¹ce wydarzenie arty-
styczne. Tañce z ró¿nych zak¹tków �wiata,
wspania³e popisy fakira i po³ykacza ognia

spodoba³y siê go�ciom, a potem, to ju¿ tañce
do bia³ego rana, we wspania³ej karnawa³owej
atmosferze.

Tradycyjnie, Miejski O�rodek Kultury
przygotowa³ loteriê fantow¹, z której dochód
w wysoko�ci 2800 z³ przeznaczony bêdzie
na nagrody dla uzdolnionej m³odzie¿y z Mi-
lanówka.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska
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Tegoroczni laureaci statuetki Milanowskiego Li�cia Dêbu
w towarzystwie Burmistrza Jerzego Wysockiego
i Przewodnicz¹cego Rady Miasta Jerzego Olczaka



4

W pi¹tek, 9 marca, w Miejskim O�rodku
Kultury odby³a siê promocja interesuj¹cej
ksi¹¿ki Danuty S³awiñskiej �Kiedy k³amstwo
by³o cnot¹�, która ukaza³a siê nak³adem
wydawnictwa Gondwana. Zorganizowana
zosta³a przez Towarzystwo Mi³o�ników Mi-
lanówka i wydawnictwo Gondwana. Ksi¹¿-
ka zawiera wspomnienia z pracy w obozie
przej�ciowym w Pruszkowie Dulag 121.
Ksi¹¿ka jest ju¿ do nabycia we wszystkich
ksiêgarniach milanowskich, w ksiêgarni przy
ul. Ko�ciuszki w Pruszkowie i w ksiêgarni
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Niestety Autorka nie doczeka³a siê wyda-
nia swoich wspomnieñ, gdy¿ zmar³a
25 grudnia 2006 r. w Warszawie, w wieku
83 lat. Ca³e ¿ycie mieszka³a w Warszawie
i tu ukoñczy³a ¯eñskie Gimnazjum im. Ju-
liusza S³owackiego, maturê zdaj¹c na kom-
pletach ju¿ podczas wojny. Dzia³a³a w kon-
spiracji i zna³a wielu cz³onków Szarych Sze-
regów. Jan Rodowicz �Anoda� by³ jej serdecz-
nym przyjacielem. W czasie Powstania War-
szawskiego by³a sanitariuszk¹. Prze¿y³a rze�
Woli, cudem wyci¹gniêta sprzed plutonu eg-
zekucyjnego przez anonimowego gestapow-
ca, którego uwagê zwróci³a blond w³osami
i doskona³¹ znajomo�ci¹ jêzyka niemieckie-
go. 12 sierpnia trafi³a wraz z innymi ocala-
³ymi do obozu przej�ciowego w Pruszkowie,
z którego uciek³a tego samego dnia do ro-
dziny mieszkaj¹cej w pobliskim Komorowie.
Po 3 tygodniach, sama zg³osi³a siê do pracy
w obozie w Pruszkowie jako sanitariuszka,
a po kilku dniach uda³o siê jej zostaæ t³umacz-
k¹ przy niemieckiej obozowej komisji lekar-
skiej. Prze¿ycia zwi¹zane z prac¹ w obozie
opisa³a w ksi¹¿ce, której da³a tytu³ �Kiedy
k³amstwo by³o cnot¹�. Bieg³a znajomo�æ jê-
zyków obcych spowodowa³a, ¿e na pocz¹t-
ku lat 60. zaczê³a pracowaæ jako przewod-
nik w Pa³acu na Wodzie w £azienkach, a na-
stêpnie zdoby³a uprawnienia warszawskie-
go przewodnika PTTK. Jako przewodnik pra-
cowa³a do emerytury.

Ksi¹¿ka �Kiedy k³amstwo by³o cnot¹� to
jedna z najciekawszych publikacji literatury
wspomnieniowej z okresu II wojny �wiato-
wej. Wydawca zgodzi³ siê na promocjê ksi¹¿-
ki w Milanówku, m.in. z uwagi na rolê, jak¹
nasza miejscowo�æ odegra³a po zd³awieniu
Powstania Warszawskiego, udzielaj¹c pomo-
cy tysi¹com mieszkañców stolicy. Chorzy
przechodz¹cy przez Dulag 121 w Pruszko-
wie czêsto trafiali do ok. 10 szpitali ewaku-
owanych z Warszawy do Milanówka. Warto
pamiêtaæ o tym, ¿e Milanówek � jak czêsto
podkre�laj¹ historycy � pe³ni³ po Powstaniu
rolê nieformalnej stolicy Polski. Tu znalaz³a
schronienie znaczna czê�æ w³adz Polski Pod-
ziemnej, dzia³a³y agendy Delegatury Rz¹du,
odbywa³y siê wa¿ne narady przedstawicieli
ró¿nych orientacji politycznych. Bywa³

Kiedy k³amstwo by³o cnot¹...
w Milanówku nowy Komendant AK, gen. Le-
opold Okulicki i �Kurier z Londynu� Jan No-
wak-Jeziorañski.. Tu bez w¹tpienia krzy¿o-
wa³y siê powi¹zania konspiracyjne ca³ego
zachodniego Mazowsza.

Trudno w tym miejscu nie wspomnieæ
o tym, ¿e jeszcze w czasie, kiedy trwa³o Po-
wstanie � w parafii �w. Jadwigi w Milanów-
ku znalaz³a schronienie i swoj¹ now¹ siedzi-
bê Kuria Metropolitalna Warszawska, a na

plebanii zamieszka³ ks. arcybiskup Antoni
Szlagowski, który w 1944 r. przywióz³ z p³o-
n¹cej Warszawy do Milanówka urnê z ser-
cem Fryderyka Chopina i przez ponad rok
opiekowa³ siê ni¹. Obecno�æ arcybiskupa
Szlagowskiego i te wszystkie przytoczone
powy¿ej fakty umacnia³y lokaln¹ spo³ecz-
no�æ w walce i mobilizowa³y do podejmowa-
nia kolejnych wyzwañ, które siê pojawi³y
z chwil¹ przeniesienia z Warszawy do Mila-
nówka w 1944 r. siedziby Podokrêgu Za-
chodniego Armii Krajowej.

Zarz¹d TMM

Serdeczne podziêkowania dla Pani Danuty
Ro¿nowskiej-Borys za przekazanie daru na
aukcjê, która zosta³a przeprowadzona pod-
czas XV Fina³u Wielkiej Orkiestry �wi¹tecz-
nej Pomocy w dniu 14 stycznia 2007 r.

Dziêkujemy gor¹co za zaanga¿owanie
Pani w corocznych edycjach WO�P. Jednocze-
�nie przepraszamy Pani¹ za pominiêcie Pani
nazwiska  po�ród wymienionych sponsorów
w Biuletynie nr 1/2007.

Szef Sztabu XV Fina³u WO�P
Anna Biczyk

Podziêkowanie

W sobotê, 3 marca, w Miejskim O�rodku
Kultury w Milanówku odby³ siê koncert ze-
spo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo. Koncert zor-
ganizowa³o Stowarzyszenie Ku�nia Mila-
nowska przy wsparciu Miejskiego O�rodka
Kultury, a patronat nad nim obj¹³ Burmistrz
Miasta Milanówek Jerzy Wysocki. Wystêpo-
wi Starego Dobrego Ma³¿eñstwa towarzy-
szy³o bardzo du¿e zainteresowanie. Bilety
zosta³y sprzedane w b³yskawicznym tempie,
a w dniu koncertu sala Miejskiego O�rodka
Kultury zosta³a szczelnie wype³niona przez
wielbicieli poezji �piewanej.

Przez ponad dwie godziny uczestnicy
tego wydarzenia mogli wys³uchaæ wielu nie-
zwyk³ych piosenek powsta³ych do tekstów
takich poetów jak Jan Rybowicz, Adam Zie-
mianin czy Edward Stachura. Arty�ci zapre-
zentowali zarówno piosenki ze swojej ostat-
niej p³yty �Tabletki ze s³ów�, jak i te najbar-
dziej znane � do wierszy E. Stachury. Kon-
certy zespo³u SDM to równie¿, obok wspa-
nia³ych tekstów, niezwyk³a atmosfera. Mu-
zycy szybko nawi¹zali bardzo dobry kontakt
ze s³uchaczami, co sprawi³o, ¿e najwiêksze
przeboje SDM w drugiej czê�ci koncertu �pie-

Wieczór poezji �piewanej
wali ju¿ prawie wszyscy. Unikalne po³¹cze-
nie humoru, dialogu z publiczno�ci¹, piêk-
nych wierszy oraz muzyki sprawi³o, ¿e kon-
cert SDM by³ czym� niezapomnianym dla
wielu z widzów.

Stowarzyszenie Ku�nia Milanowska
Honorata Kuraszkiewicz

Zaproszeni go�cie podczas promocji ksi¹¿ki Danuty S³awiñskiej �Kiedy k³amstwo by³o
cnot¹� z zainteresowaniem wys³uchali ciekawych opowie�ci córki autorki, p. Bo¿eny
S³awiñskiej
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Dzieñ Kobiet, to �wiêto obchodzone co-
rocznie 8 marca. Wiêkszo�æ p³ci brzydkiej,
w tym dniu sk³ada wyraz szacunku paniom,
najbli¿szym im kobietom. Ojcowie sk³adaj¹
¿yczenia swoim ¿onom i córkom, zakochani
ch³opcy swoim wybrankom serca, koledzy �
kole¿ankom, synowie � matkom i babciom,
bracia � siostrom � a to wszystko po to, ¿eby
podkre�liæ, ¿e �wiat bez kobiet by³by smut-
ny i pozbawiony piêkna.

Tego dnia, w Miejskim O�rodku Kultury
zosta³ zorganizowany koncert, w którym
wyst¹pi³ Syberyjski Bard Evgen Malinowsky.
Artysta po raz drugi go�ci³ w Milanówku
i zarówno dwa lata temu, jak i teraz, spotka³
siê z gor¹cym przyjêciem, owacjami i grom-
kimi brawami. W trakcie koncertu panowa³
nastrój radosnego podekscytowania. Ten
wieczór to wspania³e doznania dla duszy, jak

�8 marca i Dzieñ Kobiet...�
i dla oczu � bo trzeba przyznaæ,
¿e nie tylko g³os, ale urok osobi-
sty pana Evgena przyci¹gn¹³ t³u-
my fanek. Sala MOK-u pêka³a
w szwach.

Po koncercie mieli�my dla na-
szych Pañ niespodzianki. Zosta-
³y wylosowane nagrody w zorga-
nizowanej wcze�niej loterii.
Drobne upominki by³y mi³ym ak-
centem tego spotkania.

Niespodziank¹ by³y równie¿
propozycje firmy Avon i Vorwerk
Polska Sp. z o.o.

Dziêkujemy i do spotkania
za rok.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
kwiecieñ/maj 2007

KWIECIEÑ

01.04. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. �W co siê bawiæ
� czyli Ja� i Ma³gosia� dla dzieci od 3�11
lat. Spektakl jest wspó³czesn¹ wersj¹ starej
bajki, gdzie aktorzy przy akompaniamencie
gitary, ¿ywego planu, pó³masek i kukie³ek
stwarzaj¹ �wiat teatru, aktywizuj¹c dzieci do
wspólnej zabawy. Bilety wstêpu po 5 PLN od
osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce � MOK)
godz. 10.00�15.00
�wi¹teczny kiermasz �Artystyczny Kr¹g�.
W niedzielê, w Galerii �Letnisko� MOK-u,
bêdzie mo¿na obejrzeæ i kupiæ dzie³a malar-
skie, rysunkowe, graficzne, rze�biarskie.
Przygotowali�my ciekaw¹ ofertê w postaci
witra¿y, szk³a u¿ytkowego rêcznie malowa-
nego, malarstwa na jedwabiu, bi¿uterii, ce-
ramiki i szeroko pojêtego �rêkodzie³a arty-
stycznego�. Nie zapomnieli�my o najm³od-
szych � dla nich zostanie zorganizowane sto-
isko z weso³ymi obrazkami, figurkami
z masy solnej, a tak¿e rêcznie malowanymi
koszulkami. Sprzeda¿ prac. (Miejsce � MOK)

03.04. (wtorek)
godz. 18.00
Wernisa¿ wystawy. Fotografia �RWAN-
DA � misyjny kraj tysi¹ca wzgórz� �  pre-
lekcjê poprowadzi prof. Wies³aw Nowakow-
ski. (Miejsce � MOK)

 04.04. (�roda)
godz. 14.00
Wielkanocne Spotkanie. Zwi¹zek Emery-
tów Rencistów i Inwalidów. (Miejsce � MOK)

 16.04. (poniedzia³ek)
godz.16.30
Inauguracja Milanowskiej Ligi Siódemek.
(Miejsce � Stadion KS MILAN, ul. Turczynek)

27.04. (pi¹tek)
godz. 12.00
Uroczyste otwarcie Miejskiej Hali Spor-
towej nr 2 w Centrum Sportu i Rekreacji
�Grudów�. (Miejsce � ZSG nr 1, ul. Królew-
ska 69)

28.04. (sobota)
godz. 16.00
Dzieñ Sportu w mie�cie � Mila Milanow-
ska i Wy�cigi Kolarskie o �Puchar Burmistrza
Miasta�.
Koncert zespo³u �ACORD� (Miejsce � Stadion
KS MILAN, ul. Turczynek)

MAJ
01.05. (wtorek)

godz. 10.00
Mistrzostwa Milanówka w Szachach M³o-
dzików i Juniorów.
Mistrzostwa Mazowsza w Szachach szyb-
kich seniorów. (Miejsce � MOK)

03.05. (czwartek)
Uroczyste Obchody 216. Rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja.
Program uroczysto�ci:
godz. 9.45 � zbiórka pocztów sztandarowych
przed ko�cio³em pw. �w. Jadwigi �l¹skiej,
godz. 10.00 � Msza �wiêta z okazji 216.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po mszy �w. � Koncert organowy w ko�ciele
pw. �w. Jadwigi �l¹skiej; wyst¹pi¹ � Roman
Perucki � organy i Maria Perucka � skrzypce,
godz. 11.20 � Uroczysto�æ patriotyczna
na placu im. Stefana Starzyñskiego,

godz. 11.45 � Spotkanie zaproszonych
go�ci przy herbatce w Miejskim O�rodku
Kultury.
06.05. (niedziela)

godz. 10.00
Poranek Teatralny dla dzieci od 3�11 lat.
Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do nabycia
przed spektaklem. (Miejsce � MOK)

08.05. (wtorek)
godz. 10.00
Fina³ konkursu plastycznego �Czarodziej-
ski �wiat Ba�ni� organizowanego przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ oraz wernisa¿
wystawy pokonkursowej. Wystawa do
15 maja. (Miejsce � MOK)
18.05. (pi¹tek)

��wiêty od zaraz� � rocznica papieska.
godz. 18.00  � Uroczysta Msza �wiêta w Pa-
rafii Matki Bo¿ej Bolesnej, a nastêpnie �Wie-
czór z Janem Paw³em II�. W dniach 18-20
w Parafii MBB bêdzie wystawiona wystawa
prac dzieci pt. �U�miech Papie¿a�. Organi-
zator: ZHP.
19.05. (sobota)

godz. 19.00
Koncert operowy � Romuald Tesarowicz
i Jego go�cie. Wstêp wolny. (Miejsce � MOK)

25.05. (pi¹tek)
godz.18.00
Koncert z okazji Dnia Matki. Organizator:
Zwi¹zek Emerytów  Rencistów i Inwalidów
i Miejski O�rodek Kultury. (Miejsce � MOK)

27.05. (niedziela)
godz. 13.00�19.00
III Festyn Urszulañski. Organizator: Zgro-
madzenie SS. Urszulanek SJK w Milanówku
oraz Stowarzyszenie �S³oneczny Promyk�.
(Miejsce � MOK)

Na scenie �Teatru Letniego� (od lewej) panie: A. Biczyk,
B. Wi�niewska i I. Zieliñska w dniu swego �wiêta,
obdarowane kwiatami przez Burmistrza Miasta
Jerzego Wysockiego
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15 marca 2007 roku og³oszono wyniki
konkursu na pomnik � symbol ku czci Jana
Paw³a II w Milanówku. Pomnik ma stan¹æ
na skwerze imienia Jana Paw³a II przed Urzê-
dem Miejskim, u zbiegu ulic Ko�ciuszki
i Mickiewicza.

Autorem zwyciêskiego projektu zosta³
p. Tomasz Moczek.

Komisja konkursowa nie mia³a ³atwego
zadania, bowiem zg³oszone na konkurs pro-
jekty mia³y wiele wspólnych cech, wynika-
j¹cych z u¿ycia przez projektodawców sym-
bolu otwartej ksiêgi. Wszystkie uczestnicz¹-
ce w konkursie projekty spe³nia³y kryteria
zawarte w regulaminie, natomiast istnia³y
znaczne ró¿nice dotycz¹ce realizacji po-
szczególnych projektów w zakresie ³atwo-
�ci realizacji i znikomej ingerencji w �rodo-
wisko naturalne, tj. wielko�ci fundamentów
oraz powierzchni utwardzonej. W o¿ywio-
nej dyskusji cz³onkowie komisji zwracali
uwagê na czytelno�æ formy plastycznej i w³a-
�ciwe zastosowanie symboliki religijnej.
Wybrany projekt pomnika jest przyjazny dla
istniej¹cej przyrody, dobrze wpisuje siê
w miejsce otoczone trzema wiekowymi dê-
bami, zlokalizowany jest na niewielkim pod-
wy¿szeniu terenu, z ³atwym podej�ciem
z trzech stron oraz trawnikiem. Otoczenie
pomnika oraz przestrzeñ przed budynkiem
Urzêdu Miejskiego stanowiæ bêdzie zinte-

Konkurs na pomnik�symbol Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II w Milanówku rozstrzygniêty

growan¹ formê zieleni z istniej¹cym natural-
nym krajobrazem.

Komisja uwzglêdni³a opinie mieszkañców
na temat zg³oszonych prac, które by³y odpo-
wiednio wcze�niej wystawione w Miejskim
O�rodku Kultury. Opinie zawarte w specjalnej
ksiêdze by³y poddane szczegó³owej analizie.

Pomnik�symbol ku czci Jana Paw³a II, zlo-
kalizowany w najbardziej reprezentacyjnej
czê�ci miasta, pozwoli jego mieszkañcom na
chwilê duchowej refleksji w zgie³ku dnia co-
dziennego.

Serdeczne podziê-
kowania kierujê dla
ks. Stanis³awa Golby
za twórczy udzia³
w pracach komisji,
maj¹cy istotny wp³yw
na wybór w³a�ciwego
projektu. Dziêkujê
równie¿ p. Wies³awie
K w i a t k o w s k i e j ,
p. Mariuszowi Ko-
szucie, p. Jackowi
£oczowi i p. Zofii
Krawczyk. Szczegól-
ne podziêkowania
sk³adam p. El¿biecie
£yszkowskiej za
przewodniczenie ko-
misji w jej pierwszym

etapie oraz p. Teresie Matuszewskiej-Gajew-
skiej za prowadzenie dokumentacji konkur-
sowej.

Dziêkujê serdecznie p. Jerzemu Wysoc-
kiemu � burmistrzowi miasta Milanówka,
który z zaanga¿owaniem czuwa³ nad prawi-
d³owym przebiegiem prac komisji i w ka¿dej
chwili s³u¿y³ niezbêdnymi dla komisji in-
formacjami.

Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej
W³odzimierz Staro�ciak

Og³oszenie o konkursie

Celem konkursu jest:
l zapoznanie siê z ró¿norodno�ci¹ proponowanych rozwi¹zañ programo-

wych, funkcjonalnych i architektonicznych, a tym samym wy³onienie do
II etapu konkursu najlepszych prac konkursowych  pod wzglêdem
atrakcyjno�ci, funkcjonalno�ci i ekonomiki przedsiêwziêcia;

l uzyskanie optymalnego rozwi¹zania w zakresie koncepcji programowo
przestrzennej  nieruchomo�ci willi �Waleria� (wraz z zagospodarowaniem
terenu dzia³ki nr 4/6 obr. 05-17) z przeznaczeniem na �Centrum Kultury�
w Milanówku oraz okre�lenie kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji;

l stworzenie obiektu kultury o znaczeniu ponadlokalnym.
Przedmiotem konkursu jest:
l opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej adaptacji i rewitalizacji

budynku mieszkalno-muzealnego z przeznaczeniem na Centrum Kultury
w Milanówku wraz z towarzysz¹cym obiektem Biblioteki Miejskiej.

Burmistrz Miasta Milanówka
og³asza spo³eczny konkurs otwarty, dwuetapowy

na koncepcjê programowo-przestrzenn¹
zagospodarowania nieruchomo�ci

willi �Waleria�
na Centrum Kultury w Milanówku

Regulamin konkursu wraz z za³¹cznikami
mo¿na odebraæ w terminie od dnia 23 marca 2007 r.
do 13 kwietnia 2007 r. w siedzibie Urzêdu Miej-
skiego w Milanówku, ul. Ko�ciuszki 45, 05-822
Milanówek, w godzinach 12.00�14.00, codzien-
nie (prócz sobót i niedziel).
Tel. 0 22 758 30 61 w 213; fax 0 22 755 81 20
(osobi�cie lub drog¹ pocztow¹)
Regulamin konkursu jest dostêpny równie¿ na
stronie internetowej www. milanowek.pl
Termin sk³adania prac do 26 kwietnia 2007 r. do
godz. 14.00
Og³oszenie wyników 4 czerwca 2007 r.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Zwyciêski projekt pomnika autorstwa absolwenta Akademii Sztuk
Piêknych, p.  Tomasza Moczka
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Biblioteka informuje

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanów-
ku zaprasza do udzia³u w konkursie pla-
stycznym �Czarodziejski �wiat ba�ni�

REGULAMIN
1.Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna przy wspó³-
udziale Miejskiego O�rodka Kultury w Mi-
lanówku.
2.Patronat

Honorowym patronem konkursu jest
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
3. Cele
� rozwijanie dzieciêcej wyobra�ni,
� popularyzacja literatury dla dzieci,

a zw³aszcza wa¿nych w rozwoju dziecka
utworów ba�niowych (H.Ch. Andersena,
Ch. Perrault, braci Grimm, ba�ni z Tysi¹-
ca i jednej nocy, ba�ni polskich ze zbioru
�U z³otego �ród³a�),

� rozwijanie zdolno�ci plastycznych i este-
tycznych.

4. Uczestnicy
Uczniowie klas I�III ze szkó³ podstawowych

�Czarodziejski �wiat ba�ni�
5. Warunki uczestnictwa,
tematyka i technika
� ka¿dy uczestnik mo¿e przedstawiæ nie

wiêcej ni¿ jedn¹ pracê,
� prace plastyczne powinny byæ wykonane

samodzielnie na kartonie o formacie A-4
ró¿nymi technikami (rysunek, malar-
stwo, wycinanka, wyklejanka) i nie mog¹
byæ powieleniem ilustracji z ksi¹¿ek,

� na odwrocie pracy w prawym górnym
rogu nale¿y umie�ciæ: imiê i nazwisko wy-
konawcy, klasê i szko³ê, autora i tytu³ ba-
�ni, na podstawie której powsta³a,

� praca powinna przekazywaæ klimat �wia-
ta ba�niowego poprzez ilustracjê ulubio-
nego bohatera b¹d� ciekawej sceny.

6. Terminy
Prace nale¿y z³o¿yæ najpó�niej do dnia 20

kwietnia 2007 r. do godziny 18.00 w siedzi-
bie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mila-
nówku przy ul. Spacerowej 3.

Komisja powo³ana przez organizatora oceni
z³o¿one prace i przyzna nagrody ksi¹¿kowe.

Od 2005 roku Biblioteka Narodowa
w ramach Narodowego Programu Kultury
�Promocja czytelnictwa i rozwój sektora
ksi¹¿ki na lata 2004�2013�, og³oszonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, koordynuje tzw. Priorytet I: Rozwój
bibliotek oraz poprawa jako�ci i dostêpno-
�ci zbiorów.

W jego ramach Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Milanówku otrzyma³a w 2005

Informacje z Miejskiej Biblioteki Publicznej
i 2006 roku od Biblioteki Narodowej dofinan-
sowanie po 7000 PLN na wykonanie zada-
nia �zakup nowo�ci wydawniczych�.
W 2005 roku zakupiono 357 woluminów,
g³ównie pozycji popularnonaukowych oraz
ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, za kwotê 6992
PLN, w 2006 � 346 wol. za 6944 PLN.
Wska�nik wysoko�ci zakupów na 100
mieszkañców wyniós³: w roku 2004 � 5,26,
w 2005 � 6,79, w 2006 � 7,06.

Uroczysto�æ wrêczenia nagród i dyplo-
mów bêdzie mia³a miejsce w Miejskim O�rod-
ku Kultury przy ulicy Ko�cielnej 8 maja 2007 r.
o godzinie 10.00.

Nagrodzone prace bêd¹ prezentowane na
wystawie pokonkursowej w Galerii Letnisko
przy MOK.
7. Uwagi koñcowe
� organizator nie zwraca prac i zastrzega

sobie prawo dysponowania nimi w wy-
brany przez siebie sposób,

� organizator zastrzega sobie prawo do re-
produkcji ekspozycji prac w materia³ach
i publikacjach bez zgody autora i bez uisz-
czenia autorowi nale¿no�ci finansowych,

� prace nie spe³niaj¹ce wymagañ regulami-
nowych nie bêd¹ oceniane,

� nades³anie prac jest równoznaczne
z uznaniem regulaminu,

� kwestie sporne nie ujête w regulaminie
zostan¹ rozstrzygniête przez organizatorów.

8. Kontakt i informacje
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Spacerowa 3, 05-822 Milanówek;
Tel./fax: 022 755 81 13
E-mail: mbp.milanowek@neostrada.pl

W dniach 12 i 15 stycznia br. uczniowie
gimnazjum Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3:
Agnieszka Stecko, Monika Matusiak, Doro-
ta Dziarczykowska, Kamil Dziarczykowski
i Paulina Tomczyk wziêli udzia³ w konkur-
sie recytatorsko-aktorskim po�wiêconym
twórczo�ci K. I. Ga³czyñskiego pt. �Zaczaro-
wana doro¿ka�, organizowanym przez Wol-
ski Zespó³ Placówek Edukacji Kulturalnej
w Warszawie. Poziom konkursu by³ wysoki,
gdy¿ wiêkszo�æ uczestników od lat uczêsz-
cza na warsztaty aktorskie prowadzone
przez fachowych instruktorów i pod ich
okiem przygotowywa³a swoje prezentacje.
Tym bardziej cieszy nas wyró¿nienie w ka-
tegorii scenek aktorskich, które nasi aktorzy
zdobyli za �Kolczyki Izoldy�. W kategorii in-
dywidualnych recytacji grupy 15�18 lat

Konstanty Ildefons
Ga³czyñski w Milanówku

Agnieszka Stecko wywalczy³a III miejsce
�Piosenk¹ Naczelnika Wydzia³u Grobownic-
twa�. Dnia 22 stycznia odby³a sie uroczysta
Gala Laureatów po³¹czona ze spotkaniem
z córk¹ poety, Kir¹ Ga³czyñsk¹. By³o to nie-
zapomniane prze¿ycie dla wszystkich mi³o-
�ników �Srebrnej Natalii i Zielonego Kon-
stantego�. Pani Kira z sentymentem snu³a
opowie�æ o latach dzieciñstwa w domu pe³-
nym mi³o�ci, ze swad¹ przytacza³a rodzinne
anegdotki. Na zakoñczenie podpisywa³a
swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê �Srebrna Natalia�.

Bardzo cieszy nas, ¿e mamy zdolnych
uczniów, którzy z pasj¹ realizuj¹ swoje za-
interesowania. Oby wiêcej takich talentów.

Opiekun kó³ka teatralnego w ZSG nr3
Agnieszka £¹ka

*
Od 02.04.2007 r. zmieniaj¹ siê godzi-
ny pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Milanówku. W ka¿dy poniedzia³ek
placówka bêdzie otwarta od godz.
12.00 do 19.00. Pozosta³e dni tygodnia
pozostaj¹ bez zmian.

   Zapraszamy
Dyrektor MBP w Milanówku

 Zofia Pawlak-Szymañska

Uczniowie ZSG nr 3 � zwyciêzcy konkursu
po�wiêconego twórczo�ci
K. I. Ga³czyñskiego
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Pani prof. dr hab. Miros³awa Krysty-
na Opa³³o jest emerytowanym pracowni-
kiem naukowym; ukoñczy³a geografiê eko-
nomiczn¹ na Uniwersytecie Warszawskim,
pracowa³a w Pañstwowej Komisji Planowa-
nia Gospodarczego (PKPG), Komisji Plano-
wania przy Radzie Ministrów, a nastêpnie
w Instytucie Planowania, Instytucie Gospo-
darki Narodowej, w Instytucie Rozwoju
i Studiów Strategicznych.

Podstawowe kierunki pracy badawczej
prof. M. Opa³³o obejmowa³y zagadnienia
z zakresu: preferencji przestrzennych go-
spodarki w procesach rozwojowych, meto-
dyki badañ ekonomicznej efektywno�ci
i czynników lokalizacji inwestycji oraz prze-
mian przestrzennych w okresie transforma-
cji gospodarki, ponadto � teorii lokalizacji,
polityki regionalnej, geografii przemys³u
i miast, planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Problemy teorii lokalizacji
i przemian struktury przestrzennej przemy-
s³u analizowa³a w powi¹zaniu z procesami
urbanizacji. By³a m.in.: wieloletnim cz³on-
kiem Komitetu Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju PAN, Komitetu Demograficz-
nego PAN, Naukowej Rady Statystycznej
GUS, Regional Studies Association � Sekcji
Polskiej, Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Przewodniczy³a wielodyscyplinarnym ze-
spo³om badawczym.

Prof. Miros³awa Opa³ko jest autork¹
8 ksi¹¿ek, przesz³o 300 artyku³ów i eksper-
tyz z zakresu rozwoju gospodarczego. Przez
blisko 8 lat dzia³a³a w Towarzystwie Mi³o-
�ników Milanówka jako jego cz³onek-za³o-
¿yciel (1994), a nastêpnie prezes (1994�
2002), kieruj¹c prac¹ zarz¹du przez trzy
kadencje. Mimo i¿ nie jest ju¿ cz³onkiem za-
rz¹du TMM, nadal uczestniczy w pracach
Towarzystwa, m.in. wspieraj¹c swoimi ar-
tyku³ami publikacje ksi¹¿kowe o Milanów-
ku. Uczestniczy³a w I Forum Kulturalnym
TMM, reprezentowa³a Towarzystwo na im-
prezach historycznych po�wiêconych regio-
nalizmowi w W-wie. Odznaczona m.in:

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1967), Krzy¿em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1973), Warszawskim
Krzy¿em Powstañczym (1989), Krzy¿em
Armii Krajowej (1993) oraz Medalem za
Warszawê 1939�1945. Swoje wspomnienia
z Powstania Warszawskiego opublikowa³a
w ksi¹¿ce �Milanówek � Ma³y Londyn� �
w rozdziale zatytu³owanym �Barykada�.
W Milanówku mieszka od pa�dziernika 1944
r. Za zas³ugi dla Stowarzyszenia walne zgro-
madzenie Towarzystwa przyznawa³o jej
w 2002 r. tytu³ Honorowego Cz³onka TMM.

Pani Aleksandra Boniecka urodzi³a siê
w 1950 r. w Toruniu, w rodzinie z tradycjami
muzycznymi(matka pianistka, nie¿yj¹cy oj-
ciec wiolonczelista). Po przeprowadzce do
Warszawy uczêszcza³a do PPSM im. Emila
M³ynarskiego. Maturê uzyska³a w Liceum
Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Studio-
wa³a w PSM im. Fryderyka Chopina w War-
szawie, koñcz¹c z wyró¿nieniem wydzia³y:
piosenkarski i instrumentalny na flecie. Od
pocz¹tku kariery artystycznej zwi¹zana jest
z Filharmoni¹ Narodow¹. Od 1989 roku jest
mieszkank¹ Milanówka i zamieszkuje
w domu odziedziczonym po swojej babce.
Milanówek dla Niej i Jej rodziny: mê¿a Tade-
usza � waltornisty i dzieci: Micha³a � foto-
grafika, Feliksa � waltornisty i Natalii � stu-
dentki iberystyki, sta³ siê ich ma³¹ ojczyzn¹.
Dowodem na to jest aktywne uczestnictwo
Aleksandry Bonieckiej w ¿yciu artystycznym
Milanówka. Niezapomniane s¹ Jej wystêpy
zarówno w MOK, jak równie¿ w galerii
Ars Longa. Do udzia³u w koncertach czy wie-
czorach patriotycznych organizowanych
w Dniu Niepodleg³o�ci 2 listopada zaprasza-
³a zaprzyjaznion¹ m³odzie¿. Aleksandra Bo-
niecka wysz³a z inicjatyw¹ zorganizowania
w 1998 r. koncertu kolêd w ko�ciele na Gru-
dowie pt. �Kolêdy z ca³ego �wiata�. Inaugu-
rowa³a swoim koncertem drugi rok obcho-
dów 100-lecia Milanówka. Koncert ten by³

po�wiêcony pamiêci Jana Szczepkowskiego
w 120. roczmicê urodzin tego wielkiego rze�-
biarza i milanowianina.

W tym roku mieli�my okazjê uczestniczyæ
we wspania³ym koncercie kolêd chóru przy
parafii Matki Boskiej Bolesnej na Grudowie
i solistów z Filharmonii Narodowej. Aleksan-
dra Boniecka jest cz³onkiem tego chóru, któ-
remu s³u¿y profesjonaln¹ wiedz¹ i pomoc¹.

Aleksandra Boniecka aktywnie uczestni-
czy w Twórczym Milanówku, s³u¿y pomoc¹
artystom amatorom, emanuju¹c rado�ci¹ ¿y-
cia i pogod¹ ducha.

 Pan Dariusz Biernacki (ur. 27.06.1967 r.),
mgr historyk sztuki, artysta �piewak (plus
podyplomowe studia w zakresie logopedii,
psychologii i teatroznawstwa � wydzia³ wo-
kalno-aktorski), jest dyrektorem artystycz-
nym i wyk³adowc¹ w Wy¿szej Prywatnej
Szkole Muzycznej w W-wie.

Od chwili swojego zamieszkania w na-
szym mie�cie pan Dariusz Biernacki bardzo
energicznie w³¹czy³ siê w dzia³alno�æ na polu
upowszechnienia kultury zarówno poprzez
udzia³ w imprezach Miejskiego O�rodka Kul-
tury, jak i Towarzystwa Mi³o�ników Milanów-
ka, którego jest cz³onkiem. Pan Dariusz Bier-
nacki wielokrotnie dawa³ koncerty w Miej-
skim O�rodku Kultury, wystêpowa³ na �Twór-
czym Milanówku�, koncertowa³ wielokrotnie
w murach �wi¹tyni pw. �w. Jadwigi �l¹skiej
(m.in. kilkakrotnie w Dniu Papieskim i Na-
rodowym �wiêcie Niepodleg³o�ci). Jest dyrek-
torem artystycznym Festiwalu Sztuki im. Sta-
nis³awa Gruszczyñskiego i wielokrotnie pro-
wadzi³ najwa¿niejsze punty programu tej im-
prezy; by³ inicjatorem trwa³ego upamiêtnie-
nia dzia³alno�ci artystycznej tego wspania³e-
go �piewaka i jego zwi¹zków z Milanówkiem
(wniós³ istotny wk³ad w zbiórkê �rodków na
ufundowanie tablicy pami¹tkowej po�wiêco-
nej �piewakowi). Ponadto Dariusz Biernacki
opiekuje siê grobem Stanis³awa Gruszczyñ-
skiego na Cmentarzu Pow¹zkowskim.

Laureaci Milanowskiego Li�cia Dêbu

Miros³awa Krystyna Opa³³o

Aleksandra Boniecka Dariusz Biernacki

ci¹g dalszy ze str. 3
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Dyrektor Zak³adu Wodoci¹gów i Kanali-
zacji Gminy Grodzisk Mazowiecki informu-
je, ¿e � na wniosek ZWiK � Uchwa³¹ 32/V/
2007 Rady Miasta Milanówka z 2 marca br.
zatwierdzono, z moc¹ obowi¹zywania od
1 kwietnia br. na okres 1 roku, taryfy za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe od-
prowadzanie �cieków na terenie Gminy Mi-
lanówek.

Od dnia 1 kwietnia br. op³aty bêd¹ wynosiæ:
� za 1m3 wody pobieranej z urz¹dzeñ zbio-

rowego zaopatrzenia w wodê dla celów
gospodarstw domowych, instytucji u¿y-
teczno�ci publicznej oraz przemys³owych:

2,38 z³/m3 + 0,17z³ (7% VAT) = 2,55 z³/m3;

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê...

Szczególnie godny podkre�lenia jest fakt
wielkiego wk³adu spo³ecznego pana Biernac-
kiego w organizacjê i prowadzenie imprez
Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka w cha-
rakterze jurora konkursów, lektora i wyko-
nawcy koncertów (m.in. z okazji jubileuszu
10-lecia TMM). Ponadto artysta prowadzi
spo³ecznie dzia³aj¹cy przy TMM zespó³ wo-
kalny Capella Milanoviensis, specjalizuj¹cy
siê w muzyce religijnej. Artysta znajduje
czas, aby prowadziæ warsztaty z m³odzie¿¹
uczestnicz¹c¹ w pracy Teatru Amatorskiego
przy MOK i ró¿nego rodzaju prezentacje
i programy po�wiêcone ludziom szczególnie
zas³u¿onym dla Milanówka, jak Feliks Dzier-
¿anowski czy Micha³ Lasocki. Artysta kon-
certowa³ równie¿ na imprezach po�wiêco-
nych promocji ksi¹¿ek autorów z Milanów-
ka (poezja Anny Biczyk) i wernisa¿ach ma-
larzy z Milanówka (W³odzimierz Staro�ciak).
Na uwagê zas³uguje jego udzia³ w charakte-
rze re¿ysera lub wykonawcy na ró¿nych uro-
czysto�ciach miejskich, jak 60-lecie Zw.
Emerytów i Rencistów, w przygotowaniu
przedstawienia �Jase³ek� dla Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek, z których dochód prze-
znaczono na budowê nowego przedszkola.

Warto podkre�liæ, ¿e pan Dariusz Biernac-
ki odnosi licz¹ce siê sukcesy artystyczne
w Polsce i w wielu krajach �wiata, gdzie przy-
czynia siê do popularyzacji polskiej muzyki.
M.in. od 11 lat u�wietnia swoimi wystêpami
obchody Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci
w o�rodkach polskich w Londynie i innych
miastach Wielkiej Brytanii. Od 7 lat co mie-
si¹c �piewa na elitarnych koncertach w Zu-
rychu, organizowanych przez firmê HONDA.
Wielokrotnie wystêpowa³ w obu Amerykach,
Azji, Afryce i wielu krajach europejskich,
m.in. od 8 lat stale koncertuje w po³udnio-
wej Francji � w Marsylii i Nicei. Jego sztuka
jest wysoko ceniona, o czym m.in. �wiadczy
fakt, i¿ jako jedyny polski �piewak zosta³ za-
proszony do udzia³u w uroczystym koncer-
cie w Sztokholmie z okazji przyznania literac-
kiej Nagrody Nobla Wies³awie Szymborskiej.

Kierownik Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Sitko

� za 1m3 �cieków wprowadzonych do zbior-
czych urz¹dzeñ kanalizacyjnych:
Taryfa I � dla �cieków komunalnych
odprowadzanych z gospodarstw domo-
wych oraz instytucji u¿yteczno�ci pu-
blicznej i zak³adów przemys³owych od-
prowadzaj¹cych �cieki o sumie jednostek
Równowa¿nej Liczby Mieszkañców
mniejszej lub równej 5

2,68 z³/m3+ 0,19 z³ (7% VAT) = 2,87 z³/m3

Taryfa II � dla �cieków komunalnych od-
prowadzanych z instytucji u¿yteczno�ci
publicznej i zak³adów przemys³owych od-
prowadzaj¹cych �cieki o sumie jednostek

Równowa¿nej Liczby Mieszkañców wiêk-
szej ni¿ 5 ale mniejszej lub równowa¿nej 7,5

2,84 z³/m3 + 0,20 z³ (7% VAT) = 3,04 z³/m3

Taryfa III � dla �cieków komunalnych od-
prowadzanych z instytucji u¿yteczno�ci
publicznej i zak³adów przemys³owych od-
prowadzaj¹cych �cieki o sumie jednostek
Równowa¿nej Liczby Mieszkañców wiêk-
szej ni¿ 7,5, ale mniejszej lub równowa¿-
nej 10

2,99 z³/m3 + 0,21 z³ (7% VAT) = 3,20 z³/m3

Dyrektor ZWiK
Robert Lewandowski

W sobotê, 24 marca, Milanówek go�ci³
grupê ok. 200 czytelników �¯ycia Warsza-
wy�, którzy odwiedzili nasze miasto w ra-
mach organizowanych przez ten popularny
dziennik, od ponad 25 lat, �Spacerów z Syren-
k¹�. W Milanówku by³a to wizyta numer 129!

W siedzibie Rady Miasta go�ci � przyby-
³ych na czele z inicjatorem �spacerów�
red. W³odzimierzem  Liksz¹ � powita³ bur-
mistrz Jerzy Wysocki, który zaprezentowa³
aktualne problemy miasta. W malarni spó³ki
Jedwab Polski dla go�ci zorganizowano po-
kaz malowania na jedwabiu, w czasie które-
go pani Agnieszka Biegañska w imieniu fir-
my przybli¿y³a historiê zak³adu. Po pokazie
go�cie odwiedzili przyfabryczny sklepik,
gdzie wielu z nich zakupi³o ró¿nego rodzaju
wyroby z jedwabiu.

W ko�ciele pw. �w. Jadwigi ks. pra³at Zbi-
gniew Szysz opowiedzia³ o historii parafii
i uratowaniu urny z sercem Chopina, któr¹
po Powstaniu War-
szawskim przechowy-
wano na milanowskiej
plebanii.

G³ównym punktem
programu by³ koncert
muzyczno-poetycki
w Teatrze Letnim, któ-
ry poprzedzi³ pokaz te-
lewizyjnego filmu
�Milanówek jak malo-
wany�. W koncercie,
poza Dariuszem Bier-
nackim, wyst¹pili �
zbieraj¹c liczne brawa
� Maria Wdowiak,
Hanna Makulec, Do-
minika Tomaszewska i
akompaniator Robert
Dziekañski. Koncert

Czytelnicy �¯ycia Warszawy�
z wizyt¹ w Milanówku

oczarowa³ go�ci, a po wykonaniu niektórych
pie�ni i arii mo¿na by³o zauwa¿yæ ³zy
w oczach wielu s³uchaczy. Gor¹cymi oklaska-
mi przyjêto równie¿ wiersze o Milanówku
Bo¿eny Staro�ciak, której tomik poezji, wy-
dany przez TMM, by³ do nabycia w czasie
kiermaszu wydawnictw o naszym mie�cie.
Nie brakowa³o te¿ milanowskich krówek
z firmy �Cukierki Reklamowe� Konstancji
Do³êgi-Do³egowskiej.

Do wytworzenia sympatycznego klimatu,
jaki towarzyszy³ imprezie, przyczyni³a siê te¿
wystawa obrazów artysty malarza W³odzi-
mierza Staro�ciaka, który wraz z Andrzejem
Pettynem oprowadza³ go�ci po najciekaw-
szych zak¹tkach miasta. ̄ egnaj¹c siê, wielu
uczestników �Spaceru z Syrenk¹� dziêkowa-
³o za serdeczne przyjêcie, bogaty program
i zapewni³o, ¿e wkrótce ponownie odwiedz¹
nasze miasto.

                                          Ewa A. Makowska

Czytelnicy �¯ycia Warszawy� podczas zwiedzania  naszego
miasta w ramach �Spacerów z Syrenk¹�
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Jest pi¹tek, ósma czterdzie�ci piêæ. Zaczy-
na siê lekcja jêzyka angielskiego dla pocz¹t-
kuj¹cych. Roz³o¿one zeszyty, ksi¹¿ki. Lek-
torka za chwilê w³¹czy kasetê. Przy stole sie-
dzi kilka skupionych osób. Normalnie, jak na
kursie jêzykowym. Ciszê zak³óca dzwonek
telefonu komórkowego. Pani obok mnie bar-
dzo przeprasza i odbiera rozmowê.

� Nie dzwoñ do mnie teraz, jestem na an-
gielskim � mówi do aparatu.

A do nas: � Przepraszam, to córka.
Nie wytrzymujê i pytam: � Ile lat ma córka?
� 58 � pada spokojna odpowied�. � Mar-

twi siê o ojca.
To, co rozgrywa siê w tej salce lekcyjnej

jest jedyne i niepowtarzalne. G³owy pochy-
lone nad tekstem � kilka siwych, kilka �co�
jak blond�, inne w modnym zawsze kolorze
kasztanu. To studentki Milanowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczki kur-
su jêzyka angielskiego. �rednia wieku? Ko-
bietom lat siê nie liczy.

W³a�cicielka telefonu komórkowego
z u�miechem mówi: � Ja mam 78. Trzeba siê
uczyæ.

Ze zdumieniem obserwujê z jak ogrom-
nym wysi³kiem stara siê us³yszeæ i powtórzyæ
angielskie s³owa. Us³yszeæ i powtórzyæ. Za
ka¿dym razem gdy swoje wysi³ki ocenia po-
zytywnie, jej twarz roz�wietla siê u�miechem.
Ta kobieta coraz bardziej mnie intryguje.
O tym, co mnie boli w danej chwili, wie nie
tylko moja rodzina, ale wszyscy nieszczê�ni-
cy, których spotkam po drodze. A od niej nie

Kobieta ... u�miechniêta,
czyli studentka z ¿yciorysem

us³ysza³am s³owa skargi. Zawsze u�miech-
niêta, a jej b³êkitne oczy otaczaj¹ zmarszcz-
ki � �mieszki. Kobieta u�miechniêta. Siwe,
krótko ostrzy¿one w³osy. Musia³a byæ blon-
dyneczk¹. Niewysoka, szczup³a � drobna ko-
bietka z laseczk¹. Bardziej ni¹ wywija ni¿ siê
ni¹ podpiera.

� Pani Aurelio � zaczynam rozmowê � da-
leko Pani mieszka?

� Nie, niedaleko � odpowiada ciep³ym g³o-
sem, w którym ten u�miech mo¿na us³yszeæ.
� Jak wyjdê o siódmej, to po ósmej ju¿ tu je-
stem. Nie lubiê siê spó�niaæ.

Patrzy przy tym na mnie roze�miana, gdy
ze zdziwienia robiê g³upi¹ minê.

Umawiamy siê na spotkanie w jej domu.
Podje¿d¿am do naro¿nej dzia³ki. Mam wra-
¿enie, ¿e wyjecha³am ju¿ z Milanówka. Tak
przynajmniej informuje mnie operator ko-
mórki � wed³ug niego jestem ju¿ w Brwino-
wie. Dzieñ jest ch³odny, wilgotny, ciemny. Ni
to jesieñ, ni to zima. Wszêdzie b³oto, smut-
no i brzydko. Id¹c do furtki, mijam rozpada-
j¹ce siê niewielkie zabudowanie � widaæ, ¿e
ostatnie wichury nadwyrê¿y³y jego kon-
strukcjê. Zagl¹dam przez otwarte drzwi
i widzê nagromadzone drewniane, stare
przedmioty. Co jest dalej, trudno zobaczyæ.
Wchodzê na ganek starego drewnianego
domu.

� Dom przywióz³ w czê�ciach mój ojciec
z Bia³ej Podlaskiej w latach piêædziesi¹tych,
gdy po wojnie kupi³ dzia³kê w Milanówku.
Do �mierci mieszka³ tu z drug¹ ¿on¹, moj¹
macoch¹.

Pani Aurelia od progu udziela wyja�nieñ
widz¹c, ¿e przypatrujê siê budynkowi.

� Bo wie Pani � ci¹gnie dalej � ja jestem
z Kresów, ze S³onima. Mój ojciec � Feliks Ma³-
kiewicz � mia³ firmê przetwórstwa miêsne-
go. Moja matka pochodzi³a z bardzo kultu-
ralnego, ziemiañskiego rodu Turczyñskich
w Baranowiczach. Byli zamo¿ni, niczego nam
nie brakowa³o. S³onim to by³o miasteczko
wielu kultur � Polaków, Litwinów, Bia³orusi-
nów, ¯ydów. Mnie, gdy by³am ma³¹ dziew-
czynk¹, wszystko wydawa³o siê ciekawe,
godne zobaczenia, dotkniêcia. Koledzy
w szkole wo³ali na mnie �Rel� � jak na ch³op-
ca, bo te¿ by³a ze mnie ch³opczyca. Ale mat-
ka pilnowa³a; chodzi³am na lekcje muzyki �
gra³am na fortepianie, tañczy³am.

Wojna zmieni³a wszystko. Rosjanie kilka
razy próbowali wys³aæ nas transportem na
Sybir. Pyta Pani za co � za wszystko: za to, ¿e
Polacy, ¿e bogaci. Ale zawsze znalaz³ siê kto�
¿yczliwy, kto nas uprzedzi³. Nocowali�my
wtedy po szopach, po obcych. Bo wie Pani �
dodaje zamy�lona � Rosjanie zawsze przy-
chodzili noc¹.

Zaraz potem przyszli Niemcy. Przyszli i od
razu aresztowali rodziców i siostrê. Mnie nie
by³o w domu. Babka � no wie Pani � taka ru-
ska babka � mówi³a do mnie � ty panienko
uciekaj. Ale nie uciek³am. Nastêpnego dnia
aresztowali i mnie. Zawie�li na przes³ucha-
nie. Nie by³o weso³o. No wiêc, widzi Pani,
kolega mojej kole¿anki by³ synem popa � bo
to tak by³o na kresach: by³ ko�ció³, cerkiew
i synagoga. Otó¿ ten kolega � Micha³ Liczko
� mia³ starszego brata. Trochê siê dziwili�my,
ale ten brat pracowa³ na Gestapo. I to on mnie
zobaczy³. Nastêpnego dnia wywo¿ono wiê�-
niów na rozstrzelanie. Us³ysza³am swoje na-

�Wierzê w naturalne prawo cz³owieka do
obrony� - tymi s³owami sêdzia Jaros³aw
Kawczyñski rozpocz¹³ wyk³ady w ramach
akcji Kobieta Bezpieczna. Akcjê prowadzi
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
a trwa ona od 21 lutego do 6 czerwca.

Program sponsoruje i patronuje mu, bur-
mistrz miasta Jerzy Wysocki. Zajêcia prak-
tyczne w zakresie technik samoobrony prze-
ciwko agresorowi prowadziæ bêd¹ instruk-
torzy z Warszawskiego Centrum Aikido, pa-
nowie Wojciech Ka�mierczak i Marcin Zió³-
kowski.

Burmistrz uroczy�cie otworzy³ pierwsze
zajêcia, a by³ to pokaz walki oraz wyk³ad
mec. Macieja Rajskiego �Konsekwencje u¿y-
cia si³y przeciw drugiej osobie�.

�...Naturalne prawo
cz³owieka do obrony�

Celem akcji Kobieta Bezpieczna jest
u�wiadomienie uczestnikom ich prawa do
obrony przed napastnikiem. �Nie bójmy siê
broniæ, nie bójmy siê kontratakowaæ� prze-
konywa³ sêdzia Kawczyñski. Kobieta w pro-
sty sposób, bez konieczno�ci posiadania
wielkiej si³y, mo¿e odeprzeæ atak przeciwni-
ka w sytuacji zagro¿enia. Warunkiem spro-
staniu takiej sytuacji jest posiadanie umie-
jêtno�ci obrony � kilku chwytów blokuj¹cych
napastnika � ale przede wszystkim zacho-
wanie zimnej krwi i panowanie nad w³asny-
mi reakcjami. I w³a�nie te nabyte umiejêtno-
�ci maj¹ daæ nam pewno�æ siebie, wywo³aæ
odruch obronny.

Nie chcemy byæ ofiarami.
Gra¿yna Witwicka-Kilar

12 kwietnia 2007 r o godz. 17.00
MU3W otwiera �SALONIK�.

W ka¿dy czwartek w godzinach od
16.00 do 20.00 cz³onkowie Uniwersy-
tetu bêd¹ mogli spotkaæ siê przy her-
bacie lub kawie w salce przy plebanii
Ko�cio³a �w. Jadwigi.

Na czwartkowe spotkania bêd¹ za-
praszani: ciekawi ludzie, pisarze, po-
eci, przedstawiciele mediów.

Prezes MU3W
Dominika Inkielman

Nowa
inicjatywa

MU3W
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zwisko i wyprowadzono mnie. W samocho-
dzie, pod plandek¹, byli ju¿ moi rodzice i sio-
stra. Kiedy samochody ruszy³y, byli�my tak
jako� na koñcu, ostatni. W lesie kierowca
zatrzyma³ siê i krzykn¹³: uciekajcie! Uciekli-
�my w las. Chowali�my siê po lesie, potem
na wsi. Wrócili�my do domu, kiedy przyszli
Rosjanie. Zapisali�my siê na listê, to znaczy
na repatriacjê.

W 1946 roku dotarli�my do Kalisza. Do
dzi� pamiêtam, jak mój ojciec nie móg³ siê
nadziwiæ, ¿e to tak jest w Polsce. Nie tak¹
Polskê pamiêta³. By³ cz³owiekiem praktycz-
nym, pracowitym. Popatrzy³, poduma³ i wy-
bi³ mi z g³owy marzenia o muzyce. Wyjecha-
³am do szko³y pielêgniarskiej do Poznania.
Zosta³am pielêgniark¹ dzieciêc¹, a pierwsz¹
pracê dosta³am jako kierowniczka ¿³obka ty-
godniowego w Kaliszu.

Jeszcze w Poznaniu pozna³am studenta
i powiedzia³am tak, zanim jeszcze skoñczy³
mi siê o�wiadczaæ. To moja najlepsza decy-
zja. Z mê¿em Czes³awem idziemy przez ¿y-
cie ju¿ ponad piêædziesi¹t lat. Pomagamy
sobie i ca³y czas zdajemy sprawê, jakie to
szczê�cie, ¿e los nas z sob¹ zetkn¹³. Mamy
2 córki, 3 wnuków, 1 prawnuka. Czy Pani
wie, ¿e do swoich marzeñ muzycznych wró-
ci³am, kiedy opiekowa³am siê wnuczk¹? Pro-
wadzi³am j¹ do szko³y muzycznej, a potem
gra³y�my wprawki na 4 rêce.

Przez wiele lat nasze ma³¿eñstwo by³o
od�wiêtne. M¹¿ wyje¿d¿a³ i wraca³. Wraca³
jak �wiêty Miko³aj. By³ in¿ynierem mecha-
nikiem, ekonomist¹, handlowcem. Urucha-
mia³ zak³ady na Ziemiach Zachodnich.
O wielu z nich mo¿na powiedzieæ, ¿e je ura-
towa³. Du¿o wyje¿d¿a³ za granicê. Z Rosji,
Egiptu, Anglii, Niemiec przywozi³ upominki
dla mnie i dla dziewcz¹t. Ufa³ mi. Wiedzia³,
¿e dobrze wychowam nasze córki.

W domu, na tabliczkach powieszonych na
�cianach umocowane s¹ pami¹tki z podró¿y
mê¿a, namacalne dowody, ¿e tam byli, ¿e
widzieli, ¿e prze¿yli.

W latach 70. Czes³aw osiada w Milanów-
ku by �ucywilizowaæ� dom ojca pani Aure-
lii. Remontuje, modernizuje. Pani Aurelia
przyje¿d¿a do Milanówka, kiedy jak to mówi
�da³o siê tu mieszkaæ�. Zak³ada ogród, sa-
dzi drzewa owocowe, uprawia warzywa �
nawet zagon kartofli.

Lata 80. i 90. to wspólna pasja: razem
z mê¿em zbieraj¹ stare przedmioty: narzê-
dzia, sprzêty domowe, wykopaliska. Pan
Czes³aw odnawia je, naprawia i sk³ada w let-
niaku. Pragn¹ pokazaæ m³odzie¿y historiê ich
dziadków, pradziadków. Marzy im siê izba
jak muzeum, a w niej ciekawe buzie dzieci.

� Nie maj¹ teraz czasu � mówi, my�l¹c
o m³odzie¿y � spiesz¹ siê. Ale kiedy� siê za-

trzymaj¹. Mo¿e zreszt¹ to i dobrze, ¿ycie tak
szybko ucieka. Trzeba siê bardzo pilnowaæ,
i�æ ze smutkami w zaparte.

Od wielu lat, ona � najstarsza z s¹siadek
� pomaga im. Ta najbli¿sza niedawno umar-
³a, ale do tej po wylewie, która le¿y sparali-
¿owana, chodzi co drugi dzieñ. Ci¹gle goto-
wa na nowe wyzwania. Opiekuje siê mê¿em,
zagl¹da z pomoc¹ do s¹siadek i, jak sama
mówi, do dzisiaj �wietnie je�dzi na rowerze.

� Niezbyt mocny ze mnie pomocnik, ale
ludzie potrzebuj¹ ludzi.

Czy w tej maksymie tkwi tajemnica spe³-
nionego ¿ycia pani Aurelii, jej u�miechniê-
tych oczu i zadowolenia?

� W�ród Was � rozgl¹da siê dooko³a pod-
czas wyk³adu, w�ród innych cz³onków Mi-
lanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
� czujê, ¿e jestem na swoim miejscu. Czes³aw
�mieje siê, ¿e czekam na Was jak na randkê.
Powiem Wam � chyba mi zazdro�ci.

Kiedy wychodzê z domu pani Aurelii,
mam wra¿enie, ¿e jestem bogatsza o jedno
istnienie. Istnienie radosne i dobre. ¯egna
mnie dwoje u�miechniêtych, ¿yczliwych lu-
dzi. Nie naiwnych czy nieporadnych, o nie.
¯yczliwych.

Gra¿yna Witwicka-Kilar

Program Profilaktyki Raka Piersi
<http://www.szpitalzachodni.pl/statycz-
na.php?menu_id=123>

Program profilaktyki i wczesnego wykry-
wania raka sutka przeznaczony jest dla ko-
biet w wieku od 50 do 69 lat, ubezpieczo-
nych, zamieszka³ych w Warszawie i woje-
wództwie mazowieckim.

Panie spe³niaj¹ce powy¿sze warunki, po
wcze�niejszym uzgodnieniu terminu pod nu-
merem telefonu 0 22 755 90 36/30, zg³asza-
j¹ siê � bez skierowania � do Zak³adu Dia-
gnostyki Obrazowej (I piêtro), gdzie bêd¹
mia³y wykonane zdjêcie mammograficzne.

Programem nie mog¹ byæ objête kobiety,
u których ju¿ wcze�niej zdiagnozowano
zmiany nowotworowe w piersi.

Rak piersi jest najczê�ciej wystêpuj¹cym
nowotworem z³o�liwym u kobiet. Co roku
zapada na niego w Polsce ponad 10 tysiêcy
kobiet.
Program Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy
<http://www.szpitalzachodni.pl/statycz-
na.php?menu_id=124>

Program profilaktyki raka szyjki macicy
skierowany jest dla kobiet w wieku od 25 do
59 lat, ubezpieczonych, zamieszka³ych
w Warszawie i województwie mazowieckim.
Badania w ramach programu s¹ przeprowa-
dzane bezp³atnie raz na trzy lata.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do czê-
sto�ci wystêpowania nowotworem u kobiet
w Polsce.

SZPITAL ZACHODNI
im. Jana Paw³a II
w Grodzisku Mazowieckim

Poni¿ej prezentujê Pañstwu informacje dotycz¹ce programów
profilaktycznych prowadzonych w naszym szpitalu.

Corocznie na tê chorobê zapada oko³o
4 tysiêcy kobiet, a umiera oko³o 2 tysiêcy.

W Poradni Ginekologiczno-Po³o¿niczej
pod numerem telefonu 0 22 755 91 43 mo¿-
na zapisaæ siê na badanie cytologiczne.

Program Wczesnej Diagnostyki
i Leczenia Jaskry
<http://www.szpitalzachodni.pl/statycz-
na.php?menu_id=125>

Celem programu jest zwiêkszenie wcze-
snego wykrywania jaskry w populacji oraz
zapewnienie specjalistycznej opieki nad pa-
cjentem z rozpoznan¹ jaskr¹.

Realizacja programu ma obni¿yæ wska�-
nik �lepoty w Polsce z powodu jaskrowego
zaniku nerwu wzrokowego.

Do udzia³u w programie zapraszamy pa-
cjentów w wieku powy¿ej 35 roku ¿ycia.

Badania � po wcze�niejszym zapisaniu siê
pod numerem telefonu 0 22 755 91 77 � prze-
prowadzane s¹ w Poradni Okulistycznej
(I piêtro).

Zapraszamy do udzia³u w programach!
Warto zadbaæ o swoje zdrowie!

Promocja Zdrowia
Anna Jurczak
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Dzia³alno�æ Zwi¹zku trwa przez ca³y rok,
a o naszych poczynaniach informujemy na
tablicy og³oszeñ, która znajduje siê przy na-
szym biurze, przy ul. Warszawskiej 37. Sta-
ramy siê nie organizowaæ spotkañ w pó�nych
godzinach wieczornych dla bezpieczeñstwa
naszych cz³onków, gdy¿ uwa¿amy, ¿e ¿ad-
na samoobrona nie zapewni spokojnego po-
wrotu do domu i poruszania siê po ulicach
miasta.

Od po³owy miesi¹ca marca proponujemy
ciekawe spotkania, a od kwietnia du¿o cie-
kawych imprez oraz wycieczek krajowych
i zagranicznych. Planujemy m.in. 6-dniowe
wycieczki do Zakopanego, Budapesztu i Bra-
tys³awy oraz nad morze � do £eby. Zapisy
trwaj¹.

Zapisy na wycieczki i pielgrzymki jedno-
dniowe rozpoczn¹ siê 1 kwietnia.

Wycieczki zagraniczne odbêd¹ siê:
w maju do Chorwacji, a we wrze�niu do Gre-
cji. Zapisy trwaj¹.

Jeste�my bardzo dumni, ¿e dzia³alno�æ
Zwi¹zku doceniaj¹ mieszkañcy naszego
miasta. Dowodem tego jest wstêpuj¹ca du¿a
ilo�æ nowych cz³onków � ok. 85 osób rocz-
nie. Zwiêkszy³o to stan naszych cz³onków do
654 osób.

Przewodnicz¹ca Zwi¹zku
Irena Zieliñska

Dzia³alno�æ
Zwi¹zku
Emerytów

 �To Ma³y Jubileusz�� tymi s³owami po-
wita³ uczestników Burmistrz Miasta Pan Je-
rzy Wysocki, ogarniaj¹c wzrokiem licznie
zgromadzonych przy zastawionych sto³ach
cz³onków Zwi¹zku Emerytów i Rencistów,
cz³onków Zwi¹zków Nauczycielstwa oraz
cz³onków ZBOWiD. Ogromny zachwyt na

V Bal Seniora

Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, Panu Przewodnicz¹cemu Rady Miasta
Jerzemu Olczakowi, Pani Sekretarz Miasta Wies³awie Kwiatkowskiej, Pani Dyrektor
MOK Annie Biczyk, Panu Grzegorzowi Lawendowskiemu, Pracownikom MOK,
Firmie JOLA � za bezp³atny dowóz cz³onków na bal, wszystkim Sponsorom.

Najserdeczniejsze podziêkowania w imieniu wszystkich uczestników.
Irena Zieliñska

DZIÊKUJEMY za zorganizowanie
wspania³ego Balu Seniora

zebranych wywo³a³a dekoracja sali, migaj¹-
ca setkami gwiazdek i gronami zwisaj¹cych
ró¿owych baloników.

Na scenie pojawi³ siê Z-³ HOT STUFF, któ-
ry graj¹c ulubione melodie, zachêci³ mi³o�ni-
ków tañca do wyj�cia na parkiet. Lekko po-
ruszaj¹ce siê w rytm muzyki pary, w od�wiêt-
nych strojach i doskona³ych nastrojach, ocze-
kiwa³y na niespodziankê, któr¹ by³ tego wie-

czoru Pan Andrzej Ry-
biñski. Swoim �wiet-
nym wykonaniem w³a-
snych piosenek, akom-
paniuj¹c na gitarze, za-
prosi³ balowiczów do
wspólnego �piewania.

W doskona³ych na-
strojach, roz�piewani
zakoñczyli�my bal o godz.
24., udaj¹c siê do auto-
karu, który ruszy³ w dro-
gê powrotn¹.

Przewodnicz¹ca
Zwi¹zku

Irena Zieliñska

OtwarteOgrody
2007

ci¹g dalszy ze str. 1

Starodêby do willi �Waleria�. Ciekawym ele-
mentem naszych spotkañ bêd¹ wycieczki po
Milanówku oraz kiermasz artystyczny na
ul. Mickiewicza. Ju¿ wielu mieszkañców i or-
ganizacji pozarz¹dowych zg³osi³o chêæ
udzia³u.

Przez ca³y tydzieñ poprzedzaj¹cy te wy-
darzenia, imprezie bêd¹ towarzyszyæ dwa
projekty, ³¹cz¹ce kilka miast o walorach ar-
chitektoniczno-przyrodniczych.

Pierwszy z nich to festiwal �Otwarte Ogro-
dy�, który bêdzie nawi¹zywa³ do ksi¹¿ki Sta-

nis³awa Dygata i filmu Wojciecha Jerzego
Hasa �Po¿egnania�. Bêd¹ to prezentacje fil-
mowe historii rodzin i ich zabytkowych wil-
li, po³¹czone z koncertem na terenie danej
nieruchomo�ci. Wybrane zostan¹ po dwa
obiekty z ka¿dej miejscowo�ci.

Otwarte
Ogrody 2007

Ca³a sala wirowa³a w tañcu

Fo
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Uczniowie Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
im. Fryderyka Chopina systematycznie bio-
r¹ udzia³ w ponadprogramowych olimpia-
dach przedmiotowych, organizowanych
przez ró¿ne firmy edukacyjne. S¹ to olimpia-
dy ogólnopolskie, pozwalaj¹ce zmierzyæ siê
m³odzie¿y z rówie�nikami z ca³ej Polski,
z ró¿nych �rodowisk, pracuj¹cej na podsta-
wie ró¿nych programów nauczania i ró¿nych
podrêczników.

�Trójka� wziê³a udzia³ w zimowej sesji
Olimpiad Przedmiotowych �Olimpusa� z jê-
zyka angielskiego i matematyki.

Oto nagrodzeni uczniowie, którzy otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe za
najwy¿sze miejsca w ogólnopolskim rankingu.

Zimowa sesja olimpiad w �Trójce�
Jêzyk angielski, klasa I gimnazjum:
� Przemys³aw Bornsztajn � 3. m-ce
� Agata Wiatrowska � 5. m-ce
� Mira �wiêcicka � 7. m-ce
Jêzyk angielski, klasa V szk. podst.:
� Zuzanna Tyszka � 3. m-ce
� Joanna Parkot � 7. m-ce
Matematyka, klasa I gimnazjum:
� Bartosz £azicki � 9. m-ce
Matematyka, klasa III gimnazjum:
� Mateusz Rataj � 3. m-ce

Centrum Edukacji Szkolnej jest firm¹ spe-
cjalizuj¹c¹ siê w przeprowadzaniu kursów
i konkursów dla uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów.

Konkursy maj¹ zakres ogólnopolski,
przeprowadzane s¹ w dwóch grupach wie-
kowych: klasy IV�VI szko³y podstawowej
i I�III gimnazjum.

W pierwszym semestrze roku szkolnego
2006/2007 przyst¹pili�my do zmagañ ma-
tematycznych � MULTITEST 2006. Organi-
zatorzy przyznawali nagrody oraz wysta-
wiali dyplomy laureatów i wyró¿nionych
zgodnie z ujêtymi w regulaminie zasadami:
Miejsce 1 � grawerowany dyplom laureata
oraz nagroda ksi¹¿kowa;

Mamy w �Trójce� laureatów
Miejsca od 2. do 5. � dyplomy laureatów
oraz nagrody ksi¹¿kowe;
Miejsca od 6. do 10. � dyplomy laureatów;
Miejsca od 11. do 15. � dyplomy wyró¿nienia;
Miejsca powy¿ej 16. � dyplomy uczestnictwa.

Wyró¿nieni gimnazjali�ci ZSG nr 3:
Klasa I
� Przemys³aw Bornsztajn � 7 miejsce w Polsce
� Micha³ Walczak � 7 miejsce
� Magdalena Klimczak � 10 miejsce
� Bartosz £azicki � 11 miejsce
� Adrian Oziêb³o � 11 miejsce
� Stanis³aw Pruszek � 11 miejsce
� Micha³ Szepke � 13 miejsce

Wszystkich uczestników z klas pierw-
szych by³o 1241 w ca³ym kraju.

� Rafa³ Zwierzchowski � 3. m-ce
� £ukasz Kamiñski � 7. m-ce
� Dorota Dziarczykowska � 10. m-ce

Serdecznie gratulujemy olimpijczykom
wiedzy i umiejêtno�ci, rodzicom � pociech!

Sk³adamy tak¿e podziêkowania nauczy-
cielom: Katarzynie Zieliñskiej, Ewie Kowal-
skiej, Barbarze Borowy oraz El¿biecie Bu³a-
jewskiej i Magdalenie Krysowskiej.
Czekamy na nastêpn¹ edycjê konkursu.

 Rzecznik ZSG nr 3
 Katarzyna Drzewiecka

prowadzi zapisy do klas I na rok 2007/2008.
Zapisy pod tel.: (0 22) 755-34-02; (0 22) 724-83-47; lub poczt¹ elektroniczn¹:
sekretariat@brzozowa.pl; osobi�cie w siedzibie szko³y: 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 1.
l Zapraszamy na zebranie informacyjne 15.03.07, godz. 18.00.
l Dni otwarte: 31.03.07 oraz 21.04.07, godz. 10.00�13.00.
l Rozmowy kwalifikacyjne: 7�10.05.07, od godziny 14.30.

Odwied� tak¿e nasz¹ stronê: www.brzozowa.pl

Gimnazjum Spo³eczne�Brzozowa�
Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku informuje rodziców
(prawnych opiekunów) dzieci rozpoczynaj¹cych od wrze�nia 2007 roku naukê w szko-
le, ¿e zapisy dzieci do pierwszej klasy Szko³y Podstawowej nr 2 odbywaæ siê bêd¹
w kwietniu (od 10 kwietnia) i w maju br.
Zapraszamy rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w dni powszednie w godz. 9.00�
16.00 do sekretariatu Szko³y. Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub innego doku-
mentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ oraz zameldowanie dziecka.
Rodziców (prawnych opiekunów) z dzieæmi zapraszam na spotkanie informacyjne, któ-
re odbêdzie siê we wtorek, 5 czerwca 2007, o godz. 18.00.
Kontakt: Milanówek, ul. Literacka 20; tel/fax: (022) 758-34-85, (022) 758-32-06;
e-mail:szkola.nr2@neostrada.pl
www.szkola2milanowek.neostrada.pl Dyrektor Szko³y

mgr Marianna Frej

Rekrutacja w Szkole Podstawowej nr 2
im. Armii Krajowej

Klasa II
� Marcin Szelachowski � 7 miejsce w Polsce
� Paulina Rataj � 12 miejsce

W ca³ym kraju by³o 1165 drugoklasistów
bior¹cych udzia³ w konkursie.
Klasa III
� Rafal Zwierzchowski � 7 miejsce w Polsce
� Mateusz Rataj � 8 miejsce
� £ukasz Kamiñski � 9 miejsce

1403 uczniów klas trzecich gimnazjum
wziê³o udzia³ w konkursie.

Wyró¿nieni uczniowie klasy pi¹tej szko-
³y podstawowej:
� Jakub Skura � 6 miejsce w Polsce
� Zuzanna Tyszka � 6 miejsce

Wszystkich pi¹toklasistów w konkursie
w ca³ym kraju by³o 2403.

Serdeczne gratulacje dla uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli.

Rzecznik prasowy ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka

Drugi projekt to Warsztaty zrównowa¿o-
nego rozwoju miast zielonych o walorach hi-
storycznych. Warsztaty bêd¹ siê odbywaæ
g³ównie w Podkowie Le�nej w Pa³acyku �Ka-
syno�. W ramach wydarzenia odbêd¹ siê
warsztaty, wyk³ady otwarte i prezentacje pol-
skich i zagranicznych ekspertów oraz firm,
zorganizowane dla organizacji pozarz¹do-
wych, nauczycieli i samorz¹dów z miast zie-
lonych wokó³ Warszawy.

 My�lê, ¿e wielu z nas nie mo¿e siê docze-
kaæ tak ciekawej imprezy, a zachêcaæ do
udzia³u nie trzeba.

Chêtnych do otwarcia swojego ogrodu pro-
simy o sk³adanie pomys³ów na pi�mie do
Miejskiego O�rodka Kultury przy ul. Ko�ciel-
nej 3 do dn. 30.04.2007 r. (Prosimy o okre-
�lenie kwoty, któr¹ Pañstwo potrzebujecie na
zorganizowanie swojej imprezy).

Koordynator
Otwartych Ogrodów w Milanówku

Ma³gorzata Trêbiñska
Tel. 0605 379 351
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Tak wygl¹da³ wigilijny wieczór w O�rodku Szkolno-Wychowawczym w ¯yrardowie,
m.in. dziêki zaanga¿owaniu wielu milanowskich serc

Piêæ lat minê³o, kiedy po raz pierwszy
milanowski Miko³aj zawita³ do dzieci Specjal-
nego O�rodka Szkolno-Wychowawczego
w ¯yrardowie, by upominkami roz�wietliæ
ich trudne dzieciñstwo. I w ten kolejny wigi-
lijny wieczór odwiedzi³ dzieci z O�rodka. Nie
by³oby to mo¿liwe bez zaanga¿owania bar-
dzo wielu milanowskich serc i serduszek.
W imieniu obdarowanych pragnê gor¹co po-
dziêkowaæ przede wszystkim wychowaw-
com i uczniom Zespo³u Szkó³ Nr 3 przy ¯a-
bim Oczku i po raz pierwszy w tym roku,
Szko³y Nr 1 przy ul. Królewskiej. Serdecznie
dziêkujê wszystkim darczyñcom, a szczegól-
nie firmom �Krówki Milanowskie�, �Czar-
pol� w Kozerkach, Pañstwu Annie i Andrze-
jowi Sroczyñskim z Hurtowni Papierniczej
oraz Panu Andrzejowi Olizarowiczowi z fir-
my �Andrea�.

Poza opisan¹ Gwiazdk¹, która by³a
uwieñczeniem rocznej pracy Stowarzysze-
nia, op³acali�my obiady dziesiêciorgu dzie-
ciom w 3 milanowskich szko³ach, wspomo-
gli�my finansowo 3 osoby, które znalaz³y siê
w ciê¿kich warunkach, a tak¿e ponad 50
osób otrzyma³o odzie¿. By³y to przewa¿nie
osoby skierowane przez OPS lub parafie,
a tak¿e zg³aszaj¹ce siê indywidualnie. Po-
nadto wspomagali�my finansowo i rzeczo-
wo o�rodek dla dzieci niewidomych w La-
skach, �wietlicê sportow¹ na Turczynku oraz

Stowarzyszenie Dobroczynne
w 2006 roku

pewn¹ kwotê przekazali�my organizacji
UNICEF dla dzieci z Afryki.

�rodki na dzia³alno�æ statutow¹ Stowa-
rzyszenie uzyskuje ze sk³adek cz³onkow-
skich oraz dobrowolnych datków przekazy-
wanych na okre�lone cele, g³ównie na obia-
dy dla dzieci. I tu, za szczególn¹ hojno�æ bar-
dzo dziêkujê Panu Hubertowi D., Pañstwu
Ewie i Krzysztofowi K. i Pani El¿biecie D.
(pragn¹ pozostaæ anonimowi).

By efekty naszej pracy by³y wiêksze, ape-
lujemy do osób, które mog¹ po�wieciæ kilka
godzin w tygodniu na prace w Stowarzysze-
niu, o przy³¹czenie siê do nas. Zapraszamy
te¿ do naszego �Sklepiku� przy ulicy Brzo-
zowej 1.

Ryszard £astówka
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia

Gdy w Milanówku zima by³a niezdecydo-
wana, czy daæ ludziom s³oñce czy �nieg,
w Bia³ym Dunajcu k/ Zakopanego harcerze
z milanowskiego hufca ZHP zachwycali siê
piêknem gór, korzystali ze wspaniale o�nie-
¿onych stoków, je�dzili na nartach, sankach
i budowali �nie¿ne fortece. Mro�na � bia³a
zima dopisa³a. Uczestnicy ZIMOWISKA
�Kraina Shangri-La�, gdzie wszystko jest
mo¿liwe, od rana do wieczora bawili siê, two-
rzyli, zdobywali stopnie i sprawno�ci harcer-
skie, wêdrowali po górskich szlakach, by
wieczorem przy kominku lub ognisku �pie-
waæ i tañczyæ przy d�wiêkach gitary. Pozna-
wali góralskie ¿ycie, jêzyk i tradycje.

Tegoroczna �Harcerska Zima� nale¿a³a do
bardzo udanych. Po wspania³ym zimowisku,
harcerze ju¿ planuj¹ �Akcjê Letni¹�. Wspo-
mnienia nie daj¹ zapomnieæ bia³ych, gór-
skich szczytów, �miechu i rado�ci w czasie
twórczych warsztatów oraz wspania³ych,
wspólnych wieczorów. Uczestnicy bawili siê
zgodnie, mimo ró¿nicy wieku. Starsi poma-
gali m³odszym, wykazuj¹c siê du¿¹ odpowie-
dzialno�ci¹. Kadrê zimowiska stanowili in-
struktorzy hufca. Po wyje�dzie zosta³y zdjê-
cia, wspomnienia, wiele nowych przyja�ni

Harcerska zima 2007
i d�wiêk gitary, a w sercach uczestników,
chêæ prze¿ycia znowu tak wspanialej harcer-
skiej przygody.

Wszyscy zainteresowani harcersk¹ form¹
spêdzania czasu wolnego mog¹ dalej prze-
¿ywaæ przygody, zg³aszaj¹c siê do gromad
i dru¿yn naszego hufca Milanówek.

Komendantka Hufca im. J. Kusociñskiego
hm Bo¿ena �Marzena� Osiadacz

Wieczorne spotkanie harcerzy przy ogniu podczas zimowiska w Bia³ym Dunajcu
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Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2007 r.,
b) uk³adu wykonawczego bud¿etu na 2007 r.,
c) powo³ania Komisji do wybrakowania do-

kumentacji niearchiwalnej i przekazania
jej na makulaturê,

d) powo³ania Komisji Konkursowej do opi-
niowania przeprowadzonych otwartych
konkursów ofert na realizacjê zadañ pu-
blicznych: zagospodarowanie czasu wol-
nego dla dzieci i m³odzie¿y w ramach ak-
cji �Zima� w okresie 29.01.2007 �
11.02.2007 r.,

e) powo³ania Komisji Konkursowej do opi-
niowania przeprowadzonych otwartych
konkursów ofert na realizacjê zadañ pu-
blicznych:
� Zadanie II � Organizacja konkursów,

seminariów, wystaw, imprez (dzia³al-
no�æ kulturalno-edukacyjna),

� Zadanie III � �Dofinansowanie zadañ
w³asnych organizacji pozarz¹dowych
na prowadzenie zajêæ w zakresie kul-
tury fizycznej, sportu i rekreacji ze spe-
cjalno�ci¹ pi³ka no¿na�,

Z prac Burmistrza Miasta
Milanówka
w okresie 29.12.2006 r. � 16.03.2007 r.

f) przeprowadzenia konkursu na �Naj³ad-
niejszy Ogródek Przydomowy Milanówek
2007�,

g) powo³ania Pe³nomocnika ds. Realizacji
Projektu �Modernizacja i rozbudowa sys-
temu infrastruktury wodoci¹gowo-kana-
lizacyjnej Gminy Milanówek�,

h) utworzenia Jednostki Realizacji Projektu
�Modernizacja i rozbudowa systemu in-
frastruktury wodoci¹gowo-kanalizacyj-
nej Gminy Milanówek�.

2. Utrzyma³ na dotychczasowym poziomie
stawki dzier¿awy gruntu na targowisku
miejskim.

3. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

a) na wiosenny i jesienny wywóz li�ci z pry-
watnych posesji i terenów u¿yteczno�ci
publicznej w granicach miasta w br.,

b) na adaptacjê czê�ci pomieszczeñ w bu-
dynku przy ul. Warszawskiej 18 w Mila-
nówku na cele przychodni rehabilitacyj-
nej � I etap,

c) na druk i dostawê Biuletynu Miasta Mi-
lanówka w okresie od 22.02.2007 r. do
22.01.2008 r.,

d) na konserwacjê dróg, utwardzenie dróg
gruntowych t³uczniem betonowym w br.,

e) na przebudowê i remonty ulic z elemen-
tów betonowych na terenie miasta w br.,

f) na budowê kanalizacji sanitarnej w uli-
cach: Grudowska, Mi³a, Wi�niowa i We-
so³a w br.,

g) na wykonanie chodników oraz podbudo-
wy t³uczniowej na ulicach miasta w br.,

h) na utrzymanie czysto�ci dróg i skwerów
na terenie miasta w sezonie letnim br.,

i) na budowê kanalizacji sanitarnej � prze-
budowa kolektora �C� (postêpowanie
uniewa¿niono),
w trybie zapytania o cenê

j) na projekty budowlane przykanalików
w osiedlu �Gospodarska� � II etap.

2. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
 w trybie przetargu nieograniczonego:

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

b) na �Konserwacjê dróg � utwardzenie dróg
gruntowych t³uczniem betonowym,

c) na wybór banku do prowadzenia banko-
wej obs³ugi bud¿etu miasta Milanówka od
01.01.2007 do 31.12.2010,

d) na druk i dostawê Biuletynu Miasta Mi-
lanówka w okresie od 22.02.2007 do
22.01.2008 r.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

V Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 2 marca 2007 r. W sesji udzia³
wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy Wysoc-
ki, zastêpca burmistrza Bogdan Korycki,
skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz miasta
Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu
Miejskiego, zaproszeni go�cie i mieszkañcy
miasta Milanówka.

Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹-
cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.

Burmistrz wrêczy³ nagrody laureatom
konkursu na Najpiêkniej O�wietlony Ogró-
dek �wi¹teczny w Milanówku w 2006 r.
(ogródki prezentowali�my w Biuletynie
nr 1/2007).

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne in-
terpelacje i zapytania:

Radna Katarzyna S³owik:
1) udostêpnienie przej�cia dla pieszych

pomiêdzy ul. Nowowiejsk¹ i ul. Okrzei,

Informacja z V Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 2 marca 2007 r.

2) wyrównanie i utwardzenie dróg:
ul. Ptasia � przy wje�dzie do ulicy i od
strony betoniarni, ul. Ksi¹¿enicka � na
koñcu ulicy od strony stacji WKD, ul.
�rednia � przed koñcem ulicy ok. 200 m,
ul. Staszica � b³oto i do³y utrudniaj¹
przej�cie i dojazd,

3) podwy¿szenie peronu na stacji WKD-
Brzózki,

4) utworzenie �wietlicy na terenie osie-
dla przy ul. Wysockiego i Dembow-
skiej.
Radny Waldemar Parol:

1) udostêpnienie harmonogramu utwar-
dzenia t³uczniem ulic: Bocianiej, Jab³o-
nowej, Ja�minowej,

2) utwardzenie pozosta³ej czê�ci ul. G³o-
wackiego i ul. Cichej oraz ul. Sko�nej,

3) budowa studzienki ch³onnej u zbiegu
ulic Jasnej i Nowowiejskiej,

4) udostêpnienie informacji dotycz¹cej
Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mila-
nówku (data wybudowania, techno-
logia budowy, liczba dzieci, które sko-
rzysta³y z placówki od dnia otwarcia
do chwili obecnej).
Radny Karol Wójcik:

1) poprawienie dro¿no�ci ul. Piaski,
2) poprawienie przejezdno�ci ulic: Pó³noc-

nej, Kraszewskiego, Wigury i Górno-
le�nej,

3) urz¹dzenie Parku im. Micha³a Lasoc-
kiego u zbiegu ulic Ko�ciuszki i Pia-
ski.
Radny Jacek £ocz:
w sprawie publikacji w Nr 12 Bibu³y

Milanowskiej artyku³u pt. �Czerwona
kartka�.

Radny Jacek £ocz odczyta³ pismo Pani
Hanny Pettyn, w którym zawar³a pro�bê,
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aby Rada Miasta wp³ynê³a na wydawcê
�Bibu³y Milanowskiej� � radnego Karola
Wójcika i zgodnie z zasadami uczciwo-
�ci i Kodeksem Etycznym Radnego, za-
mie�ci³ na ³amach �Bibu³y Milanowskiej�
stosowne sprostowanie i przeprosiny za
opublikowany w Nr 12 artyku³ pt. �Czer-
wona kartka� dot. dnia wyborów samo-
rz¹dowych.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przed-
stawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹-
ce siê w porz¹dku obrad V sesji.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanów-
ka Jerzy Olczak odczyta³ przedstawione pro-
jekty uchwa³:
Uchwa³a nr 31/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie: stypendiów sportowych dla
m³odzie¿y oraz nagród i wyró¿nieñ przy-
znawanych przez Gminê Miasto Milanówek
za wybitne osi¹gniêcia we wspó³zawodnic-
twie sportowym, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 15-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta uchwali³a regulamin przy-
znawania stypendiów sportowych oraz na-
gród i wyró¿nieñ dla m³odzie¿y, przyzna-
wanych przez Gminê Miasto Milanówek za
wybitne osi¹gniêcia we wspó³zawodnictwie
sportowym. Stypendia i wyró¿nienia stano-
wiæ powinny wyraz uznania dla zawodni-
ków za osi¹gniêcie wysokiego wyniku spor-
towego we wspó³zawodnictwie sportowym
miêdzynarodowym lub krajowym.

Uchwa³a nr 32/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe od-
prowadzanie �cieków, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 12-za, 3-wstrz.

Rada podjê³a uchwa³ê, w której zatwier-
dzi³a, w wysoko�ci dotychczas obowi¹zu-
j¹cej, stawkê za 1 m3 wody pobieranej
z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia
w wodê, stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Mi-
lanówek, zu¿ywan¹ dla celów gospodarstw
domowych, instytucji u¿yteczno�ci publicz-
nej oraz przemys³owych

2,38 z³/m3 + 0,17 (7% VAT) = 2,55 z³/m3

oraz stawkê za 1 m3 �cieków wprowadzo-
nych do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyj-
nych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Mila-
nówek wg nastêpuj¹cych taryf:
a) Taryfa 1: dla �cieków komunalnych od-

prowadzanych z gospodarstw domo-
wych oraz instytucji u¿yteczno�ci pu-
blicznej i zak³adów przemys³owych od-
prowadzaj¹cych �cieki o sumie jednostek
Równowa¿nej Liczby Mieszkañców
(RLM) mniejszej lub równej 5
2,68 z³/m3 + 0,19 (7% VAT) = 2,87 z³/m3

(stawka dotychczas obowi¹zuj¹ca)

b) Taryfa 2: dla �cieków komunalnych od-
prowadzanych z instytucji u¿yteczno�ci
publicznej i zak³adów przemys³owych
odprowadzaj¹cych �cieki o sumie jedno-
stek Równowa¿nej Liczby Mieszkañców
(RLM) wiêkszej ni¿ 5, ale mniejszej lub
równowa¿nej 7,5
2,84 z³/m3 + 0,20 (7% VAT) = 3,04 z³/m3

(wzrost o 6% w stosunku do stawki do-
tychczas obowi¹zuj¹cej)

c) Taryfa 3: dla �cieków komunalnych od-
prowadzanych z instytucji u¿yteczno�ci
publicznej i zak³adów przemys³owych
odprowadzaj¹cych �cieki o sumie jedno-
stek Równowa¿nej Liczby Mieszkañców
(RLM) wiêkszej ni¿ 7,5, ale mniejszej lub
równowa¿nej 10

   2,99 z³/m3 + 0,21 (7% VAT) = 3,20 z³/m3

(wzrost o 11,6% w stosunku do stawki
dotychczas obowi¹zuj¹cej)

Uchwa³a nr 33/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie: zmian bud¿etu miasta na
2007 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³o�nie.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 75615 � Wp³ywy z podatku rol-

nego, podatku le�nego, podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jed-
nostek organizacyjnych � zwiêksza siê
plan dochodów z tytu³u podatku od czyn-
no�ci cywilnoprawnych o kwotê 40.000 z³.

l Rozdz. 75616 � Wp³ywy z podatku rol-
nego, podatku le�nego, podatku od spad-
ków i darowizn, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych � zwiêksza
siê plan dochodów z tytu³u podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych o kwotê
150.000 z³.

Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 60095 � Pozosta³a dzia³alno�æ �

zwiêksza siê plan wydatków inwestycyj-
nych na urz¹dzenie parkingów w strefie
p³atnego parkowania o kwotê 15.000 z³.

l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê plan wydatków inwestycyjnych
o kwotê 175.000 z³ z przeznaczeniem na
adaptacjê pomieszczeñ w budynku przy
ul. Warszawskiej 18 na przychodniê re-
habilitacji.

l Rozdz. 92695 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
przeznacza siê kwotê 5.000 z³ na nagro-
dy za wybitne osi¹gniêcia sportowe we
wspó³zawodnictwie sportowym.

Zmienia siê plan wydatków bud¿etowych
wynikaj¹cych z przeniesieñ planu
l Rozdz. 71004 � Plany zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta � zmniejsza siê
plan wydatków bie¿¹cych o kwotê 6.000 z³.

�rodki przenosi siê do rozdzia³u 92195.
l Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �

zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
³¹cznie o 6.000 z³ z przeznaczeniem na
nagrody w konkursie na projekt pomnika
Jana Paw³a II oraz na wydatki zwi¹zane
z organizacj¹ ww. konkursu oraz konkur-
su na koncepcjê programowo-przestrzen-
n¹ zagospodarowania �Willi Waleria� na
cele Centrum Kultury (m.in. druk plaka-
tów informacyjnych).

Uchwa³a nr 34/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i w szko³ach prowadzonych
przez Gminê Milanówek w roku 2007, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jedno-
g³o�nie.

W zwi¹zku z orzeczeniem nadzorczym
Wojewody Mazowieckiego, w którym Woje-
woda zobowi¹za³ samorz¹d do konsultacji
projektu uchwa³y ze zwi¹zkami zawodowy-
mi oraz do wykre�lenia zapisu o mo¿liwo�ci
zmniejszania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli, Rada Miasta ponownie uchwa-
li³a Regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu i w szko³ach
przez Gminê Miasto Milanówek. Regulamin
okre�la wysoko�æ stawek oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ku motywacyjnego i funkcyjnego oraz inne
sk³adniki wynagrodzenia.

Uchwa³a nr 35/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Nr 291/XXV/
05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie po-
wo³ania komisji konkursowej w celu doko-
nania wyboru projektu pomnika-symbolu ku
czci Jana Paw³a II, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 15-za, jednog³o�nie

Do sk³adu komisji konkursowej maj¹cej
na celu dokonanie wyboru projektu pomni-
ka-symbolu ku czci Jana Paw³a II z ramienia
Rady Miasta jednog³o�nie wybrano radnego
W³odzimierza Staro�ciaka i radnego Jacka
£ocza.

Uchwa³a nr 36/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie: powo³ania komisji konkurso-
wej w celu dokonania wyboru koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej zagospodarowania
posesji willi �Waleria� na cele Centrum Kul-
tury w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 15-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta powo³a³a komisjê konkurso-
w¹ w celu wy³onienia w formie konkursu
koncepcji  programowo-przestrzennej za-
gospodarowania posesji willi �Waleria�.
W sk³ad Komisji weszli: siedmiu przedstawi-
cieli Rady Miasta, trzech przedstawicieli
Urzêdu
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Rozstrzygniêto konkursy na realizacjê
zadañ publicznych w 2007 r., obejmuj¹ce
upowszechnianie kultury i sportu z podzia-
³em na zadania.
Zadanie I

Zagospodarowanie czasu wolnego dla
dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji �Zima�
w okresie 29.01.2007 � 11.02.2007 r.

l Stowarzyszenie �Doro�li dla dzieci�
� Ostrzeszów, ul. B. Chrobrego 4
Wnioskowa³o kwotê: 10.000,00 z³
Otrzyma³o kwotê: 6.000,00 z³

l Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne
� Milanówek, ul. Brzozowa 1
Wnioskowa³o kwotê: 3.500,00 z³
Otrzyma³o kwotê: 3.500,00 z³

Zadanie II
Organizacja konkursów, seminariów,

wystaw, imprez, w tym nawi¹zuj¹cych do
tradycji narodowej, polegaj¹ca na upo-
wszechnianiu kultury w�ród dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych mieszkañców Milanów-
ka, prowadzenie zajêæ, organizowanie ma-
sowych imprez rekreacyjnych, turniejów,

olimpiad, innych imprez o podobnym cha-
rakterze, przygotowanie publikacji ksi¹¿ko-
wych, filmowych i edukacyjnych o tematyce
lokalnej, w okresie: 01.03.2007 �
31.12.2007 r.

l Stowarzyszenie �Ku�nia Milanowska�
� Milanówek, ul. Kochanowskiego 9
Wnioskowa³o kwotê: 2.000,00 z³
Otrzyma³o kwotê: 2.000,00 z³

l Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
� Milanówek, ul. Warszawska 32
Wnioskowa³ kwotê: 4.400,00 z³
Otrzyma³ kwotê: 4.400,00 z³

l Fundacja �Cz³owiek-Cz³owiekowi�(Homo-
Homini) � Milanówek, ul. Krasiñskiego 11
Wnioskowa³a kwotê: 9.000,00 z³
Otrzyma³a kwotê: 5.100,00 z³

l Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
� Milanówek, ul. Ko�cielna 3
Wnioskowa³o kwotê: 1.500,00 z³
Otrzyma³o kwotê: 1.000,00 z³

l Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
� Milanówek, ul. Ko�cielna 3

Konkursy w 2007 r. Wnioskowa³o kwotê: 9.500,00 z³
Otrzyma³o kwotê: 7.500,00 z³

Zadanie III
Dofinansowanie zadañ w³asnych organi-

zacji pozarz¹dowych na prowadzenia zajêæ
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekre-
acji � ze specjalno�ci¹ pi³ka no¿na � na tere-
nie miasta oraz podczas wyjazdów sporto-
wych, w okresie 01.03.2007 � 31.12.2007r.

Po ocenie mo¿liwo�ci realizacji zadania
przez organizacje pozarz¹dowe i przedsta-
wionej realizacji kosztów, przy uwzglêdnie-
niu wysoko�ci �rodków publicznych prze-
znaczonych na dane zadanie oraz znaczenie
dla �rodowiska lokalnego, zaopiniowano po-
zytywnie i przyznano dotacje:

l Klub Sportowy �MILAN� � Milanówek,
ul. Ko�cielna 3
Wnioskowa³ kwotê: 86.000,00 z³
Otrzyma³ kwotê: 86.000,00 z³

Konkurs na organizacjê czasu wolnego
dla dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji �Lato�
zostanie og³oszony w dniu 10 kwietnia br.
na stronie miasta www.milanowek.pl

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Anna �wi¹tkowska

Spotkania w³adz samorz¹dowych
z Mieszkañcami � wiosna 2007

Radni i Burmistrz Miasta Milanówka serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w wiosennych spotkaniach w³adz samorz¹dowych
z Mieszkañcami, które odbêd¹ siê:

l Dla Mieszkañców z okrêgu wyborczego nr 1,2,3 (obszar; na pó³noc od torów PKP) spotkanie odbêdzie siê w dniu 16 kwietnia
br. (poniedzia³ek) o godz. 18.00 w Zespole Szkó³ Gminnych nr 3 przy ul. ¯abie Oczko 1.

l Dla Mieszkañców z okrêgu wyborczego nr 4,5 (obszar; na po³udnie od torów PKP � do ul. Królewskiej) spotkanie odbêdzie siê
w dniu 17 kwietnia br. (wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy ul. przy ul. Warszawskiej 18.

l Dla Mieszkañców z okrêgu wyborczego nr 6,7 (obszar; na po³udnie od ul. Królewskiej) spotkanie odbêdzie siê w dniu
18 kwietnia br. (�roda) o godz. 18.00 w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.

l Dla Mieszkañców osiedla GSM spotkanie �rodowiskowe odbêdzie siê w dniu 14 kwietnia br. (czwartek) o godz. 14.00 w �wie-
tlicy osiedlowej przy ul. Brzozowej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Miasta oraz o�miu przedstawicieli orga-
nizacji pozarz¹dowych statutowo lub regu-
laminowo zajmuj¹cych siê dzia³alno�ci¹ kul-
turaln¹ na terenie Milanówka.
Uchwa³a nr 37/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 2 marca 2007 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jedno-
g³o�nie.

Ulicê stanowi¹c¹ w³asno�æ Gminy, ozna-
czon¹ w ewidencji gruntów nr 48 obrêb 06/
18, nazwano Zielna. Przedmiotowa droga

o d³ugo�ci oko³o 130 metrów, bêdzie obs³u-
giwaæ osiem dzia³ek miêdzy ulicami Ksi¹¿e-
nick¹ i £¹kow¹. Nadanie jej nazwy u³atwi
projektowanie numeracji porz¹dkowej posesji.
Uchwa³a nr 38/V/07 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 02 marca 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Jo-
anny Miron na dzia³alno�æ Burmistrza Mia-
sta Milanówka.

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-
wizyjnej uznali skargê Pani Joanny Miron na
dzia³alno�æ Burmistrza Miasta Milanówka

za bezzasadn¹ w g³osowaniu: 15-za, jedno-
g³o�nie.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku �B�, ul. Ko-
�ciuszki 45 � tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek
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Kwarta³ I
Odbiór worków z li�æmi w dniach
16.04 � 17.04.2007 r. od godz. 8.00
 Asnyka, Barwna, Bratnia, Brzuski, Chopi-
na, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip,
Dzier¿anowskiego, Gombrowicza, Górnole-
�na, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa, Ka-
sprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Ko-
�cielna, Ko�ciuszki, Krakowska (Ko�ciuszki-
Wielki K¹t), Krasiñskiego (Ko�ciuszki-Woj-
ska Polskiego), Kraszewskiego, Królowej Ja-
dwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, U. Le-
dóchowskiej, Ludna, Macierzanki, Ma³a,
Mickiewicza, Moniuszki, C.K. Norwida,
Nowa, Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów,
Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Planto-
wa, Podgórna (Ko�ciuszki-Grodeckiego),
Pó³nocna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna,
Rzeczna, Skromna, S³owackiego, Smoleñ-
skiego (tory PKP-Ko�cielna), Sobieskiego,
Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy,
�wierkowa, Szarych Szeregów, J. Szczepkow-
skiego, L. Teligi, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t,
Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachod-
nia, Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko,
¯ukowska, ̄ wirki.

Kwarta³ II
Odbiór worków z li�æmi w dniach
18.04 � 19.04. 2007 r. od godz. 8.00
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodar-
ska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska
(Ko�ciuszki-Czubiñska), Krasiñskiego (Ko-
�ciuszki-Piasta), Le�ny �lad, Leszczynowa,
Letnicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja,

Wiosenny odbiór worków
z li�æmi 2007

9-go Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogro-
dowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa,
Parkingowa, Piasta, Podgórna (Ko�ciuszki-
Wspólna), Podle�na, Po³udniowa, Przerwa-
na, Przysz³o�ci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewi-
cza, So³ecka, Spokojna, Topolowa, Trêbacka,
Wiejska, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wój-
towska, Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zacisz-
na, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ̄ ytnia.

Kwarta³ III
Odbiór worków z li�æmi w dniach
20.04 � 21.04.2007 r. od godz. 8.00
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dembowskiej,
Dêbowa, Dzia³kowa, Grabowa, Jedwabna
(dawna Fabryczna), Jesionowa, Kasztanowa,
Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego -
w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka,
£¹czna, £¹kowa, Na Skraju, Marzanny, Mor-
wowa, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sud-
skiego, Poziomkowa, Ptasia, Radosna, ks.
Skargi, Smoleñskiego (tory PKP-ks. Skargi),
Sportowa, Staszica, �rednia, Warszawska
(Pi³sudskiego - w kierunku Grodziska Maz.),
Wysoka, Wysockiego, Zielna.

Kwarta³ IV
Odbiór worków z li�æmi w dniach
23.04 � 24.04.2007 r. od godz. 8.00
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska,
Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkie-
wicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska,
In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Ja�minowa,
Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa, Królew-
ska (Pi³sudskiego - w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Le�na, Magnolii, Makowa,

Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska,
Owczarska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañska,
Podwiejska, Poleska, Polna, Projektowania,
Promyka, Prosta, Pró¿na, Przechodnia, Prze-
jazd, Przeskok, Rososzañska, Ró¿ana, Sko-
�na, S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, �lepa,
�rodkowa, Turczynek, Warszawska (Pi³sud-
skiego - w kierunku Pruszkowa), Weso³a,
Wiatraczna, Wierzbowa, Wi�niowa, Zaw¹ska.
UWAGA !
Worki nale¿y wystawiaæ na ulice w pasach
chodnikowych w dniu odbioru do godz. 8.00.
Worki powinny byæ zawi¹zane lub zaklejo-
ne ta�m¹ klej¹c¹.
Worki pozostawione na posesjach nie bêd¹
odbierane.

UWAGA!
Jednostka wywozowa za zabrane worki nie
pozostawia pustych worków. W worki te ka¿-
dorazowo nale¿y zaopatrywaæ siê w placów-
kach handlowych. Rozmiar i kolor worków
dowolny.

Jednocze�nie przypominamy mieszkañcom
Milanówka o mo¿liwo�ci pozbywania siê li-
�ci, trawy i bio-odpadów ze swojej posesji,
korzystaj¹c z us³ug firmy �Aminex� Sp. z o.o.,
która obs³uguje system selektywnej zbiórki
odpadów na terenie naszej Gminy.
Odbiór worków z li�æmi, traw¹ oraz bio-od-
padami odbywa siê w ustalonych terminach
odbioru bio-odpadów. Harmonogram odbio-
ru odpadów posegregowanych dostêpny jest
na stronie internetowej miasta.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher

Jak co roku, obchodzony jest Dzieñ Zie-
mi. W tym numerze Biuletynu, chcemy Pañ-
stwu przybli¿yæ historiê powstania akcji �
Dzieñ Ziemi.

Jako pierwszy z ide¹ obchodów Dnia Zie-
mi wyst¹pi³ John McConnell, na konferencji
UNESCO w 1969 r., dotycz¹cej �rodowiska
naturalnego, natomiast pierwszy raz Dzieñ
Ziemi og³osi³  21 marca 1970 r. burmistrz San
Francisco, Joseph Galioto.  Ideê popar³ sekre-
tarz generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 r.
podpisa³ proklamacjê, w której wyznaczy³
równonoc wiosenn¹ jako moment, w którym
Narody Zjednoczone obchodz¹ Dzieñ Ziemi.
W momencie, kiedy s³oñce przechodzi
w znak zodiaku barana, w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Poko-
ju. Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca.

W Polsce pierwsze obchody Dnia Ziemi
odby³y siê w 1990 r., ze wzglêdu na do�æ
kapry�n¹ aurê w Polsce przyjê³a siê data
22 kwietnia.

 Dzieñ Ziemi 2007
Dzieñ Ziemi sta³ siê okazj¹ do organizo-

wania akcji, maj¹cych na celu rozszerzanie
�wiadomo�ci ekologicznej w�ród dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych.

Wobec powy¿szego, z okazji zbli¿aj¹ce-
go siê Dnia Ziemi pragniemy zachêciæ miesz-
kañców naszego miasta do uczestnictwa we
wspólnym sprz¹taniu terenów publicznych.
Dotychczas na nasz apel odpowiada³y dzieci
i m³odzie¿ szkolna, które usuwa³y odpady
nie tylko z terenu szko³y, lecz tak¿e z tere-
nów ogólnodostêpnych. We wspólnej akcji
sprz¹tania mog¹ uczestniczyæ osoby doros³e
wraz z dzieæmi b¹d� wnukami. Osoby doro-
s³e zainteresowane akcj¹ proszone s¹ do Re-
feratu Ochrony �rodowiska Urzêdu Miejskie-
go w Milanówku, ul. Ko�ciuszki 45 (budy-
nek B, I piêtro) w celu podania informacji na
temat: miejsca sprz¹tania i miejsca ustawie-
nia worków z odpadami do wywozu przez
s³u¿by miejskie, terminu sprz¹tania, ilo�ci
osób sprz¹taj¹cych.

Osoby odpowiedzialne za przebieg akcji
otrzymaj¹ w Referacie Ochrony �rodowiska
rêkawice ochronne oraz worki na odpady.

Akcja bêdzie trwa³a od 16�20 kwietnia
2007 r.

Kierownik Ref. Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher
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Wiosenny odbiór
worków z li�æmi

2007 r.

I KWARTA£
16.04.2007 r. (poniedzia³ek)
i 17.04.2007 r. (wtorek)
od godz. 8.00

II KWARTA£
18.04.2007 r. (�roda)
i 19.04.2007 r. (czwartek)
od godz. 8.00

III KWARTA£
20.04.2007 r. (pi¹tek)
i 21.04.2007 r. (sobota)
od godz. 8.00

IV KWARTA£
23.04.2007 r. (poniedzia³ek)
i 24.04.2007 r. (wtorek)
od godz. 8.00

Worki nale¿y wystawiaæ na ulice
w pasach chodnikowych w dniach wy-
wozu do godz. 8.00. Worki powinny
byæ zawi¹zane lub zaklejone ta�m¹
klej¹c¹.

Worki ustawione na terenie posesji,
jak równie¿ wystawione po terminie nie
bêd¹ odbierane!
UWAGA! Jednostka wywozowa za za-
brane worki nie pozostawia pustych
worków. W worki ka¿dorazowo nale-
¿y zaopatrywaæ siê w placówkach han-
dlowych. Rozmiar i kolor worków do-
wolny.

Kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher
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Z notatnika Miejskiego Stra¿nika
styczeñ/luty 2007

1.01. Na ul. Królewskiej nieznany sprawca
wybi³ szklan¹ �ciankê w wiacie przystanku
PKS. Zemsta za nieudany Sylwester?
Wieczorem nietrze�wy kierowca Fiata 126p
spowodowa³ kolizjê z samochodem Skoda na
wje�dzie na wiadukt od ul. Dêbowej. W tym
wypadku jeszcze da³y o sobie znaæ Nowo-
roczne toasty.
Tak¿e wieczorem, nietrze�wy mê¿czyzna
spad³ ze schodów do tunelu PKP. Zabrany
zosta³ do szpitala przez pogotowie ratunkowe.
7.01. Rano na osiedlu Królewska nietrze�-
wy m¹¿ staranowa³ swoj¹ terenówk¹ nowe
BMW wspó³ma³¿onki. Straty znaczne, a pra-
wo jazdy zosta³o zatrzymane przez policjê.
8.01. Po informacji z Policji, doprowadzono
do zabrania psa z posesji przy ul. Le�nej.
W³a�ciciel zagin¹³ po wizycie u rodziny
w Malborku.
W ci¹gu dnia zlokalizowano dwóch nietrze�-
wych, �pi¹cych na ulicy mê¿czyzn. Obaj od-
wiezieni do domów.
9.01. Chwilê po pó³nocy na ul. Warszawskiej
ujêto dwóch m³odych mê¿czyzn z Grodziska
Maz. podejrzanych o kradzie¿ z³omu
z opuszczonej posesji. Po sprawdzeniu przez
policjê, obaj ukarani mandatami.
Pó�nym wieczorem, przed sklepem nocnym,
m³ody mê¿czyzna widz¹c patrol SM zdj¹³
spodnie i obna¿y³ siê. Ten to nas nie lubi. Taki
sposób wyra¿ania opinii zakwalifikowano
jako nieobyczajny wybryk, o którym swoj¹
opiniê wyda S¹d Grodzki.
12.01. Potwierdzono zg³oszenie o libacji al-
koholowej w obecno�ci ma³ych dzieci w jed-
nym z domów przy ul. Charci Skok. Sprawê
przekazano Policji.
13.01. Przy Barze Belfast zabezpieczano te-
ren w zwi¹zku ze zdjêciami do filmu.
Na terenie amfiteatru ukarano mandatami
dwie osoby spo¿ywaj¹ce alkohol.
14.01. W ci¹gu dnia czuwano nad bezpie-
czeñstwem osób kwestuj¹cych na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Nie od-
notowano ¿adnych niepokoj¹cych zdarzeñ.
15.01. W samo po³udnie zatrzymano nie-
trze�wego rowerzystê. Wydmucha³ prawie
2 promile.
16.01. Na ul. Piasta mê¿czyzna postanowi³
zaoszczêdziæ na wywozie �mieci i zacz¹³ je
spalaæ w ognisku. Z oszczêdno�ci nici, zo-
sta³ ukarany mandatem 100 z³.
Ujêto tak¿e mê¿czyznê, który skrad³ rower
ze stojaków przy dworcu PKP od ul. War-

szawskiej. Z³odzieja przekazano policjantom.
18 i 19.01. Po silnych podmuchach wiatru,
stwierdzono liczne wiatro³omy, zerwane li-
nie energetyczne i telefonicze oraz czê�cio-
wo zerwany dach na jednym domu.
Z uwagi na to, ¿e wichura poczyni³a szkody
nie tylko w Milanówku, usuwanie awarii
trwa³o kilka dni.
Pracownicy opró¿niaj¹cy kosze uliczne do-
starczyli na dy¿urkê SM znalezion¹ saszet-
kê z dokumentami mieszkañca Milanówka.
Rzeczy zwrócono w³a�cicielowi.
21.01. Wieczorem na ul. Nowowiejskiej ujê-
to nietrze¿wgo kierowcê Poloneza Caro,
a nastêpnie przekazano Policji. Pan kierow-
ca wraz z kolegami parê minut wcze�niej
awanturowa³ siê w sklepie i tym sposobem
zdradzi³, w jakim stanie siê znajduje.
22.01. Wspólne dzia³ania Stra¿y Miejskiej
i Policji doprowadzi³y do zatrzymania na
ul. Marsza³kowskiej poszukiwanego mê¿-
czyzny.
Po po³udniu na terenie amfiteatru pouczono
parê nastolatków za nieobyczajny wybryk.
Rozgl¹dali siê na wszystkie strony lecz nie
zauwa¿yli kamery monitoringu.
23.01. Wieczorem, po informacji od Policji,
na ul. Dêbowej ujêto dwóch m³odych mê¿-
czyzn, którzy zabrali z ulicy znak drogowy.
Czy¿by planowali na podwórku zrobiæ orga-
nizajê ruchu?
27.01. Na ul. Ko�ciuszki nastêpny nietrze�-
wy mê¿czyzna �pi¹cy na chodniku. Godzina
dopiero 12.45, a on ju¿ po �imprezie�. Pan
by³ z Parczewa, wiêc dowieziono go do Ko-
misariatu Policji.
31.01. Na ul. Krakowskiej ukarano manda-
tem mê¿czyznê u¿ywaj¹cego s³ów wulgar-
nych. Na ulicy tak¿e obowi¹zuj¹ pewne za-
sady.
1.02. Przed pó³noc¹ kieruj¹cy Oplem na ul.
Pi³sudskiego uderzy³ w barierê na parkingu
przy sklepie Biedronka.
2.02. Mieszkankê ul. Grudowskiej ukarano
mandatem 100 z³ za to, ¿e zrobi³a sobie wy-
sypisko �mieci w Rowie Grudowskim bie-
gn¹cym za posesj¹. �mieci nakazano uprz¹t-
n¹æ.
4.02. O 19.40 na ulicy Warszawskiej zauwa-
¿ono dwóch mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych alko-
hol. Obu ukarano mandatami. Jeden
z ukaranych, mieszkaniec Warszawy, tak siê
przej¹³ kar¹, ¿e podar³ mandat i wyrzuci³ go
na schodach na peron. Teraz odpowie jesz-
cze za za�miecanie miejsca publicznego.

Godz. 0.15 � grupa podchmielonych m³o-
dzieñców wysz³a z jednego lokalu, a potem
na ulicy Ko�cielnej, przed MOK, dwóch z nich
zaczê³o siê ok³adaæ miêdzy sob¹. Jeden
uciek³, drugiego pouczono. Nasuwa siê wnio-
sek, ¿e niektórzy powinni piæ co najwy¿ej
herbatê.
5.02. Na ul. Podle�nej mieszkanka posesji
zg³osi³a o obcym psie ze z³aman¹ ³ap¹. Pies
zosta³ zabrany na leczenie.
5 i 6.02. W tych dniach ukarano mandatami
dwóch w³a�cicieli posesji nie wywi¹zuj¹cych
sie z obowi¹zku opró¿niania i wywozu
szamba przez wyspecjalizowane firmy.
9.02. Z samego rana mieszkaniec ul. Krasiñ-
skiego wyniós³ z domu �mieci i podrzuci³ je
pod kosz na skwerze AK. Ukarany zosta³
mandatem 100 z³. Tydzieñ wcze�niej za to
samo zosta³ on pouczony. W tym wypadku
nauka posz³a w las.
Wieczorem w sklepie Biedronka mê¿czyzna
wzi¹³ piwo i nie p³ac¹c wypi³ je. Za picie al-
koholu w miejscu publicznym ukarany
mandatem, a za piwo tak¿e musia³ zap³aciæ.
11.02. O godz. 5.30 na ul. Krakowskiej za-
uwa¿ono bardzo g³o�no zachowuj¹c¹ siê
grupê m³odzie¿y. W pewnym momencie
dwóch nietrze�wych m³odzieñców zaczê³o
siê szarpaæ, le¿¹c na chodniku u¿ywali ju¿
tylko r¹k zamiast rozumu. Obu krewkich
panów poinformowano o skierowaniu prze-
ciwko nim wniosków o ukaranie.
12.02. Na ul. Marsza³kowskiej potwierdzo-
no kradzie¿ lustra drogowego przez niezna-
nego sprawcê. Lustro nie nadaje siê do domu
poniewa¿ jest wypuk³e i zniekszka³ca rze-
czywisty obraz.
Wieczorem, oko³o 22.30, na torach PKP pod
poci¹giem pospiesznym zginê³a mieszkan-
ka Milanówka. Wed³ug posiadanych infor-
macji pope³ni³a samobójstwo.

Opracowa³ Z-ca Komendanta SM
Andrzej Cichocki

Stra¿nik Miejski na posterunku
w dy¿urce przy ul. Warszawskiej 32
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Sezon koszykarski na �Piasta�
rardowie podopieczne Micha³a Gbura zajê³y
tak, jak przed rokiem � III miejsce, przegry-
waj¹c z dru¿ynami klubowymi z ̄ yrardowa
i Pruszkowa. W Lidze dziewczêta plasuj¹ siê
na 4 miejscu z bilansem 1�4, wygrywaj¹c
tylko pierwszy mecz z 78 LO 54�53, po cel-
nym rzucie Magdy Moraczewskiej na 1.4 se-
kundy przed koñcem spotkania. Na pó³met-
ku sezonu najlepszym strzelcem jest Karoli-
na ze �redni¹ 15,8 pkt, druga jest Monika,
która zdobywa 10,5 pkt i jest jedyn¹ zawod-
niczk¹, która zagra³a we wszystkich 12 me-
czach. Bardzo dobry sezon ma Agnieszka
Szczap, która notuje �rednio 7.76 zb, 3.22
pkt i 2.00 as. Jak do tej pory znacznie s³abiej
ni¿ przed rokiem gra Kasia Sobczak, która
wznowi treningi za oko³o 10 dni, po ciê¿kiej
kontuzji. Dobrze do dru¿yny wprowadzi³y siê
�rookies� Magda Moraczewska (4.18 pkt)
oraz Marta Kotwiñska (3.42 pkt, 4.17 zb).

Wszystkie dane, wyniki i statystyki na
stronie dru¿yny:
www.zs1-milanowek.pl/milan/index.html

 Micha³ Gbur

Dru¿yna ch³opców nie sprawi³a niespo-
dzianki tak, jak przed rokiem i wygra³a Za-
wody powiatowe. W meczu o I miejsce ekipa
pokona³a ZS nr 1 z Grodziska 45�42. Naj-
lepszym strzelcem turnieju zosta³ B³a¿ej Ka-
nia 16.0 pkt, a Maciek £ukasiewicz by³ naj-
lepiej zbieraj¹cym 13.3 zb. W Lidze po trzech
meczach ch³opcy maj¹ bilans 1�2, przegry-
waj¹c na rozpoczêcie sezonu z 76 LO 94�109
(£ukasiewicz 27 pkt, 26 zb, Kie³ek 22 pkt,
8 as, 7 zb, 5 prze, Kania 18 pkt, Kotwiñski
14 pkt). W drugim meczu do�æ niespodzie-
wanie pokonali 28 LO na wyje�dzie 77�59
(Kania 18 pkt, Szugajew 18 pkt, 5 as, 3x3,
£ukasiewicz 13 pkt, 17 zb, Kotwiñski 10 pkt,
10 as). Druga pora¿ka z mistrzami u siebie
50 LO 60�92 (Kania 18 pkt, £ukasiewicz 10 pkt).

Dziewczêta po raz 7 z rzêdu nie da³y ¿ad-
nych szans przeciwniczkom w �powiatach�,
wygrywaj¹c wszystkie trzy mecze. Najlepsz¹
zawodniczk¹ zosta³a Monika La�mirska,
która uzyska³a �rednio 16 pkt, 7,3 zb oraz
8,6 prze. Karolina Dobrosz zosta³a najlep-
szym strzelcem ze �redni¹ 16,3 pkt. W ¯y-

Caritas przy Parafii Matki Bo¿ej Bo-
lesnej w Milanówku prowadzi zbiórkê
rzeczy u¿ywanych (sprzêt AGD, meble,
komputery itp.) Poszukujemy równie¿
korepetytorów (wolontariuszy) dla dzie-
ci potrzebuj¹cych pomocy w nauce. Je-
¿eli chcesz i mo¿esz wspomóc, zadzwoñ:
0 501 705 502.

Wszystkim ludziom dobrej woli
z góry serdecznie DZIÊKUJEMY.

Zbiórka rzeczy u¿ywanych
Caritas
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Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza
w³a�cicieli ogrodów w Milanówku do udzia-
³u w VII edycji konkursu na �NAJPIÊKNIEJ-
SZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY MILANÓ-
WEK 2007�.

Je¿eli macie Pañstwo ciekawie urz¹dzo-
ny ogród przed domem lub firm¹ albo uwa-
¿acie, ¿e s¹siad, znajomy czy kto� z rodziny
ma taki ogród, zg³aszajcie swoje propozycje
do 25.05.2007 r. bezpo�rednio do Ogrodni-
ka Miejskiego w Urzêdzie Miejskim w Mila-

nówku przy ul. Ko�ciuszki 45, budynek B
(I piêtro).

Regulamin konkursu oraz druki zg³oszeñ
znajduj¹ siê w biurze obs³ugi interesanta
w budynku A (parter) i u Ogrodnika Miej-
skiego w miejscu jw. oraz na stronie interne-
towej: www.milanowek.pl

Dla zwyciêzców konkursu przewidziane
s¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe !!!

Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

VII edycja konkursu
na �Najpiêkniejszy ogródek
przydomowy Milanówek 2007�

W dniu 11.05.2007 r. (pi¹tek),
w godz. 8.00�15.00, na terenie Urzêdu
Miejskiego w Milanówku przy ul. Ko-
�ciuszki 45, odbêdzie siê dystrybucja
sadzonek: drzew i krzewów ozdobnych,
kwiatów balkonowych i kwiatów raba-
towych, po atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy!
Ogrodnik Miejski

        Zofia Krawczyk

Akcja
�sadzonki�

Zwracamy siê z gor¹cym apelem do
kierowców, którzy s¹ uczestnikami ru-
chu drogowego na terenie miasta Mi-
lanówka, o zwrócenie szczególnej uwa-
gi na przebiegaj¹ce przez jezdniê zwie-
rzêta, a w szczególno�ci wiewiórki
i je¿e. Milanówek to miasto o charak-
terze le�no-parkowym,w zwi¹zku
z czym wystêpuj¹ tu gatunki zwierz¹t
charakterystyczne dla terenów le�nych.
Niestety w ostatnim czasie na milanow-
skich drogach coraz czê�ciej mo¿na
zauwa¿yæ potr¹cone zwierzêta.
W zwi¹zku z powy¿szym, prowadz¹c
pojazdy mechaniczne, b¹d�my ostro¿-
ni i uwa¿ajmy na czworono¿nych
mieszkañców naszego Miasta-Ogrodu.

Kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Beata Szumacher

Apel do
kierowców
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Pierwsza niedziela marca w Miejskiej Hali
Sportowej przy ul. ̄ abie Oczko, od rana pe³-
na by³a pi³karskich emocji. Wszystko za
spraw¹ rozgrywanego w niej turnieju o Pu-
char Ligi Oldbojów pod patronatem Burmi-
strza Miasta Milanówka. Wziê³y w nim
udzia³ dru¿yny, które przez sezon zimowy

Liga Oldbojów uczestniczy³y w rozgrywkach Ligi Oldbojów.
Bior¹c pod uwagê ca³¹ Ligê, najlepsza oka-
za³a siê dru¿yna Do Matic przed Milan Old
Team oraz PPH Jaro, jednak Puchar zawsze
rz¹dzi siê w³asnymi prawami i tak w niedziel-
nym turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna FC ¯biki,
w finale pokonuj¹c tryumfatora ca³ej Ligi 2:0
i przed �skazan¹� na trzecie miejsce dru¿y-
n¹ PPH Jaro.

Po zakoñczeniu emocjonuj¹cego fina³u
Pucharu Ligi, nast¹pi³o uroczyste wrêczenie
wspania³ych pucharów przygotowanych spe-
cjalnie dla ka¿dej dru¿yny za Ligê Oldbojów,
jak równie¿ dekoracja zdobywców pierw-
szych trzech miejsc w Pucharze Ligi.
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Wyniki turnieju
Rocznik 95 i m³odsi:

1 m-ce � Inter Milanówek
2 m-ce � Real Milanówek
3 m-ce � AC Milan
4 m-ce � Agresywne Misie

Najlepszy bramkarz
� Andrzej Wysocki
Król strzelców � Jacek Bieszke
Rocznik 93 i 94:

1 m-ce � Giebouszy
2 m-ce � FC Milan

Wyniki feryjnego turnieju halowej pi³ki no¿nej
Podczas ferii zimowych 2007, a dok³adnie 7 i 8 lutego, w Miejskiej Hali Sportowej odby³

siê turniej halowej pi³ki no¿nej. Du¿o bramek, wspania³e parady bramkarskie i wiele emocji
do ostatniego gwizdka towarzyszy³y w ka¿dej z trzech grup wiekowych.

Walka na boisku toczy³a siê o l�ni¹cy puchar, medale jak i nagrody rzeczowe. Dekoracji i
wrêczenia nagród dokona³ Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, a nad porz¹dkiem ca³ego turnie-
ju i zasadami fair-play czuwa³ sêdzia g³ówny pan Grzegorz Michalak.

3 m-ce � FC Mohery
4 m-ce � Z³ote Smoki

Najlepszy bramkarz � Dominik Michalak
Król strzelców � Pawe³ Ciepielski
Rocznik 91 i 92:

1 m-ce � St¹porków Team
2 m-ce � Armagedon
3 m-ce � W³adcy Much
4 m-ce � Po Czasie

Najlepszy bramkarz � Piotr Kaszowski
Król strzelców � Grzegorz Lewandowski

Do turnieju zg³osi³y siê dwie dru¿yny
dziewcz¹t: Snoopysznaf i Anio³ki, lepsze
okaza³y siê zawodniczki Snoopysznaf.
Najlepszy bramkarz � Anna Wojarnik
Król strzelców � Katarzyna Konopka
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Zwyciêska dru¿yna �St¹porków Team� � rocznik 91 i 92;
pami¹tkowe zdjêcie z Burmistrzem Jerzym Wysockim

Mistrzostwa Milanówka w bryd¿u
12. turniej o Puchar Burmistrza Milanów-

ka rozegrany w Miejskim O�rodku Kultury
w Milanówku w dniu 20 stycznia 2007 r.
zgromadzi³ na starcie 28 par z Milanówka
i okolicznych miejscowo�ci, w tym równie¿
ze stolicy.

Zawodnicy gospodarzy znowu okazali
siê go�cinni.

Obok tryumfatorzy turnieju:

Pami¹tkowe zdjêcie na zakoñczenie rozgrywek Ligi Oldbojów

Jerzy Jode³ka, Jerzy Paj¹czek
Pruszków � 63.46
Czes³aw Czy¿kowski, Tomasz Paluchowski
Grodzisk Maz. � 60.90
Jacek Dmowski, Witalis Talar
Pruszków � 60.58

Rozdania na turniej zosta³y wcze�niej
przygotowane przy u¿yciu maszyny do roz-
dawania. Ciekawostk¹ turnieju by³o u¿ycie

Bridgemate, w Polsce nazywanych �piernicz-
kami�. S¹ to urz¹dzenia przekazuj¹ce drog¹
radiow¹ wyniki rozegranych rozdañ do serwera
po³¹czonego z komputerem. Nale¿y dodaæ, ¿e
zawodnikom podobaj¹ siê turnieje prowadzo-
ne w tej formule, poniewa¿ po powrocie z tur-
nieju mog¹ w domu przeanalizowaæ swoj¹ grê,
przegl¹daj¹c zamieszczone na stronie interne-
towej szczegó³owe wyniki.

Sêdzia zwodów
W³odzimierz Rutkowski


