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Burmistrz
Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

Jerzy Olczak

Wigilia dla samotnych
 i potrzebuj¹cych

Spokojnych i pogodnych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia
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Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Olczak
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i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Konkurs
�Najpiêkniejsze
o�wietlenie
�wi¹teczne 2006�

Gmina Miasto Milanówek za po�rednictwem O�rodka Pomocy Spo³ecznej przy wspó³udziale
Fundacji �Homo-Homini� organizuje w dniu 21.12.2006 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Miej-
skiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1 spotkanie �wi¹teczne �Wigilia 2006� dla osób
samotnych i potrzebuj¹cych z terenu miasta Milanówka. Jest to ju¿ druga wspólna Wigilia,
która wpisuje siê w tradycjê grudniowych spotkañ �wi¹tecznych w Milanówku.

�Wigilia 2006� bêdzie finansowana ze �rodków bud¿etowych Miasta oraz �rodków zebra-
nych, jak co roku, od sponsorów, których gor¹co zapraszamy do udzia³u w tym przedsiêwziê-
ciu.

Sponsorem mo¿e zostaæ ka¿dy z nas. Serdecznie zapraszamy mieszkañców do w³¹czenia
siê w akcjê zbierania prezentów �wi¹tecznych. Robi¹c zakupy �wi¹teczne w oznaczonych
specjalnym afiszem sklepach na terenie Milanówka, mo¿esz tak¿e pomóc innym.

Apelujemy do Pañstwa serc i dobrej woli, licz¹c jak zawsze na hojno�æ i wsparcie naszej akcji.
Nr kont dla sponsorów:
OPS Milanówek � PKO BP Grodzisk Mazowiecki � 841020 1055 0000 9202 0091 8110
Fundacja �Homo-Homini� � 53-1060-0076-000-4010-6003-0491

ci¹g dalszy na str. 7

Betlejemskie
�wiate³ko
Pokoju
Komenda Hufca ZHP im. Janusza
Kusociñskiego serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkañców Milanów-
ka na uroczysto�æ przekazania Be-
tlejemskiego �wiat³a Pokoju w dniu
20 grudnia 2006 roku (�roda) o go-
dzinie 19.00 � Skwer Ossendowskie-
go � u zbiegu ulic Krakowskiej i Ko-
�ciuszki.

Akcjê Betlejemskiego �wiat³a Pokoju za-
inicjowa³y Austriackie Radio i Telewizja
w Linzu, w 1986 r., nadaj¹c jej charakter
dzia³ania na rzecz dzieci niepe³nosprawnych
i osób potrzebuj¹cych.

Tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem �wiat³o jest
zapalane w Grocie Narodzenia Pañskiego
w Betlejem. Przekazywane z r¹k do r¹k, poko-
nuje wiele krajów i wiele granic, niszcz¹c swo-
im ciep³em wszelkie napotkane z³o. Chce do-
trzeæ do wszystkich oczekuj¹cych, przynosz¹c
im wiarê, pokój, mi³o�æ. Betlejemskie �wia-
t³o jest symbolem spokoju wewnêtrznego,

Wzorem ubieg³ego roku serdecznie za-
praszamy do udzia³u w konkursie na naj-
piêkniej o�wietlony ogródek przydomowy
oraz wystawê sklepow¹. Prosimy o zg³asza-
nie ciekawie ubranych ogródków i wystaw
bezpo�rednio do Miejskiego Centrum Infor-
macji. Zg³oszenia mo¿e dokonaæ ka¿dy, kto
zauwa¿y interesuj¹c¹ dekoracjê.

Dla zwyciêzców konkursu przewidziano
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Kierownik MCI
Magdalena Stanisz
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 12 pa�dziernika do 1 grudnia 2006 r.
Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Projektu uchwa³y bud¿etowej na 2007 rok.
2. Zmian w bud¿ecie miasta na 2006 rok.
a)Przenosi siê wydatki miêdzy paragrafami
i miêdzy dzia³ami:
� w rozdz. 80104 � Przedszkola, w wyso-

ko�ci 1.128 z³, z przeznaczeniem na wy-
konanie badañ okresowych oraz na za-
kup �rodków czysto�ci,

� w rozdz. 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ,
w wysoko�ci 1.400 z³, z przeznaczeniem
na zakup materia³ów eksploatacyjnych do
drukarki,

� w dziale 754 � Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa, w wysoko-
�ci 3.049 z³, z przeznaczeniem na napra-
wê czê�ci sprzêtu monitoringu wizyjne-
go miasta uszkodzonego w wyniku wy-
³adowañ atmosferycznych podczas burzy
1 pa�dziernika 2006 r.,

� w rozdz. 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ,
na kwotê 935 z³, z przeznaczeniem na za-
kup artyku³ów biurowych ( papier, toner),

� w rozdziale 75023 � Urzêdy gmin, w wy-
soko�ci 300 z³, na pokrycie kosztów ba-
dañ lekarskich nowych pracowników,

� w rozdziale  75109 � Wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast oraz referenda gminne, powia-
towe i wojewódzkie, w wysoko�ci 4.320
z³, w celu urealnienia planu wydatków
zwi¹zanych z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem wyborów samorz¹dowych
zarz¹dzonych na dzieñ 12 listopada 2006 r.,

� w rozdziale 80101 � Szko³y podstawowe,
w wysoko�ci 3.000 z³, z przeznaczeniem
na zakup fartuchów podrynnowych na
budynku szko³y,

� w rozdziale 60016 � Drogi publiczne
i gminne, w wysoko�ci 70.000 z³, w zwi¹z-
ku z cz¹stkowymi naprawami nawierzch-
ni asfaltowych, powierzchniowego utwar-
dzania nawierzchni gruntowych t³uczniem
i ¿u¿lem  dróg na terenie miasta,

� w rozdziale 75412 � Ochotnicze stra¿e po-
¿arne, w wysoko�ci 1.590 z³, z przezna-
czeniem na sfinansowanie kursu prawa
jazdy kategorii C dla czterech stra¿aków,

� w rozdziale 85154 � Przeciwdzia³anie al-
koholizmowi, w wysoko�ci 348 z³, z prze-
znaczeniem na uaktualnienie odpisu na
fundusz �wiadczeñ socjalnych,

� w dziale 750 � Administracja publiczna na
kwotê 7.714 z³  z przeznaczeniem na po-
krycie kosztów podró¿y s³u¿bowych pra-
cowników Urzêdu Miejskiego oraz w zwi¹z-
ku z korekt¹ odpisu na Zak³adowy Fun-

dusz �wiadczeñ Socjalnych wynikaj¹cy
ze zmiany stanu zatrudnienia,

� w dziale 852 � Pomoc spo³eczna, w wy-
soko�ci 6.000 z³, z przeznaczeniem na
wyp³aty dodatków mieszkaniowych ze
wzglêdu na zwiêkszon¹ liczbê nowych
wnioskodawców.

b) Zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿eto-
we o zwiêkszone kwoty dotacji celowych
z bud¿etu pañstwa z przeznaczeniem na:
� sfinansowanie kosztów wydawania przez

gminy decyzji w spra-
wach �wiadczeniobior-
ców innych ni¿ ubezpie-
czeni spe³niaj¹cych kryte-
rium dochodowe o kwo-
tê 890 z³,

� wyp³aty zasi³ków sta-
³ych o kwotê 5.000 z³,

� dofinansowanie wyp³at
zasi³ków okresowych
w czê�ci gwarantowa-
nej z bud¿etu pañstwa
o kwotê 18.100 z³, � po-
moc pieniê¿n¹ dla ro-
dzin rolniczych, któ-
rych gospodarstwa rol-
ne zosta³y dotkniête su-
sz¹ w 2006 roku o kwo-
tê 6.176 z³,

� dofinansowanie �wiad-
czeñ realizowanych w ra-
mach systemu pomocy
materialnej dla uczniów
o charakterze socjal-
nym o kwotê 37.292 z³,

� dofinansowanie reali-
zacji programu wieloletniego �Pomoc
pañstwa w zakresie do¿ywiania� o kwo-
tê 32.800 z³.

c) Zmniejsza siê dochody i wydatki  o zmniej-
szone kwoty dotacji celowej z bud¿etu pañ-
stwa przeznaczonej na wyp³aty dodatku do
wynagrodzeñ pracownikom socjalnym o kwo-
tê 3.268 z³ w zwi¹zku z nadwy¿k¹ �rodków.
d) Dokonuje siê zmian w planie wydatków
Szko³y Podstawowej Nr 2 polegaj¹cych na
przeniesieniu miêdzy paragrafami kwoty
2.280 z³. W/w zmian dokonuje siê w celu
zabezpieczenia �rodków na koszty podró¿y
zagranicznej nauczyciela bior¹cego udzia³
w seminarium kontaktowym w Belgii, wy-
nikaj¹ce z zawartej umowy w ramach pro-
jektu europejskiego Socrates-Comenius.
3. Czê�ciowego rozdysponowania rezerwy
bud¿etowej na 2006 rok.
a) W wysoko�ci 6.000 z³ z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów us³ug telekomunikacyj-
nych i serwisu sprzêtu komputerowego oraz
na  zakup artyku³ów biurowych.

b) W wysoko�ci 29.000 z³ z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów o�wietlenia ulicznego
oraz na dotacje dla niepublicznych szkó³ pod-
stawowych w zwi¹zku ze wzrostem liczby
dzieci uczêszczaj¹cych do tzw. klas �0�.

4. Ustalenia zró¿nicowanych stawek czyn-
szu za najem lokali mieszkalnych.

Nowe stawki czynszu bêd¹ obowi¹zywaæ od
1 stycznia 2007 r. (wzros³y o 2,1% � wska�-
nik �rednioroczny cen, towarów i us³ug kon-
supcyjnych na 2005 r.).

Ponadto wyliczone stawki czynszu mog¹
byæ obni¿one w nastêpuj¹cych przypadkach:

1. Lokale usytuowane na poddaszu 10%
2. Lokale usytuowane w suterenie   10%
3. Lokale ze �lep¹ kuchni¹ 10%
4. Lokale w budynkach usytuowanych

poza stref¹ konserwatorsk¹ 10%
5. Ustalenia stawek czynszu  za 1 m2  po-
wierzchni u¿ytkowej lokali socjalnych:
� w budynku przy ul. In¿ynierskiej 3A

w wysoko�ci 50% najni¿szej stawki czyn-
szu ustalonej dla lokali mieszkalnych
(3,50 z³), tj. 1,75 z³ (dotychczasowa staw-
ka 1,72 z³),

� w budynkach przy ul. G³owackiego 29,
ul. Krótkiej 4, ul. Letniczej 2A i ul. Pod-
wiejskiej 27, 29, 31 w wysoko�ci 1,06 z³
(dotychczasowa stawka 1,04 z³).

6. Powo³ania komisji przetargowej  do prze-
prowadzenia losowania uczestników szko-
leñ projektu �Kiosk ze Szkoleniami�.
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Informacja z I Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 listopada 2006 r.

W uroczystej I Sesji V kadencji Rady Mia-
sta Milanówka wziê³o udzia³ 15 radnych,
Burmistrz, zastêpca Burmistrza, pracowni-
cy Urzêdu Miasta, zaproszeni go�cie oraz
mieszkañcy Milanówka.

Po wys³uchaniu hymnu pañstwowego,
I Sesjê Rady Miasta Milanówka otworzy³a
i poprowadzi³a Radna-Senior Barbara Wi-
�niewska do czasu wyboru Przewodnicz¹ce-
go Rady Miasta.

Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wybor-
czej Grzegorz Lawendowski odebra³ od nowo
wybranych radnych �lubowania i wrêczy³ im
za�wiadczenia o wyborze.

Radni w g³osowaniu tajnym wybrali na
Przewodnicz¹cego Rady Miasta Milanówka
Radnego Jerzego Olczaka.

Uchwa³a Nr 1/I/06 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: wyboru Przewodnicz¹-
cego Rady Miasta Milanówka (13-za,
2-wstrz.)

Jerzy Olczak podziêkowa³ radnym
za okazane zaufanie i obieca³, ¿e bê-
dzie godnie i rzetelnie sprawowa³
funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Miasta.

Nastêpnie Przewodnicz¹cy Rady
udzieli³ g³osu Burmistrzowi Miasta.

Burmistrz podziêkowa³ wszyst-
kim Mieszkañcom, którzy wziêli
udzia³ w wyborach samorz¹dowych
i udzielili mu zdecydowanego popar-
cia, po czym nakre�li³ za³o¿enia pro-
gramu rozwoju naszego miasta.
W najbli¿szej kadencji m.in. planuje siê:
�  rozbudowê systemu monitoringu
wizyjnego (szko³y, stadion na Tur-

Radni Miasta Milanówka V kadencji po pierwszym g³osowaniu, w którym
wybrali nowego Przewodnicz¹cego Rady Jerzego Olczaka

czynku, osiedla mieszkaniowe, stacja
PKP i przystanki WKD),

� kontynuacjê rozbudowy kanalizacji sani-
tarnej przy wykorzystaniu �rodków unij-
nych,

� kontynuacjê modernizacji dróg gminnych
i powiatowych,

� adaptacjê willi �Waleria� (róg ulicy Spa-
cerowej i Krasiñskiego) na Centrum Kul-
tury (m³odzie¿owy klub muzyczny, sala
koncertowa, muzeum dorobku Jana
Szczepkowskiego oraz muzeum miasta
i jedwabiu, biblioteka miejska) przy wy-
korzystaniu �rodków unijnych,

� realizacjê programu rewitalizacji zabytko-
wych budynków (remonty elewacji) przy
wykorzystaniu �rodków unijnych,

� rozbudowê O�rodka Pomocy Spo³ecznej
i Przedszkola Publicznego,

7. Utworzenia Sta³ych Dy¿urów na potrzeby
podwy¿szenia gotowo�ci obronnej pañstwa.
II. Zatwierdzi³ proponowane przez ZGKiM
zmiany stawek za miesiêczn¹ rezerwacjê
miejsc handlowych na targowisku miejskim
(stanowisko handlowe dla samochodu lub na-
miotu � 42 z³, dla pozosta³ej sprzeda¿y � 14 z³).
Stawki dotychczasowe obowi¹zuj¹ce od 2 lat
to odpowiednio 40 z³ i 13 z³.
III. Uruchomi³ zamówienia publiczne:

w trybie przetargu nieograniczonego
a) na usuwanie odpadów komunalnych
z koszy ulicznych na terenie miasta Mila-

nówka, wykonanie podbudowy t³uczniowej
w ulicy Krakowskiej,

b) na �Jesienny wywóz li�ci z prywatnych
posesji i terenów u¿yteczno�ci publicznej
w granicach miasta,

c) na �Przeprowadzenie cyklu szkoleñ z jê-
zyka angielskiego w ramach projektu �Kiosk
ze szkoleniami�,

d) na zaci¹gniêcie kredytu komercyjnego
w wysoko�ci 2.650.000 PLN na finansowa-
nie i refinansowanie wydatków inwestycyj-
nych w 2006 roku,

w trybie zapytania o cenê
e) na �Dostawê sprzêtu i odzie¿y ochronnej
dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej�.
IV. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:

w trybie przetargu nieograniczonego
a) na �Zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta Milanówka�,

w trybie zapytania o cenê
b) na �Dostawê sprzêtu i oprogramowania
komputerowego dla Urzêdu Miejskiego
w Milanówku�.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Radna-Senior,  Barbara Wi�niewska sk³ada
�lubowanie wobec Przewodnicz¹cego Miejskiej
Komisji Wyborczej Grzegorza Lawendowskiego
i zebranych mieszkañców Milanówka
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W uroczystej II Sesji V kadencji Rady Mia-
sta Milanówka wziê³o udzia³ 15 nowo wy-
branych radnych, Burmistrz, zastêpca Burmi-
strza, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zapro-
szeni go�cie oraz mieszkañcy Milanówka.

Po wys³uchaniu hymnu pañstwowego
II Sesjê Rady Miasta Milanówka otworzy³
i poprowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Jerzy Olczak, który odebra³ �lubowanie od
wybranego w wyborach powszechnych Bur-
mistrza Miasta Jerzego Wysockiego.

Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji Wybor-
czej Grzegorz Lawendowski wrêczy³ za-
�wiadczenie o wyborze Burmistrzowi Mia-
sta Jerzemu Wysockiemu.

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wy-
socki wrêczy³ akt powo³ania na stanowisko
Zastêpcy Burmistrza swojemu dotychczaso-
wemu Zastêpcy Bogdanowi Koryckiemu.

Radni Rady Miasta Milanówka podjêli
nastêpuj¹ce uchwa³y:
Uchwa³a nr 2/II/06 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 04 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewod-
nicz¹cych Rady Miasta Milanówka, w g³oso-
waniu jednog³o�nie, 15-za.

Radni zdecydowali, ¿e w V kadencji bê-
dzie jeden wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta
Milanówka.

Na Wiceprzewodnicz¹cych Rady Miasta
Milanówka zosta³y zg³oszone kandydatury
radnej Marii Sobczak i radnego Karola Wójcika.
Uchwa³a nr 3/II/06 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 04 grudnia 2006 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodnicz¹ce-
go Rady Miasta Milanówka.

W g³osowaniu tajnym na Wiceprzewod-
nicz¹c¹ Rady Miasta Milanówka zosta³a wy-
brana radna Maria Sobczak (stosunkiem g³o-
sów 11-za Mari¹ Sobczak, 4-za Karolem
Wójcikiem).

Radni w jawnym g³osowaniu podjêli
uchwa³y:
Uchwa³a nr 4/II/06 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 04 grudnia 2006 r.

w sprawie: wybory Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Milanówka,  w g³osowaniu
12-za, 3-przeciw.

Cz³onkami Komisji Rewizyjnej zostali
radni: Jacek Banaszczyk, Dariusz Kopeæ, Ka-
tarzyna S³owik, Barbara Wi�niewska, Karol
Wójcik, na Przewodnicz¹cego Komisji zosta³
wybrany radny Jacek Banaszczyk.
Uchwa³a nr 5/II/06 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 04 grudnia 2006 r.

w sprawie: powo³ania sta³ych Komisji
Rady Miasta Milanówka, w g³osowaniu 12-za,
2-przeciw, 1-wstrz.
l Komisja Bud¿etu i Inwestycji

(Przewodnicz¹ca - Bo¿ena Utrata, cz³on-
kowie: Jacek Banaszczyk, Ma³gorzata Fili-
piak, Jerzy Olczak, Maria Sobczak, Ma³gorza-
ta Trêbiñska).
l Komisja Praworz¹dno�ci, Bezpieczeñ-
stwa Publicznego, £adu Przestrzennego
i Ochrony �rodowiska

(Przewodnicz¹cy - Dariusz Kopeæ, cz³on-
kowie: Ewa Kubek, Bo¿ena Osiadacz, Wal-
demar Parol, Katarzyna S³owik, Ma³gorzata
Trêbiñska, Bo¿ena Utrata, Barbara Wi�niew-
ska, Karol Wójcik).
l Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y

(Przewodnicz¹ca - Bo¿ena Osiadacz,
cz³onkowie: Ma³gorzata Filipiak, Ewa Kubek,
Jacek £ocz, W³odzimierz Staro�ciak).

l Komisja Kultury
(Przewodnicz¹cy - W³odzimierz Staro-

�ciak, cz³onkowie: Jacek £ocz, Katarzyna S³o-
wik, Maria Sobczak, Karol Wójcik).
l Komisja Zdrowia, Pomocy Spo³ecznej
i Sportu

(Przewodnicz¹ca - Ma³gorzata Filipiak,
cz³onkowie: Jacek Banaszczyk, Dariusz Ko-
peæ, Bo¿ena Osiadacz).
l Komisja Rewitalizacji i Integracji z Uni¹
Europejsk¹

(Przewodnicz¹ca - Ma³gorzata Trêbiñska,
cz³onkowie: W³odzimierz Staro�ciak, Kata-
rzyna S³owik, Bo¿ena Utrata, Karol Wójcik).
l Komisja ds. Nazewnictwa

(Przewodnicz¹ca - Maria Sobczak, cz³on-
kowie: Dariusz Kopeæ, Ewa Kubek, Jacek
£ocz, Bo¿ena Utrata, Barbara Wi�niewska).

Przewodnicz¹cy Rady Miasta wyznaczy³
termin nastêpnej sesji na dzieñ 11 grudnia
2006 r. i zakoñczy³ II Sesjê Rady Miasta.

Wszelkie pisemne opracowania dotycz¹-
ce Sesji s¹ dostêpne w Biurze Rady Miasta
Milanówka przy ulicy  Ko�ciuszki 45, budy-
nek �B� - tel. 758-34-21, faks  758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Informacja z II Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 4 grudnia 2006 r.

�lubowanie sk³ada Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki

� oddanie do u¿ytku drugiej Hali Sportowej
w ramach Centrum Sportu i Rekreacji
�Grudów�, oddanie do u¿ytkowania p³y-
ty g³ównej boiska i Skate Parku na Tur-
czynku, modernizacjê boisk przyszkol-
nych (nawierzchnia ze sztucznej trawy),
modernizacjê kortów tenisowych i wypra-
cowanie koncepcji modernizacji k¹pieli-
ska miejskiego,

� modernizacjê �starej� k³adki nad torami PKP,
� wybudowanie kolejnych 164 mieszkañ

w ramach Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego,

� przeniesienie Przychodni Rehabilitacyj-
nej do centrum miasta przy ul. Warszaw-
skiej 18 - teren OSP,

� budowê miejskiej sieci informatycznej z punk-
tami bezp³atnego dostêpu do internetu,
Burmistrz wyrazi³ nadziejê, ¿e realizacja

przedstawionych za³o¿eñ programowych po-
winna przebiegaæ sprawnie oraz zapewni³, ¿e
zadba o rozwój Milanówka i nie zawiedzie

udzielonego mu poparcia i zaufania.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta wyznaczy³

termin nastêpnej sesji na 4 grudnia 2006 r.
i zakoñczy³ I Sesjê Rady Miasta.

Wszelkie pisemne opracowania dot. sesji s¹
dostêpne w Biurze Rady Miasta przy ul. Ko-
�ciuszki 45 - tel. 758-34-21, faks  758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek
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Kalendarz wydarzeñ
grudzieñ/styczeñ 2006/2007

GRUDZIEÑ

20.12. (�roda)
godz.12.30
Spotkanie Wigilijne � Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. (Miejsce � MOK,
Teatr Letni)
godz. 19.00
�wiate³ko Betlejemskie. (Miejsce � Skwer
F.A. Ossendowskiego)

21.12. (czwartek)
godz. 14.00
Spotkanie Bo¿onarodzeniowe � Wigilia
2006 dla potrzebujacych. (Miejsce � Miej-
ska Hala Sportowa ul. ¯abie Oczko 1)

29.12. (czwartek)
godz. 10.00
Msza �w. w intencji Micha³a Lasockiego
� za³o¿yciela Letniska Milanówek (1899),
zmar³ych z rodziny Lasockich oraz w in-
tencji Samorz¹du i Mieszkañców Mila-
nówka (Miejsce � Ka�ció³ �w. Jadwigi)
godz. 11.15
Ods³oniêcie i po�wiêcenie tablicy upa-
miêtniaj¹cej postaæ Micha³a Lasockiego
w 55. rocznicê uzyskania przez Milanó-
wek praw miejskich � patrz str. 10 (Miej-
sce � Park im. Micha³a Lasockiego, ul. Ko-
�ciuszki)

31.12. (niedziela)
godz. 23.45
Powitanie Nowego Roku 2007. (Miejsce �
Skwer F.A. Ossendowskiego; ul. Krakowska,
róg ul. Ko�ciuszki)

 STYCZEÑ 2007
06.01. (sobota)

godz. 18.00
Koncert Dwa Recitale. Wyst¹pi¹: Dagny
Baczyñska � recital fortepianowy F. Chopina,

Bogna Lewtak-Baczyñska � recital: �piewa
poezjê wielkich wieszczów do w³asnej mu-
zyki. Wstêp wolny. (Miejsce MOK,
ul. Koscielna 3)

07.01. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. �Królowa �niegu�.
Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do nabycia
przed spektaklem. (Miejsce � MOK, ul. Ko-
�cielna 3)

14.01. (niedziela)
XV Fina³. Wielka Orkiestra �wi¹tecznej
Pomocy. �rodki z tegorocznej akcji zostan¹
przeznaczone �Po raz drugi dla ratowania
¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach
i na naukê udzielania pierwszej pomocy�.
godz. 10.00-16.00
Koncerty, wystêpy, pokazy, zabawy, popisy,
konkursy, loterie. Szczegó³owy scenariusz
na plakatach. (Miejsce � szko³y na terenie
Milanówka)
godz. 18.00-20.00
Fina³. Licytacja gad¿etów WO�P, aukcje dzie³
sztuki i przedmiotów warto�ciowych, niespo-
dzianki. Licytacjê poprowadz¹ Pawe³ D³u-
¿ewski i Andrzej Janisz. (Miejsce � MOK,
ul. Ko�cielna 3)

20.01. (sobota)
godz. 15.30
XII Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Bryd¿u Sportowym pod patronatem Burmi-
strza Miasta. (Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

21.01. (niedziela)
godz. 16.00
Koncert Fina³owy Konkursu Wokalnego
�Dzisiaj w Betlejem� i wrêczenie nagród.
Organizator � Fundacja Dzieci¹tka Jezus.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

Jesieni¹ 2006 r. w obu parafiach milanow-
skich wyst¹pi³ m³odzie¿owy Zespó³ �Pokoju
Znak�, który uczestniczy³ w oprawie mszy
�w. i da³ koncerty muzyki religijnej. Zespó³
prowadzony przez Jacka £ocza i Leszka Ka-
³u¿ê, kontynuuj¹cy tradycje �Trapistów�,
pracuje obecnie nad nowym repertuarem,
przygotowuje utalentowan¹ m³odzie¿ do dal-
szych wystêpów i wci¹¿ poszukuje utalen-
towanych g³osowo m³odych ludzi, którzy
chcieliby w³¹czyæ siê do pracy w zespole.
Szczególnie mile widziane bêd¹ graj¹ce na
instrumentach klawiszowych, gitarach,
skrzypcach itp., poniewa¿ organizatorzy ze-
spo³u chcieliby wzbogaciæ oprawê muzycz-
n¹ koncertów. Osoby zainteresowane wspó³-
prac¹ proszone s¹ o kontakt z zespo³em �Po-
koju Znak�w godzinach 11.00-18.00
(od poniedzia³ku do pi¹tku) � tel. 022 724
95 94; 022 758 34 32.

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka

�Pokoju Znak�
zaprasza�

Od czterech lat w mieszkaniach wybudo-
wanych w ramach TBS na terenie naszego
miasta nie by³ podwy¿szany czynsz. W sierp-
niu 2002 r. Rada Miasta Milanówka podjê³a
uchwa³ê, w której ustalono czynsz na pozio-
mie 7,60 z³/m2. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹
ustaw¹ o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego, dzisiaj o pod-
wy¿ce czynszu nie decyduje ju¿ Rada Mia-
sta, lecz TBS �Zieleñ Miejska� spó³ka z o.o.

Czê�ci¹ sk³adow¹ stawki czynszu jest
sp³ata zaci¹gniêtego przez TBS kredytu na
poczet wybudowanych lokali mieszkalnych

Wysoko�ci czynszu w TBS
w I i II etapie, tj. w latach 2003-2005. W roku
podjêcia uchwa³y sk³adowa ta wynosi³a
4,08 z³/m2.

W zwi¹zku ze zmianami zawartymi
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania kredytów i po¿yczek ze �rodków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz
niektórych wymagañ dotycz¹cych lokali i bu-
dynków finansowanych przy udziale tych
�rodków (Dz. U. Nr 62 poz. 719 z pó�n. zm.)
przedmiotowa sk³adowa stawki czynszu,
z uwagi na krótszy okres sp³aty kredytu,

musi ulec podwy¿szeniu do kwoty 6,57 z³/m2,
co skutkuje konieczno�ci¹ podniesienia
czynszu do wysoko�ci 8,59 z³/m2.

Ponadto uzyskanie kredytu na III etap
budowy lokali przez TBS na terenie Milanów-
ka, zosta³o uzale¿nione przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego, od zmiany wysoko�ci
stawki czynszu do wysoko�ci realnej, zapew-
niaj¹cej zabezpieczenie �rodków finanso-
wych na w³a�ciw¹ eksploatacjê kredytowa-
nych nieruchomo�ci.

Wobec powy¿szego od dnia 1 stycznia
2007 r. stawka czynszu w zasobach TBS bê-
dzie wynosi³a 8,59 z³/m2.

Prezes Zarz¹du
mgr in¿. Zbigniew Piotrzkowski

Biblioteka
informuje

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
przy ulicy Spacerowej 3 zaprasza do korzystania
z wypo¿yczalni:

Poniedzia³ki 12.00 � 18.00
Wtorki 12.00 � 18.00
Czwartki 11.00 � 16.00
Pi¹tki 12.00 � 18.00
Informacje telefoniczne: 022 755 81 13, e-mail:

mbp.milanowek@neostrada.pl
Biblioteka sk³ada podziêkowania ofiarodaw-

com za przekazane w 2006 roku dary ksi¹¿kowe.

Dyrektor MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska
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Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci
Tegoroczne obchody Narodowego �wiêta

Niepodleg³o�ci zbieg³y siê w Polsce z wybo-
rami do samorz¹dów gmin, powiatów i wo-
jewództw. Nic wiêc dziwnego, ¿e w Milanów-
ku � aby nie naruszaæ tzw. ciszy wyborczej
� g³ówne uroczysto�ci zorganizowano 10 li-
stopada.

Uroczysto�ci patriotyczne rozpoczê³a
okoliczno�ciowa Msza �w. w ko�ciele pw. �w.
Jadwigi �l¹skiej, gdzie � w wype³nionej po
brzegi �wi¹tyni � zgromadzili siê przedsta-
wiciele w³adz lokalnych i powiatowych z bur-
mistrzem Jerzym Wysockim i wicestarost¹
Krzysztofem Filipiakiem na czele, komba-
tanci ze �rodowiska Mielizna Obwodu Ba-
¿ant � �wiatowego Zwi¹zku ̄ o³nierzy Armii
Krajowej oraz Zwi¹zku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i By³ych Wiê�niów Po-
litycznych, delegacje lokalnego hufca Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego, szkó³ podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
� ze sztandarami. Przybyli licznie cz³onko-
wie Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka,
Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i wielu
innych organizacji dzia³aj¹cych na terenie
Milanówka, w tym Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, nie licz¹c ok. 300 mieszkañców na-
szego miasta, którzy mimo zimna wytrwali
do koñca tej piêknej uroczysto�ci odbywaj¹-
cej siê w scenerii p³on¹cych pochodni trzy-
manych w rêkach przez harcerzy w strojach
organizacyjnych. Dla tych m³odych miesz-
kañców Milanówka by³a to z pewno�ci¹ ¿ywa
lekcja patriotyzmu, o którym ostatnio tak
wiele dyskutowano w Sejmie, podczas gdy
w Milanówku od lat nasza m³odzie¿ wch³a-
nia ten etos patriotyzmu poprzez udzia³
w tego rodzaju uroczysto�ciach.

Mszê �w. celebrowali proboszczowie obu
milanowskich parafii: ks. pra³at Stanis³aw
Golba i ks. Krzysztof Wojno, co piêknie pod-
kre�li³o coraz bli¿sze zwi¹zki obu parafii, do
których pog³êbienia wnios³o ostatnio swój
wk³ad Towarzystwo Mi³o�ników Milanówki
i cz³onek TMM muzyk Jacek £ocz, organizu-
j¹c koncerty muzyki religijnej w obu �wi¹ty-
niach.

Koncert Organowy w murach
�wi¹tyni

Bezpo�rednio po Mszy �w. odby³ siê go-
dzinny koncert z udzia³em prof. Tomasza
Kalisza i jego córki Katarzyny Kalisz (orga-
ny) oraz Dariusza Biernackiego (baryton).
Program wype³ni³y utwory nawi¹zuj¹ce do
rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepod-
leg³o�ci (m.in. �Pierwsza Brygada� w wyko-
naniu Dariusza Biernackiego) oraz wiele
utworów muzyki klasycznej od Tomaso Al-
binioniego poczynaj¹c, a na J. S. Bachu koñ-
cz¹c, przy czym szczególnie godn¹ uwagi
by³a gor¹co oklaskiwana improwizacja na te-
maty polskich pie�ni ko�cielnych skompono-
wana i wykonana przez Tomasza Kalisza
oraz s³ynna modlitwa Alessandro Stradella

(�Pieta Signore�) w wykonaniu Dariusza Bier-
nackiego, który zd¹¿y³ jeszcze wyst¹piæ w Mi-
lanówku przed swoim kolejnym wielkim to-
urnee koncertowym po Wielkiej Brytanii.

Uroczysto�æ pod Pomnikiem
Bohaterów

Bezpo�rednio po koncercie nast¹pi³a trze-
cia czê�æ centralnej uroczysto�ci Narodowe-
go �wiêta Niepodleg³o�ci w Milanówku, zor-
ganizowana ju¿ tradycyjnie pod Pomnikiem
Bohaterów na Placu Starzyñskiego, gdzie de-
legacje w³adz miasta i powiatu, organizacji

spo³ecznych i partii politycznych
oraz wszystkich szkó³ z³o¿y³y
kwiaty przy akompaniamencie
pie�ni legionowych.

Przemówienie do zgromadzo-
nych wokó³ pomnika wyg³osi³ bur-
mistrz Milanówka Jerzy Wysocki,
który nawi¹za³ w swoim wyst¹pie-
niu do pierwszych dni rodz¹cej siê
niepodleg³o�ci i roli marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskiego w odzyskaniu
tej niepodleg³o�ci. Jerzy Wysocki
nawi¹za³ równie¿ do zwi¹zków
J. Pi³sudskiego z Milanówkiem
przypominaj¹c postaæ wielkiego
milanowianina i zarazem �wiato-
wej s³awy artystê rze�biarza prof.
Jana Szczepkowskiego, który zdj¹³
po�miertn¹ maskê Marsza³ka, za-
projektowa³ sarkofag Marsza³ka,
który nigdy nie doczeka³ siê reali-
zacji i pozosta³ w sferze projektu
w Muzeum J. Szczepkowskiego
w Milanówku.

Burmistrz J. Wysocki zapewni³,
¿e Milanówek i przysz³e w³adze
samorz¹dowe zrobi¹ wszystko,

aby wspania³e dzie³o Jana Szczepkowskiego
doczeka³o siê realizacji. �Mamy moralny
obowi¹zek � powiedzia³ burmistrz Wysocki
� doprowadziæ to dzie³o zapocz¹tkowane
przed laty do koñca.�

W koñcowej czê�ci przemówienia bur-
mistrz Wysocki odniós³ siê do zbli¿aj¹cych
siê wyborów samorz¹dowych apeluj¹c o ma-
sowych udzia³ w nich i wybór tych, którzy
bêd¹ dobrze rz¹dzili w przysz³o�ci naszym
miastem, zgodnie z wol¹ i oczekiwaniami
wiêkszo�ci mieszkañców.

     
Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka

Poczty Sztandarowe oraz harcerze z pochodniami przed Pomnikiem Bohaterów

Katarzyna Kalisz, prof. Tomasz Kalisz (organy)
i  Dariusz Biernacki (baryton) podczas koncertu
w ko�ciele �w, Jadwigi
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 W pa�dzierniku obchodzili�my 60-lecie
dzia³alno�ci naszego Zwi¹zku w Milanów-
ku. Do tej uroczysto�ci przygotowywali�my
siê bardzo d³ugo i dziêki pomocy wielu osób
obchody naszego jubileuszu pozostan¹
w pamiêci naszych cz³onków i mieszkañców
przez wiele miesiêcy, a mo¿e i lat.

Min¹³ równie¿ okres letni, a z nim nasze
wyjazdy na wycieczki krajowe i zagranicz-
ne, które nie pozwalaj¹ nam zapomnieæ wra-
¿eñ jakie odnie�li�my zwiedzaj¹c takie kra-
je jak W³ochy i Rzym, Francjê, Monaco, Hisz-
paniê, Pragê i Skalne Miasto oraz wiele in-
nych miast po drodze.

Mamy dosyæ bogaty program na d³ugie
zimowe wieczory i je¿eli nasi cz³onkowie go
zaakceptuj¹ i zechc¹ uczestniczyæ w spotka-
niach, to razem bêdziemy mi³o spêdzaæ wol-
ny czas. Gor¹co do tego zapraszamy.

Realizuj¹c zapowiadany przez nas pro-
gram, w m-cu listopadzie odby³y siê dwa spo-
tkania w naszym Klubie Z³otego Wieku.
Spotkanie z naszym ksiêdzem kapelanem,
który przez dwie godziny bardzo ciekawie
opowiada³ o swoich wra¿eniach z wycieczki
do Ziemi �wiêtej. Uczestnicy tego spotkania
z wielkim zainteresowaniem s³uchali, a po-
tem zadawali wiele pytañ.

W Klubie go�cili�my równie¿ nasz¹ cz³on-
kiniê Pani¹ El¿bietê Lisow¹, miejscow¹ po-
etkê, której bardzo interesuj¹ce i czasami
dowcipne wiersze zarecytowa³a kole¿anka
Hanna Makulec. Osoba o tak wspania³ym
g³osie i piêknej interpretacji wprowadzi³a
wspania³y nastrój, który udzieli³ siê wszyst-
kim uczestnikom.

Warto powtarzaæ takie spotkania i nale¿y
pokazywaæ twórczo�æ takich poetów jak Pani

Nowy program
dzia³ania emerytów...

wyciszenia i refleksji. Swoj¹ jasno�ci¹ jednoczy, pomaga we wzajem-
nym zrozumieniu i pojednaniu. Pokój, z którym kroczy jest �wiatu nie-
zwykle potrzebny.

Trzymaj¹c w d³oniach kruchy p³omyk, u�wiadamiamy sobie, ¿e �wia-
t³o jest przestrzeni¹ ¿ycia. Cz³owiek wznosi siê ku niemu, by rozwijaæ siê
dla �wiata. Ten, który jest �wiat³o�ci¹ daje nam Siebie jako Dobro i Mi-
³o�æ, i kocha ka¿dego z nas. Jak napisa³ ks. phm. Jan Ujma (kapelan ZHP):

Zanim we�miesz do swych r¹k Betlejemskie �wiat³o Pokoju spójrz
na swoje ¿ycie (...) i pamiêtaj, ¿e jeste�my wezwani, aby dalej kochaæ i
szanowaæ ¿ycie (...)zwalczaæ to, co przeciwne jest temu ¿yciu i (...)
przemocy.

Zapraszamy do odebrania tego wspania³ego �wiat³a i podzielenia
siê swoj¹ dobroci¹ z bliskimi, a nios¹c p³omieñ do domu, pamiêtajmy,
jak wiele osób chroni³o go przed zga�niêciem, by podzieliæ siê z nami,
swoj¹ mi³o�ci¹ i nadziej¹.

Niech na tej jak¿e ciep³ej uroczysto�ci nikogo nie zabraknie. To od
nas zale¿y do ilu osób dotrze �wiat³o z Betlejem.
ZAPRASZAMY � z Betlejemskim �wiat³em Pokoju � czekamy!

Harcerze z Milanówka

Betlejemskie �wiate³ko Pokoju

El¿bieta Lisowa, której praca, nie wiadomo
dlaczego, nie zostaje zaprezentowana na
szersz¹ skalê, aby poznali j¹ inni mieszkañ-
cy naszego miasta. Pani El¿bieto, zaprasza-
my do naszego Klubu na nastêpne spotkania.

Oddzia³ nasz 28 listopada zorganizowa³
bezp³atne badania osteoperozy, na które to
badania zg³osili siê równie¿ mieszkañcy na-
szego miasta. Zwracamy siê do wszystkich
cz³onków, aby pilnie czytali tablicê og³oszeñ
umieszczon¹ przy naszym biurze, gdy¿ tyl-
ko tak mo¿emy zawiadamiaæ cz³onków
o dzia³alno�ci Zwi¹zku.

W roku 2007 organizujemy bardzo cie-
kawe wycieczki m.in. do Lwowa, Budapesz-
tu (5-cio dniowe), Chorwacji (10-dniowa),
Grecji (13-dniowa). Informacji udzielamy na
tablicy og³oszeñ, a tak¿e telefonicznie pod
nr 022 724-70-97 w dniach urzêdowania,
tj. wtorki i pi¹tki w godz. 10.00-14.00.

Posiadamy bogaty program spotkañ,
a w nim kilka wieczorków tanecznych.

Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zaprasza wszystkich Cz³onków
na Spotkanie Op³atkowe, które odbêdzie siê

w sali Miejskiego O�rodka Kultury
przy ul. Ko�cielnej 3

w dniu 20 grudnia 2006 r. o godz. 12.30.
Prezes ZERiI

Irena Zieliñska

ZaproszenieWszystkim naszym Cz³onkom
oraz ich Rodzinom

serdeczne ¿yczenia spokojnych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia,

spe³nienia wszystkich marzeñ
w Nowym 2007 Roku

¿yczy
w imieniu swoim i Zarz¹du

Prezes ZERiI Irena Zieliñska

Ka¿dego roku
wielu mieszkañców Milanówka
uczestniczy w przepiêknej akcji

naszych harcerzy

ci¹g dalszy ze str. 1
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Od ponad dwóch lat w Milanówku przy
ul. Stefana Okrzei 1 mie�ci siê Archiwum
Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³aco-
wej. O jego funkcjonowaniu wiedz¹ g³ównie
pracodawcy koñcz¹cy dzia³alno�æ gospodar-
cz¹ i osoby poszukuj¹ce dokumentacji do
celów emerytalno-rentowych. Warto jednak
podkre�liæ, ¿e Archiwum milanowskie nie
zajmuje siê tylko przechowywaniem i udo-
stêpnianiem dokumentacji. W jego siedzibie
mo¿na ogl¹daæ interesuj¹ce wystawy. Tu od-
bywaj¹ siê seminaria, prelekcje, prezentacje
i wyk³ady. Pocz¹tkowo dzia³ania te podejmo-
wane by³y z my�l¹ o pracownikach Archi-
wum. Szybko jednak okaza³o siê, ¿e intere-
suj¹ siê nimi archiwi�ci z ca³ej Polski i miesz-
kañcy Milanówka.

W ostatnim czasie Archiwum go�ci³o
dwoje prelegentów z Naczelnej Dyrekcji Ar-
chiwów Pañstwowych. Du¿e zainteresowa-
nie wzbudzi³ wyk³ad �Archiwa Lwowskie �
dzieje i zasób� dr Anny Krochmal. Prowa-
dz¹ca przedstawi³a wiele cennych informa-
cji, nie tylko na temat Centralnego Pañstwo-
wego Archiwum Historycznego Ukrainy we
Lwowie, ale mówi³a te¿ o historii i tradycji
samego miasta.

Pocz¹tki Archiwów lwowskich ³¹cz¹ siê
alokacj¹ miasta (pierwsza wzmianka o Lwo-
wie pochodzi z 1256 roku). Archiwum miej-
skie gromadzi dokumenty z okresu od XIII
w. do czasów wspó³czesnych. Mówi¹ one
o wielokulturowym charakterze Lwowa, któ-
ry kszta³towa³ siê pod wp³ywem tradycji: pol-
skich, ruskich, ormiañskich, ¿ydowskich
i niemieckich. Archiwalia lwowskie intere-
suj¹ nie tylko historyków. S¹ tez ciekawym
�wiadectwem ¿ycia zwyk³ych ludzi, zamiesz-
kuj¹cych pogranicze polsko-ukraiñskie. Ba-

daj¹c te dokumenty, mo¿emy �ledziæ skom-
plikowane niejednokrotnie losy wielu rodzin.
We Lwowie znajdziemy te¿ fragmenty archi-
wów znanych rodów i osób prywatnych, któ-
rych zas³ugi s¹ istotne dla polskiej i ukraiñ-
skiej historii i kultury. Dr Anna Krochmal
mówi³a o zmiennych losach lwowskiego za-
sobu archiwalnego, którego fragmenty znaj-
duj¹ siê w ró¿nych archiwach pañstwowych
w Polsce. W czasie wyk³adu zebrani mogli
zapoznaæ siê z przewodnikiem po lwowskim
zasobie archiwalnym, który zosta³ pomy�la-
ny jako pomoc, g³ównie dla prowadz¹cych
badania w Archiwum lwowskim.

Zupe³nie inaczej mo¿emy spojrzeæ na ar-
chiwistykê po wyk³adzie �Digitalizacja ma-
teria³ów archiwalnych a archiwizacja doku-
mentów elektronicznych� Kazimierza
Schmidta. Temat prezentacji jest bardzo ak-
tualny, bowiem ¿yjemy w czasach budowa-
nia spo³eczeñstwa informacyjnego. Kompu-
ter jest codzienno�ci¹ w prawie ka¿dej dzie-
dzinie naszego ¿ycia, a coraz szybszy dostêp
do Internetu daje nam ogromne mo¿liwo�ci.
Chodzi tu nie tylko o wyszukanie i dostêp do
informacji, ale np. o powszechne sk³adanie
drog¹ elektroniczn¹ zeznañ podatkowych
(co dla wielu podatników by³oby daleko id¹-
cym u³atwieniem). Jednak musimy na to
jeszcze poczekaæ. Pan Kazimierz Schmidt
zapewni³, ¿e ca³y czas nad tymi zagadnienia-
mi trwaj¹ prace w ramach zespo³ów rz¹do-
wych. Oczywi�cie wci¹¿ wiele osób preferu-
je papierow¹ formê dokumentu; s¹ w�ród
nich tak¿e liczni specjali�ci, dla których kom-
puter nadal jest zagadk¹. Technika, a wraz
z ni¹ komputery, wkroczy³a równie¿ do ar-
chiwistyki. Nie mo¿na jednak spodziewaæ siê
zapisania ca³ego istniej¹cego zasobu archi-

Wyk³ady
w milanowskim Archiwum

Sk³adam serdeczne podziêkowania Panu
Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu za ozna-
kowanie drogi do Archiwum Pañstwowego
Dokumentacji Osobowej i P³acowej przy ul.
Stefana Okrzei 1 w Milanówku. Do Archi-
wum dostarczane s¹ z terenu ca³ego kraju
dokumenty firm koñcz¹cych dzia³alno�æ go-
spodarcz¹. Odwiedzaj¹ nas tak¿e osoby pry-
watne, poszukuj¹ce swoich dokumentów do
celów emerytalno-rentowych. Zamontowa-
nie tablic informacyjnych u³atwi wszystkim
zainteresowanym dotarcie do naszej siedziby.

Z wyrazami szacunku
 Dyrektor Archiwum

Wies³awa Majak

Podziêkowanie

walnego na elektronicznych no�nikach da-
nych. Istniej¹ bowiem graniczenia technicz-
ne i finansowe. Archiwa pañstwowe pracuj¹
nad jak najszerszym dostêpem do zasobów
archiwalnych, w³a�nie droga elektroniczn¹.

Technologia informacyjna to znak nasze-
go czasu. Na pewno pozwoli uchroniæ wiele
cennych materia³ów przed degradacj¹ i u³a-
twi dostêp do nich, a tego przeceniæ siê nie
da. Archiwum w Milanówku planuje kolejne
wyk³ady. Informacje na ten temat mo¿na
znale�æ na stronie internetowej Archiwum:
www. milanowek.ap.gov.pl

�Liczymy na zainteresowanie nie tylko ze
strony �rodowiska archiwistów. Szczególnie
serdecznie zapraszamy na wyk³ady uczniów
szkó³ milanowskich oraz wszystkich zainte-
resowanych histori¹� � powiedzia³a Dyrek-
tor Archiwum.

Teresa Wi¹cek

9 grudnia br. dwie pierwsze grupy zakoñ-
czy³y szkolenie przygotowuj¹ce do pracy
z komputerem w programie MS Word.
Kolejne szkolenia komputerowe (program
MS Excel � podstawowy i  zaawansowany;
m.in. tworzenie szablonów, tabel, formu³ ob-
liczeniowych) zaczn¹ siê 6 stycznia 2007 r.

Nastêpne terminy spotkañ dla grup �szli-
fuj¹cych� umiejêtno�ci pos³ugiwania siê
programem MS Excel to: 13 stycznia, 20 stycz-
nia i 27 stycznia 2007 r. (od godz. 9.00 do 14.00)

Szkolenia z programU MS Power Point
i zaawansowanego pos³ugiwania siê progra-
mami Word, Excel i Outlook tzw. �Profesjo-
nalne Biuro� rozpoczn¹ siê 3 lutego 2007 r.

�Kiosk ze szkoleniami�
Kolejne terminy spotkañ to: 10 lutego,17 lute-
go, 24 lutego 2007 r. (od godz. 9.00 do 14.00).

6 grudnia br., w ZSG nr 3, odby³o siê spo-
tkanie dla osób, które zg³osi³y chêæ uczest-
niczenia w kursie jêzyka angielskiego. Na 72
miejsca zg³osi³o siê 82 osoby. Planujemy
utworzenie sze�ciu grup. Przyszli kursanci
zadeklarowali swój poziom jako pocz¹tku-
j¹cy lub wype³nili test, na podstawie którego
zostan¹ przyporz¹dkowani do grup o ró¿-
nym poziomie zaawansowania. Zajêcia od-
bywaæ siê bêd¹ od poniedzia³ku do czwart-
ku w godzinach wieczornych oraz w soboty
przed po³udniem, dla ka¿dej grupy dwa razy
w tygodniu po 1,5 godziny.

Kurs prowadziæ bêdzie lektor milanowskiej
firmy �Tok&Tok�, pan Jaros³aw Tondera.

Ca³y kurs obejmuje 160 godzin i zakoñ-
czy siê w marcu 2008 egzaminem ESOL lub
SESOL, po odbyciu którego zdaj¹cy otrzymu-
j¹ certyfikat City&Guilds.

Wszystkie spotkania maj¹ miejsce w go-
�cinnym Zespole Szkó³ Gminnych nr 3 przy
ul. ¯abie Oczko 1.

Poniewa¿ wiele osób w trakcie trwa-
nia szkoleñ lub przed ich rozpoczêciem,
rezygnuje z udzia³u, zapraszam chêtnych
do udzia³u w kursach. Zg³oszenia przyj-
muje MCI (022 499 48 70). Proszê powa¿-
nie podej�æ do sprawy i nie �blokowaæ�
miejsca osobom, które naprawdê chc¹ siê
czego� nowego nauczyæ.

Koordynator projektu
Anna Klimowicz

Aktualno�ci dotycz¹ce realizacji projektu

Projekt wspó³finansowany ze �rodków Unii Europejskiej
�Kiosk ze szkoleniami� Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego

ZPORR
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Trwa rok akademicki MU3W. Zajêcia od-
bywaj¹ siê zgodnie z programem. W listopa-
dzie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku zorganizowa³ trzy spotkania, w formie
wyk³adów w dziedzinach: integracja europej-
ska, kultura i sztuka oraz kultura fizyczna.
Rozpoczê³y siê równie¿ zajêcia dodatkowe
(j.angielski, gimnastyka chiñska, gimnasty-

ka na basenie, warsztaty kompu-
terowe i kulinarne). Pracujemy
wiêc pe³n¹ par¹.

A teraz kilka s³ów o wyk³a-
dach:

15 listopada wyk³ad pt. �Ko-
rzy�ci z cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej� wyg³osi³a przedsta-
wicielka m³odego pokolenia pani
Anna �wiebocka-Nerkowska, ab-
solwentka szko³y nr. 3 �wietnie
wykszta³cona prawniczka �
a obecnie dyrektor Zespo³u Roz-
woju Zasobów Ludzkich w Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiê-
biorczo�ci. Temat nie taki ³atwy
i u wielu osób ci¹gle wzbudzaj¹cy emocjo-
nalne reakcje. Okaza³o siê, ¿e problematyka
ta ¿ywo interesowa³a mieszkañców Mila-

Co s³ychaæ na Uniwersytecie
nówka. Pytaniom typu: na czym polegaj¹
trudno�ci w opracowywaniu projektów i uzy-
skaniu funduszy,w jakich dziedzinach,
w jakim zakresie mo¿na uwzglêdniaæ projek-
ty � nie by³o koñca. Byli�my �wiadkami go-
r¹cej dyskusji � oby tak dalej. Spo³eczne za-
anga¿owanie uczestników MU3W to prze-
cie¿ ta warto�æ, o której stale mówimy, a któr¹
powinny doceniæ nowo wybrane w³adze miasta.

22 listopada oby³o
siê dodatkowe spotka-
nie s³uchaczy MU3W
w Galerii Ars Longa pp.
Gra¿yny i Roberta
�niadewiczów prezen-
tuj¹cej od 1991 r. rze�-
bê, grafikê i malarstwo
najwybitniejszych pol-
skich artystów. Wielu
spo�ród uczestników
tego spotkania miesz-
kañców Milanówka,
przest¹pi³o progi Gale-
rii po raz pierwszy i to
w momencie, kiedy

prezentowane s¹ tam prace utalentowanych
najm³odszych, rodem z Milanówka, artystów
plastyków. Zwiedzaj¹cych oprowadzi³a pani

Gra¿yna �niadewicz, z zawodu konserwator
dzie³ sztuki, wspó³organizator wystawy jak
równie¿ mecenas sztuki, wskazuj¹c na
kunszt i walory artystyczne wystawionych
prac. Prace bardzo ró¿norodne w formie i tre-
�ci, w wiêkszo�ci obrazy, ale te¿ rze�by i pro-
jekty przestrzenne, powsta³y w latach 2004-
2006, a ich autorami s¹ studenci lub ostat-
nio wypromowani absolwenci ASP.

Zwiedzaj¹cy podziêkowali organizatorom
wystawy i tego spotkania, pani Gra¿ynie
�niadewicz i zarz¹dowi Milanowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku za prze¿ycia ar-
tystyczne i duchowe tego wieczoru, wywo-
³ane tym co zobaczyli i us³yszeli. Spotkanie za-
koñczy³o siê wpisem do ksiêgi pami¹tkowej.

Realizuj¹c program zaprosili�my pana
Bogdana Gierajewskiego � milanowianina
z pokolenia �doros³ych�. W latach 60-tych
najszybszy polski czterystumetrowiec przez
p³otki, cz³onek naszego �Wunderteamu� � tej
dru¿yny, któr¹ oklaskiwa³a i, z której wyni-
ków cieszy³a siê ca³a Polska � �nasz olimpij-
czyk�. Po zakoñczeniu kariery sportowej
zosta³ trenerem lekkoatletyki w Szwecji

i w Danii. Od kilku lat zno-
wu w Polsce, znowu pe³en
werwy i zaanga¿owania
promuj¹c aktywno�æ fi-
zyczn¹ i rado�æ ¿ycia, tê ra-
do�æ, która p³ynie z same-
go ruchu. Pan Gierajewski
mówi³ tak¿e o swoim hob-
by � marszu z kijkami (nor-
dic walking), co wzbudzi³o
zainteresowanie wielu s³u-
chaczy. Byæ mo¿e w Mila-
nówku bêdziemy mieli gru-
pê entuzjastów tego ma³o
jeszcze popularnego w Pol-
sce sportu.

W opracowaniu wyko-
rzysta³am fragmenty spra-

wozdañ pani Gra¿yny Witwickiej-Kilar i pani
Jolanty Wagner.

Maria Dominika Inkielman

Wizyta w Galerii Ars Longa

Pani Anna �wiebocka-Nerkowska wyja�nia s³uchaczom MU3W
wady i zalety obecno�ci Polski w UE

Nadchodz¹ce �wiêta
Bo¿ego Narodzenia
oraz Nowy Rok
to nie tylko okres rado�ci,
ale równie¿ zadumy nad tym,
co minê³o i nad tym, co nas czeka.
Tak wiêc du¿o optymizmu
i wiary w pogodne jutro

Radosnych,rodzinnych,
zdrowych i pogodnych
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz
Szczê�liwego Nowego Roku,
pe³nego mi³o�ci i sukcesów
osobistych ¿yczy Wszystkim
Milanowianom

Towarzystwo Mi³o�ników
Milanówka ¿ycz¹

Cz³onkowie Zarz¹du
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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We wtorek 28 listopada 2006 r. obrado-
wa³o zgromadzenie sprawozdawczo-wybor-
cze Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka
koñcz¹ce V kadencjê. Na pocz¹tku zebrania
uczczono minut¹ ciszy pamiêæ zmar³ej Kol.
Hanny Mickiewiczowej, honorowej cz³onki-
ni TMM i za³o¿ycielki Muzeum im. Jana
Szczepkowskiego w Milanówku. Na Jej ostat-
niej drodze do grobu rodzinnego w Warsza-
wie towarzyszy³a Zmar³ej 5-osobowa dele-
gacja TMM.

Przed rozpoczêciem obrad prezes Towa-
rzystwa wrêczy³ laureatowi ostatniego kon-
kursu internetowego TMM wiedzy o Mila-
nówku nagrodê w postaci ksi¹¿ki �Milanó-
wek � miejsce magiczne� wraz z listem gra-
tulacyjnym. Laureatem okaza³ siê uczeñ gim-
nazjum z Zespo³u Szkó³ nr 3 im. F. Chopina
Kacper Jarosiñski, który przyby³ na spotka-
nie wraz z rodzicami. W zaimprowizowanym
wywiadzie Kacper opowiedzia³ zebranym
o swoim zainteresowaniu Milanówkiem
i mile zaskoczy³ wszystkich du¿¹ wiedz¹ na
temat wydawnictw po�wiêconych miastu,
które od dawna gromadzi.

Na wstêpie obrad zebrani wys³uchali ob-
szernego sprawozdania ustêpuj¹cych w³adz
TMM, które podsumowa³o dwuletni¹ dzia³al-
no�æ Towarzystwa (pe³ny tekst znajduje siê
na stronach internetowych Tow. Mi³o�ników
Milanówka: <http://tmm.net.pl> w rubryce
�dzia³alno�æ�), przyjêli kilka uchwa³ oraz do-
konali wyboru nowych w³adz.

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-
-wyborcze Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka

Prezesem TMM na VI kadencjê ponownie
jednog³o�nie wybrano Andrzeja Pettyna,
ponadto w sk³ad zarz¹du weszli kole¿anki
i koledzy: Teresa Chrudzimska, Dominika In-
kielman, Monika Jurgo, Teresa Kasztelanic,
Barbara Kaszycka, Mariusz Koszuta, El¿bie-
ta Siwek, W³odzimierz Staro�ciak, Maria
Swolkieñ-Osiecka, Gra¿yna �niadewicz,
Maria Wdowiak, Ró¿a Wi�niewska i Gra¿y-
na Witwicka-Kilar. Szczegó³owy podzia³
funkcji i zadañ nast¹pi na kolejnym posie-
dzeniu zarz¹du.

Uczestnicy zebrania podjêli uchwa³ê
w sprawie sk³adek TMM w 2007 r. Pozosta-
n¹ one na dotychczasowym poziomie, czyli
30 z³ � sk³adka zwyczajna i 15 z³ � ulgowa
(emeryci i renci�ci). Podkre�lono, ¿e TMM
bêdzie d¹¿yæ do poprawy swojej sytuacji fi-
nansowej w 2007 r. przez pozyskiwanie
cz³onków wspieraj¹cych i firm sponsoruj¹-
cych konkretne zadania, a nie przez podwy¿-
szanie sk³adek.

Podjêto uchwa³ê w sprawie opracowania
programu dzia³ania TMM w 2007 r. upowa¿-
niaj¹c zarz¹d, aby przygotowa³ go w oparciu
o wnioski z walnego zgromadzenia, propo-
zycje ustêpuj¹cych w³adz Towarzystwa oraz
sugestie nowego zarz¹du. Projekt zostanie za-
prezentowany ogó³owi cz³onków na tradycyj-
nym noworocznym spotkaniu cz³onków TMM.

W drodze aklamacji przyjêto równie¿
dwie uchwa³y w sprawie nadania godno�ci
cz³onka honorowego TMM. Tytu³ ten przy-

znano Marii Swolkieñ-Osieckiej w uznaniu
jej wieloletnich zas³ug na polu upowszech-
niania dorobku lokalnych twórców profesjo-
nalistów i utalentowanych amatorów w ra-
mach imprez pod nazw¹ �Twórczy Milanó-
wek� oraz w uznaniu wk³adu w integracjê
spo³eczno�ci powiatu grodziskiego. Tytu³
honorowego cz³onka TMM przyznano rów-
nie¿ Gra¿ynie �niadewicz w uznaniu jej wie-
loletnich zas³ug na polu popularyzacji kul-
turotwórczych osi¹gniêæ Milanówka, ze
szczególnym uwzglêdnieniem sztuk pla-
stycznych (organizowanie wystaw w Galerii
Ars Longa w latach 1994-2006) oraz za
wk³ad w promocjê naszego miasta i rozwija-
nie dzia³alno�ci TMM. Dyplomy honorowe
obu paniom zosta³y wrêczone w czasie dzie-
wi¹tej edycji �Twórczego Milanówka�
9 grudnia br., który rozpocz¹³ siê o godz.
16.00 w Zespole Szkó³ nr 2 im. J. Bema przy
ul. Wójtowskiej 3 w Milanówku. Szczegó³y
na str. 12.

W dyskusji poruszono g³ównie sprawy
wydawnicze zwi¹zane z promocj¹ Milanów-
ka, wspó³pracê z m³odzie¿¹ szkoln¹ na polu
upowszechniania wiedzy o mie�cie i jego hi-
storii. Uczestnicz¹cy w zebraniu nowo wy-
brani radni gminni i powiatowi poinformo-
wali o sesjach inauguracyjnych Rad Miasta
Milanówka i Powiatu Grodziskiego. Zebrani
przekazali radnym gratulacje i ¿yczyli owoc-
nej dzia³alno�ci na rzecz miasta i powiatu.

Zarz¹d TMM

By³ synem w³a-
�cicieli dóbr Bro-
chów w powiecie
sochaczewskim.*
Le�ny maj¹tek
Milanówek nale-
¿a³ do jego mat-
ki Bronis³awy
Lasockiej, która

gospodarowa³a w nim przez 22 lata. Maj¹-
tek sk³ada³ siê ze wsi i folwarku, znaczn¹
czê�æ stanowi³y lasy. W 1899 r. sprzeda³a go
swojemu synowi Micha³owi, który utworzy³
spó³kê kapita³owo-parcelacyjn¹ (mia³ w niej
po³owê udzia³ów). Spó³ka opracowa³a pierw-
szy �Plan Letniska Milanówek w Guberni War-
szawskiej, powiecie B³oñskim�. W 1901 r.
w wyniku starañ spó³ki otwarto w Milanów-
ku przystanek kolejowy, co przyczyni³o siê
do szybkiego rozwoju osiedla i spowodowa-
³o kolejne parcelacje terenów wokó³ stacji ko-
lejowej (1910 i 1923).

Micha³ LASOCKI (1862-1938)
Micha³ Lasocki w historii Milanówka za-

pisa³ siê jako wielki spo³ecznik. W 1908 r.
zosta³ pierwszym prezesem Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego, które powsta³o
z jego inicjatywy. Ofiarowa³ dzia³kê pod bu-
dowê pierwszego ko�cio³a. Dla upamiêtnie-
nia najm³odszej córeczki Jadwigi, zmar³ej
w dzieciñstwie, parafia otrzyma³a jako pa-
tronkê �w. Jadwigê �l¹sk¹.

Lasocki podarowa³ równie¿ kilka parceli
miêdzy ulicami Krakowsk¹ i Ko�cieln¹ na
cele rekreacyjne i kulturalne. O�rodek ten
otrzyma³ nazwê �Rozrywka�. Z inicjatywy
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego
wzniesiono budynek przy ul. Ko�cielnej 3
(obecnie siedziba Miejskiego O�rodka Kul-
tury), wkrótce potem Teatr Letni, korty teni-
sowe i boiska do siatkówki.

Micha³ Lasocki w okresie miêdzywojen-
nym by³ sêdzi¹ z wyboru w s¹dzie w Grodzi-
sku Maz. Rodzina Lasockich mieszka³a
w skromnym dworze z pocz¹tku XIX w.

Po �mierci Micha³a Lasockiego w 1939 r.
w dworze mieszka³a jego córka Helena. Po
II wojnie �wiatowej � jak i wielu innych w³a-
�cicieli ziemskich � zosta³a wysiedlona
z dworu i Milanówka z zakazem przebywa-
nia w odleg³o�ci do 30 km. Wówczas za-
mieszka³a w £owiczu, gdzie zmar³a w 1958 r.

___________________
* Z. ¯u³awska �Lasoccy w Milanówku�

(w kwartalniku �Milanówek� nr 3/1999).
Z ksi¹¿ki �Milanówek � informator: historia, lu-
dzie, architektura, przyroda� wydanej przez TMM.

Lasocki podarowa³ równie¿ na cele pu-
bliczne dzia³kê przy ul. Ko�ciuszki, róg
ul. Piaski (obecnie Park im. M. Lasockiego).
Z okazji 55. rocznicy uzyskania przez Mila-
nówek praw miejskich 29.12.2006 r. w tym
miejscu zostanie ods³oniêta i po�wiêcona ta-
blica upamiêtniaj¹ca postaæ Micha³a Lasoc-
kiego. (Patrz kalendarz wydarzeñ, str. 5).
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�Dziennik� w numerze z 2.08.2006 r. za-
mie�ci³ artyku³ Izabeli Marczak pt. �Mamy
dosyæ wielkich miast�. Autorka pisze, ¿e co-
raz wiêcej osób stara siê zamieszkaæ na wsi
lub w ma³ych miasteczkach z dala od zgie³-
ku, ha³asu i niekiedy równie¿ wielkomiej-
skiego brudu. �Tendencjê do ucieczki z miast
� pisze Izabela Marczak � mo¿na by³o zaob-
serwowaæ ju¿ pod koniec lat 90. Na wie� za-
czê³y przenosiæ siê g³ównie gwiazdy polskiej
kultury. Katarzyna Grochola porzuci³a War-
szawê dla oddalonego o blisko 30 km od sto-
licy Milanówka. Nigdy tej decyzji nie ¿a³o-
wa³a. Pytana, dlaczego wyprowadzi³a siê na
wie�, za ka¿dym razem odpowiada: � Bo
cz³owiek musi dbaæ o swoje zdrowie psy-
chiczne, a tu dopiero zaczyna siê prawdziwe
¿ycie.�

W tym samym artykule autorka przyta-
cza wypowied� innej mieszkanki Milanów-
ka, znanej aktorki Krystyny Jandy: �Do Mi-
lanówka przeprowadzi³am siê w³a�nie z po-
wodu ma³ych dzieci, które chcia³am wycho-
waæ z dala od zgie³ku miasta.� Pani Krysty-
na nie jest chyba z tego w pe³ni zadowolona,
bo mówi, ¿e �polska prowincja jest jednak
s³abo zinfrastrukturyzowanym miejscem,
tak naprawdê, wiêc lepiej dzieci wychowy-
waæ w mie�cie, gdzie maj¹ lepszy dostêp do
kin, teatrów, muzeów, kultury. Jest wiêcej
szkó³ i lepszy do nich dojazd.� Za to jej mama
przebywaj¹ca tu na sta³e wygl¹da na prze-
szczê�liw¹.

Nie wiem, czy wszyscy mieszkañcy Mila-
nówka podzielaj¹ pogl¹d p. Jandy, ale nie-
którzy twierdz¹, ¿e wol¹ dojechaæ, gdy maj¹
na to ochotê, do Warszawy poci¹giem lub sa-
mochodem i pój�æ do teatru, czy na wysta-
wê, ni¿ stale mieszkaæ w brudzie i ha³asach
wielkiego miasta. Warto by³oby jednak bli-
¿ej poznaæ powody osiedlania siê w Mila-
nówku, a nie tylko jednostkowe pogl¹dy na
ten temat. Tak naprawdê to Milanówek nie
jest wsi¹, bo ju¿ od 55 lat (w tym roku przy-
pada rocznica) ma prawa miejskie, chocia¿
okre�lenie, ¿e jest to wie� wcale mi nie prze-
szkadza. Jak wynika z badañ CBOS, gdyby
tylko mo¿na by³o dokonaæ wyboru, a¿ 42%
Polaków wybra³aby wie�.

Miejsce zamieszkania z dala od Warsza-
wy wybra³ znany satyryk Krzysztof Dauk-
szewicz, podobnie inny satyryk, aktor, re¿y-
ser, felietonista Stanis³aw Tym, który za-
mieszka³ na Mazurach, z kolei równie zna-
ny aktor i re¿yser Andrzej Zaorski zamiesz-
ka³ w Milanówku i wyboru tego dokona³
�wiadomie, przenosz¹c siê tu z Warszawy.
Podobnie aktorki Dorota Staliñska, Hanna
£uczyc-Wyhowska, jêzykoznawca prof. Je-
rzy Bralczyk z ¿on¹ � znan¹ psycholog Lu-
cyn¹ Kirwil, naukowiec prof. W³odzimierz
G¹sowski i jego ¿ona malarka, �piewacy Da-
riusz Biernacki i Romuald Tesarowicz � i wie-
lu innych ludzi ze �rodowiskach twórczych,

Mamy dosyæ wielkich miast�
a mog³abym wymieniæ jeszcze kilkadziesi¹t
osób � wszyscy przenie�li siê do Milanówka.
Jaki wiêc magnes przyci¹ga tych ludzi do
ma³ych miejscowo�ci? Pisarka Manuela Gret-
kowska wyznaje, ¿e po raz pierwszy spodo-
ba³o siê jej mieszkanie na wsi, kiedy prze-
bywa³a w Szwecji i stwierdza �po powrocie
do Polski postanowi³am opu�ciæ stolicê. Zna-
laz³am przyjemniejsz¹ okolicê pod Warsza-
w¹, Zalesie, i tu zamieszka³am.� Na pytanie
red. Izabeli Marczak, pani Gretkowska do�æ
ostro formu³uje swój pogl¹d na temat stolicy
i zapytana �sk¹d ta niechêæ do Warszawy?�
odpowiada: �S¹ tacy, którzy nie wyobra¿aj¹
sobie ¿ycia na wsi, ja nie wyobra¿am sobie
¿ycia w Warszawie. To miasto uszkadza mnie
estetycznie, jest potwornie niefunkcjonalne
i brzydkie. Wynios³am siê z Warszawy, po-
niewa¿ bardzo chcia³am zaoszczêdziæ moim
dzieciom dorastania w tak nieprzyjemnej
okolicy.�

Rozmawia³am, pytaj¹c o powody osiedle-
nia siê w Milanówku, z wieloma tzw. nowy-
mi mieszkañcami, w wiêkszo�ci byli to biz-
nesmeni lub osoby z tzw. �rodowisk twór-
czych. Wszyscy w swoich wypowiedziach
podkre�lali, ¿e wielka Warszawa, z której
wiêkszo�æ z nich przeprowadzi³a siê tutaj,
mêczy ich, brakuje im mo¿liwo�ci zrelakso-
wania siê w bezpo�rednim kontakcie z przy-
rod¹, aby udaæ siê na spacer, najczê�ciej do
miejsca spaceru trzeba najpierw dojechaæ
samochodem lub, co gorzej, tramwajem lub
autobusem w t³oku i zaduchu. Nie ma zbyt
wielu miejsc, gdzie mo¿na bezpiecznie po-
zostawiæ dzieci, aby siê pobawi³y w kontak-
cie z przyrod¹, brakuje �cie¿ek rowerowych,
a i te które s¹ nie zapewniaj¹ bezpiecznych
wycieczek zw³aszcza w towarzystwie dzieci.

Pani El¿bieta Lisowa, za³o¿ycielka � wraz
z mê¿em Bogus³awem � firmy �Domena�,
po�rednicz¹cej w sprzeda¿y domów i miesz-
kañ m.in. w Milanówku � mówi mi, ¿e coraz
czê�ciej klienci pytaj¹ o ma³e miejscowo�ci
podwarszawskie z dobrymi po³¹czeniami
drogowymi i kolejowym ze stolic¹. Nieusta-
j¹cym zainteresowaniem cieszy siê Milanó-
wek. Nic wiêc dziwnego � dodaje p. Lisowa �
¿e ceny domów pod Warszaw¹ stale rosn¹
i nadal bêd¹ rosn¹æ. W Milanówku �rednio
o ok. 10% rocznie. Na pytanie �dlaczego
klienci �Domeny� wybieraj¹ tak czêsto Mi-
lanówek, czy s¹siedni Grodzisk?� pani El¿-
bieta Lisowa mówi: �Poniewa¿ obie te miej-
scowo�ci s¹ dobrze zarz¹dzane przez burmi-
strzów Jerzego Wysockiego i Grzegorza Be-
nedykciñskiego, którzy s¹ dobrymi gospo-
darzami i widaæ to w korzystnych zmianach
jakie w obu tych miejscowo�ciach zachodz¹,
zw³aszcza w infrastrukturze. Klienci z War-
szawy i wielu innych du¿ych miast trafiaj¹-
cy do biura �Domeny� podkre�laj¹, ¿e do�æ
maj¹ brudu, zaduchu i ha³asu w stolicy
i marz¹ o zamieszkaniu w ciszy, po�ród zie-

leni. Podoba im siê to, ¿e Milanówek jest bar-
dzo czystym miastem, ¿e coraz wiêcej sta-
rych domów, projektowanych przez dosko-
na³ych architektów, odzyskuje tu dawny
blask. Niektórzy zainteresowani s¹ zakupem
starych willi z my�l¹ o remoncie. Nic wiêc
dziwnego � podkre�la El¿bieta Lisowa � ¿e
powita³am z du¿ym zadowoleniem ostatni¹
uchwa³ê Rady Miasta Milanówka w sprawie
programu rewitalizacji. Dodam na zakoñcze-
nie � mówi p. Lisowa � ¿e w rozmowach
z potencjalnymi klientami ja i nasi pracow-
nicy czêsto informujemy o historii naszego
miasta, o jego dorobku i podajemy przyk³a-
dy wspania³ych twórców polskiej kultury,
którzy � jak Boles³aw Prus, Konstanty Ilde-
fons Ga³czyñski, Stanis³aw Rembek czy
prof. Jan Szczepkowski � nie bez powodu
szukali tu warunków do pracy twórczej
i znajdowali je.�

Ze swojej strony dodam, ¿e w ostatnich
tygodniach czasopismo samorz¹dów �Wspól-
nota� w najnowszym rankingu ma³ych
miast, w których w ci¹gu ostatnich czterech
lat dokona³ siê najwiêkszy skok rozwojowy
(zsumowano trzy aspekty sukcesu: finanso-
wy, ekonomiczny i infrastrukturalny) � Mi-
lanówek znalaz³ siê na 20 miejscu w Polsce,
przesuwaj¹c siê w górê z 46 miejsca, które
zaj¹³ przed czterema laty. Potwierdza to opi-
niê pani El¿biety Lisowej o dobrym gospo-
darzu w Milanówku.

Radna Miasta Milanówka
Bo¿ena Utrata

Prywatne
archiwa wo³aj¹
o RATUNEK!

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
podczas statutowych dzia³añ spotyka siê
z sytuacj¹, kiedy spadkobiercy przejmuj¹c
dobytek po zmar³ej osobie, nie�wiadomie,
najzwyklej w �wiecie, wyrzucaj¹ ca³¹ zawar-
to�æ dokumentów do �mietnika. Wielki smu-
tek ogarnia nas, kiedy dowiadujemy siê jak
cenne dokumenty zniknê³y bezpowrotnie.

Namawiamy wszystkich zainteresowa-
nych do kontaktu z zarz¹dem TMM w przy-
padku obaw o dalszy los w³asnych archi-
wów, fotografii, przedmiotów dotycz¹cych
Milanówka i ¿ycia jego mieszkañców. Na-
mawiamy równie¿ do przekazywania ich do
Galerii-Muzeum Miasta Milanówka.

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
Mariusz Koszuta
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IX Twórczy Milanówek
przeszed³ ju¿ do historii

Nie powinni ¿a³owaæ obecno�ci na kolej-
nej edycji tej imprezy ci z Milanowian i Go�ci
z s¹siedztwa, którzy 9 grudnia 20006 r. zre-
zygnowali z przed�wi¹tecznych handlowych
promocji lub opu�cili domowe pielesze w ten
ciep³y, choæ wilgotny wieczór i skuszeni
atrakcyjnym programem zajêli miejsca w Sali
widowiskowej Zespo³u Szkó³ nr 2 im. gen.
J. Bema. Jak od lat organizatorami wieczoru
byli: Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka,
Pracownia Projektowania i Stylizacji Sylwet-
ki �Befana� oraz nauczyciele, uczniowie
i pracownicy  Zespo³u Szkó³ im. J. Bema.
Szczególne uznanie nale¿y siê dyrektor Ma-
rii Swolkieñ-Osieckiej, która dziêki darowi
przekonywania potrafi³a zachêciæ do udzia-
³u w programie wielu interesuj¹cych wyko-
nawców, szczególnie z Milanówka, oraz nie-
ocenionych sponsorów (stokrotne podziêko-
wania!).

A oto z przyjemnego obowi¹zku s³ów
kilka o programie.

Z g³êbokiego cienia po kilku teatralnych
gongach wy³oni³y siê na o�wietlonej scenie
Dorota Dyksowska i Joanna Dziewicka, któ-
re porywaj¹co wykona³y w duecie (�Tru-
skawki w Milanówku�) nieoficjalny hymn
imprezy. Towarzyszy³ im z du¿ym wyczu-
ciem na gitarze klasycznej Marek Leuto.
Doktor Jolanta Zarêba-Wronkowska � lekarz
internista, plastyk i literat, czyta³a swoje wy-
wo³uj¹ce ¿ywio³ow¹ reakcjê publiczno�ci
�Fraszkojole � i my�li nie zawsze u�miech-
niête�. Po czym Aleksandra Boniecka i Lu-
cyna Affeltowicz � �piew, przy akompania-
mencie Alicji Brzeskiej � fortepian � jako re-
prezentacja (!) Filharmonii Warszawskiej
wykona³y utwory muzyki klasycznej; szcze-
gólne emocje wywo³a³ duet dwóch kotów
G. Rossiniego. Stanis³aw Kaczorowski przez
39 lat �wozi³� nas kolejk¹ EKD potem WKD,
aby w 1985 r. zostaæ jej dyrektorem. Wiel-
kim hobby pana Stanis³awa jest my�listwo,
o którym ze swad¹ opowiada³ w rozmowie
prowadzonej jak zwykle z polotem przez wie-
loletniego przyjaciela imprezy Andrzeja Za-
orskiego. Muzyczn¹ ozdob¹ wieczoru by³
równie¿ Zespó³ �Pokoju Znak� prowadzony
przez Jacka £ocza z solistk¹ Natalk¹ Brzo-
zowsk¹ � przypomniany zosta³ w ciekawej
aran¿acji tekst Agnieszki Osieckiej �Ludz-
kie gadanie�.

�Czym siê ró¿ni komputer od prania � ina-
czej siê zawiesza!� � to my�l przewodnia mini
wyk³adu Krzysztofa Króla, z którego dowie-
dzieli�my siê w przystêpnej formie o tajni-
kach informatyki. Kolejny akcent muzyczny
to dwie liryczne piosenki w wykonaniu du-
etu Dorota Dyksowska i Marek Leuto, pocho-
dz¹ce z twórczo�ci "Starszych Panów". Jak

bardzo nam brakuje dobrej polskiej piosen-
ki na co dzieñ, mo¿na by³o oceniæ po ¿ywio-
³owej reakcji publiczno�ci na ich wystêp.

Du¿e zainteresowanie zgromadzonych
wzbudzi³y ludowe instrumenty muzyczne,
na których Zespó³ pañstwa De Latour wyko-
na³ oberki, pie�ni i ballady ze �redniowiecz-
nym rodowodem. Niezwykle ekscytuj¹cym
by³ wystêp pary tanecznej Agnieszki Wojty-
niak (uczennica Zespo³u Szkó³ nr 2) i Ma-
cieja Milcarza, który wykona³ latynoamery-
kañskie tañce sambê, cha cha i jiv�a. Mi³ym
akcentem wieczoru by³ moment, kiedy pre-
zes TMM, Andrzej Pettyn i wiceprezes Tere-
sa Kasztelanic wrêczyli dyplomy cz³onków
honorowych, za wk³ad w upowszechnianie
kultury na terenie Milanówka � paniom Gra-

¿ynie �niadewicz i Marii Swolkieñ-Osieckiej.
Jak to bywa zwyczajem Twórczego Milanów-
ka i tym razem deser by³ smakowity. Uczen-
nice Szko³y ubrane przez �Befanê� (z kolek-
cji Krystyny Wrzesiñskiej-£ocz), a przygo-
towane przez Aleksandrê Lachmirowicz i Jo-
annê Majewsk¹ pokaza³y modê z lat 60. XX w.
przy d�wiêkach muzyki z tej epoki. Kropk¹
nad �i� tego pokazu by³a wy³aniaj¹ca siê ni-
czym z mgie³ porannych zjawiskowa model-
ka w bia³ej sukni �lubnej, która p³yn¹c po
scenie trochê uspokoi³a rozemocjonowane
szczególnie mêskie zmys³y.

W hallu Szko³y mo¿na by³o podziwiaæ
nastrojowe malarstwo Niny G¹sowskiej, za-
opatrzyæ siê w wydawnictwa TMM o Mila-
nówku oraz promowan¹ wcze�niej ksi¹¿kê
�Fraszkojole�, na której autografy sk³ada³a

Joanna Zarêba-Wronkowska. Mo¿na te¿ by³o
nabyæ prace pañ Joanny Jarkiewicz, Alicji
Narbutt, Anny £ukaszewicz, Beaty �liwak,
Flory Wadowskiej. Smakosze mogli podzi-
wiaæ kunszt kulinarny przedstawicieli Zepte-
ra z Andrzejem Zegarkiem, którzy  demon-
strowali swoje zaczarowane akcesoria ku-
chenne. Konferansjerkê prowadzili Jacek

£ocz i Leszek Ka³u¿a (nie wypada komple-
mentowaæ), nieoceniony Stefan Ga³ka czu-
wa³ nad nag³o�nieniem, a tym razem zadba³
równie¿ o o�wietlenie, który zapewni³o w³a-
�ciwy nastrój tego kulturalnego spotkania.

Do zobaczenia na dziesi¹tym, jubileuszo-
wym �Twórczym Milanówku�.

Leszek Ka³u¿a

Aleksandra Boniecka i Lucyna
Affeltowicz podczas wykonania
utworów muzyki klasycznej

Gra¿yna �niadewicz i Maria Swolkieñ-
-Osiecka otrzyma³y dyplomy
Honorowego Cz³onka TMM

Nastrojowe malarstwo Niny G¹sowskiej
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Wieczorem 22 listopada 2006 r. uczest-
nicy i laureaci V edycji konkursu plastycz-
no-literackiego pod has³em �Jesieñ wokó³
nas�, og³oszonego przez Now¹ Prywatn¹
Szko³ê Podstawow¹ w Milanówku odebrali
nagrody i dyplomy, po czym wraz z rodzica-
mi i nauczycielami zwiedzali wystawê nagro-
dzonych i wyró¿nionych prac oraz wziêli
udzia³ w spotkaniu z artyst¹ plastykiem
i w warsztatach plastycznych. Tym razem
dzieci w wieku od 6 do 9 lat zamieszka³e na
terenie Milanówka, Grodziska Maz. i Podko-
wy Le�nej spotka³y siê z p. Agnieszk¹ Krzy-
siak, która w przystêpny sposób wyja�ni³a
historiê techniki colage i wykorzystanie jej
do tworzenia oryginalnych obrazów. Wiedzê
tê dzieci mog³y wykorzystaæ chwilê pó�niej,

podczas wspólnego tworzenia trzech dzie³
w czasie warsztatów plastycznych. Doro�li
zwiedzaj¹cy wystawê prac m³odych twórców
zwrócili uwagê na bogat¹ kolorystykê obra-
zów. Zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿
prace literackie, napisane przez uczniów
klas II i III.

Cieszy nas, ¿e pod wp³ywem obserwacji
otaczaj¹cej nas przyrody powsta³o tak wiele
interesuj¹cych dzie³. W tegorocznej edycji
konkursu, po wewn¹trzszkolnych konkur-
sach, nap³ynê³o do organizatora 120 prac
plastycznych dzieci w wieku 6-9 lat i 44 pra-
ce literackie uczniów 8-9. letnich, w formie
opowiadañ i wierszy. Przy tej okazji pragnie-
my podziêkowaæ nauczycielom za du¿y
wk³ad pracy w³o¿ony w przygotowanie dzieci
do konkursu i zachêcamy do dalszej wspó³-
pracy. Dziêkujemy równie¿ Burmistrzowi
Miasta Milanówka Jerzemu Wysockiemu za
ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

A oto laureaci tegorocznej edycji konkur-
su plastyczno-literackiego pod has³em
�Jesieñ wokó³ nas�:
Laureaci konkursu plastycznego
�Jesieñ wokó³ nas� 2006 r.
Klasa �0�
I miejsce: Weronika Krysiak � Przedszkole

Spo³eczne, Milanówek, pod kier. Magda-
leny Golwiej

II miejsce: Lechos³aw Dowgi³³owicz-Nowic-
ki � Przedszkole Spo³eczne, Milanówek,
pod kier. Magdaleny Golwiej

III miejsce: Karolina Kuna � Nowa Prywat-
na Szko³a Podstawowa, Milanówek, pod
kier. Magdaleny Bagiñskiej

Wyró¿nienia z nagrodami:
Anna Krawczyk � Miejskie Przedszkole

im. Krasnala Ha³aba³y, Podkowa Le�na,
pod kier. �wiêtos³awy �winiarek

Julia Wo�niak � Nowa Prywatna Szko³a Pod-
stawowa, Milanówek, pod kier. El¿biety
Siwek

Wyró¿nienia:
Maciej Konieczny � Przedszkole Nr 2

im. Stefka Burczymuchy, Grodzisk Maz.,
pod kier. Teresy Witkowskiej

Sandra Krzysztofik � Przedszkole Nr 2
im. Stefka Burczymuchy, Grodzisk Maz.,
pod kier. Darii Rafalskiej

Jakub Dziedzic � Przedszkole Nr 2 im. Stef-
ka Burczymuchy, Grodzisk Maz., pod
kier. Darii Rafalskiej

Micha³ Duchniewicz � Nowa Prywatna Szko-
³a Podstawowa, Milanówek, pod kier.
Magdaleny Bagiñskiej

Zofia Looks � Integracyjna Spo³eczna Szko³a
Podstawowa, Milanówek, pod kier. Tere-
sy Murawskiej

Julia Owczarska � Integracyjna Spo³eczna
Szko³a Podstawowa, Milanówek, pod
kier. Teresy Murawskiej

Klasa I
I miejsce: Karolina Malinowska � ZSG nr 1,

Milanówek, pod kier. Jolanty £aszczotko
II miejsce: Maria Kubicka � Nowa Prywatna

Szko³a Podstawowa, Milanówek, pod
kier. Anny Soból

III miejsce: Oskar Damaziak � Nowa Prywat-
na Szko³a Podstawowa, Milanówek, pod
kier. Zdzis³awy Szmidel

Wyró¿nienia z nagrodami:
Wiktoria Zieliñska � ZSG nr 1, Milanówek,

pod kier. Jolanty £aszczotko
Wyró¿nienia:
Klaudia Kaczmarek � Nowa Prywatna Szko-

³a Podstawowa, Milanówek, pod kier.
Zdzis³awy Szmidel

Klasa II i III
I miejsce: Damian ¯amojda � ZSG nr 1, Mila-

nówek, pod kier. Aleksandry Krystek
II miejsce: Filip Jankowski � Nowa Prywatna

Szko³a Podstawowa, Milanówek, pod kier.
Barbary Mazur

III miejsce: Damian O³tarzewski � ZSG nr 1,
Milanówek, pod kier Magdaleny Bednarek

Wyró¿nienia z nagrodami:
Jan Grudzieñ � Nowa Prywatna Szko³a Pod-

stawowa, Milanówek, pod kier. Ewy £¹-
czyñskiej

Emilia Ratyñska � SP nr 2, Milanówek, pod
kier. Alicji Piaseckiej

Wyró¿nienia:
Kamil Olenderek � ZSG nr 1, Milanówek, pod

kier. Aleksandry Krystek
Weronika Laskowska � SP nr 2, Milanówek,

pod kier. D. Zieliñskiej-Dunaj
Bartosz Zalipski � SP nr 2, Milanówek, pod

kier. Iwony Sobolewskiej
Juliusz Czupryniak � ZSG nr 3, Milanówek,

pod kier. Katarzyny Stokowskiej
Zuzanna Glica � SP nr 2, Milanówek, pod kier.

Alicji Piaseckiej
Laureaci konkursu literackiego �Jesieñ
wokó³ nas� 2006 r.
I miejsce
Ewa Ni¿a³owska � Nowa Prywatna Szko³a

Podstawowa, Milanówek, pod. kier. Bar-
bary Mazur

Jêdrzej Niewiarowski � Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek, pod. kier. Ewy
£¹czyñskiej

II miejsce
Magdalena Grunwald � Nowa Prywatna Szko-

³a Podstawowa, Milanówek, pod kier. Ewy
£¹czyñskiej

Olga Wolak � Szko³a Podstawowa nr 2, Mila-
nówek, pod kier. Iwony Sobolewskiej

Marcin Iwankiewicz � Nowa Prywatna Szko-
³a Podstawowa, Milanówek, pod. kier.
Anny Je¿ak

III miejsce
Agnieszka Jaskulska � Nowa Prywatna Szko³a

Podstawowa, Milanówek, pod. kier. Bar-
bary Mazur

Bartosz Zalipski � Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek, pod kier. Iwony Sobolewskiej

Adam Dworak � Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek, pod kier. Iwony Sobolewskiej

Wyró¿nienia
Aleksandra Boruæ � Nowa Prywatna Szko³a

Podstawowa, Milanówek, pod. kier. Bar-
bary Mazur

Justyna Jachimczak � Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek, pod kier. Iwony Sobolewskiej

Miko³aj Wojtas � Nowa Prywatna Szko³a Pod-
stawowa, Milanówek, pod. kier. Barbary
Mazur
Gratulujemy! ̄ yczymy sukcesów w kolej-

nych konkursach.
Nauczycielka NPSP

El¿bieta Siwek

�Jesieñ wokó³ nas�

Nagrody wrêczaj¹ laureatom konkursu
dyr. szko³y Anna Jaskólska i El¿bieta
Siwek

Mali arty�ci prezentuj¹ swoje dzie³o
wykonane technik¹ colage
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Barwne opowie�ci, dobre australijskie
wino, p¹czki od Bliklego, milanowskie krów-
ki i Agnieszka Perepeczko � autorka ksi¹¿ki
��niadanie w ³ó¿ku i inne rozkosze... kuli-
narne�, podczas spotkania, które odby³o siê
01.12.06 r. w Miejskim O�rodku Kultury
w Milanówku.

Ksi¹¿ka zosta³a wydana nak³adem Wy-
dawnictwa Nowy �wiat.

Tego wieczoru, du¿o siê dzia³o � by³y
i barwne wspomnienia z ¿ycia autorki, i czy-
tane przez ni¹ fragmenty ksi¹¿ki. Trzeba za-
znaczyæ, ¿e Agnieszka Perepeczka, to by³a
mieszkanka naszego miasta. Wspomina³a

z rozrzewnieniem tamte chwile w milanow-
skim domu rodzinnym. Milanówek i ludzie
mieszkaj¹cy w nim pojawiaj¹ siê w³a�nie
w jej ksi¹¿ce, a szczególne miejsce zajmuj¹
milanowskie truskawki. ��niadanie w ³ó¿-
ku i inne rozkosze... kulinarne� jest swo-
istym spotkaniem z autork¹ Agnieszk¹ Pe-
repeczko, bezpo�rednie, rodzinne, intymne.
Choæ wiele w niej przepisów kulinarnych, nie

jest to typowa ksi¹¿ka
kucharska. W�ród barw-
nych historii pojawiaj¹
siê wspomnienia z lat
dzieciêcych, m³odzieñ-
czych.

Autorka dzieli siê
swoimi do�wiadcze-
niami, prze¿yciami
z prowadzenia domu
otwartego, zdradza
zwi¹zane z tym sekre-
ty. Obok opowie�ci
zwi¹zanych z posi³ka-
mi, autorka przytacza
zabawne anegdoty
o sobie i swoim mê¿u �
niezapomnianym Jano-
siku � Marku Perepecz-
ko. Pisze o swoim
pierwszym stworzo-

nym z mê¿em domu, o wyje�dzie do Austra-
lii i tamtejszych obyczajach, nie tylko kuli-
narnych. Wspomina zarówno eleganckie
przyjêcia, jak i kameralne spotkania w gro-
nie przyjació³. Ten zbiór historii, anegdot,

Simona w Milanówku

Poezja zawsze towarzyszy³a wa¿nym wy-
darzeniom, koi³a rozpacz, budzi³a nadziejê,
podsyca³a wiarê. Dzi� pozwala uczciæ szcze-
gólne �wiêta. Jedn¹ z najwa¿niejszych dat
w dziejach Polski jest 11 listopada 1918 roku.

Kolejny raz m³odzie¿
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
w Milanówku, kierowana
i wspierana przez nauczy-
cieli p. Agnieszkê £¹kê,
Agatê Hutnik i El¿bietê D¹-
browsk¹, przygotowa³a
wieczór poezji i pie�ni pa-
triotycznych z okazji ob-
chodów Narodowego �wiê-
ta Niepodleg³o�ci.

9 listopada 2006 roku
go�cili�my w³adze miasta,
mieszkañców Milanówka,
rodziców naszych uczniów
oraz dzieci i m³odzie¿.

Wieczór patriotyczny w Trójce

lekkiego dowcipu przeplatany jest przepisa-
mi autorki, zebranymi przez ni¹, przez jej
mamê i babciê. Tak jak kiedy� w Australii,
tak podczas promocji dla Agnieszki Jola Zy-
kun, za�piewa³a �Truskawki w Milanówku�.

Opowie�ci autorki, s³uchali go�cie licznie
przybyli na spotkanie, wielu z nich pamiêta-
³o Pani¹ Agnieszkê z czasu, gdy mieszka³a
w Milanówku. By³o to wspominanie wspól-
nie spêdzonych chwil i miejsc drogich sercu.
Pojawi³o siê wiele pytañ, niekiedy ujawnia-
j¹cych pikantne szczegó³y z ¿ycia autorki. Nie
zabrak³o równie¿ ciekawych historii serialo-
wej Simony z �M jak mi³o�æ�. Okazuje siê, ¿e
mamy w Milanówku wielu wielbicieli zarów-
no talentu pisarskiego, jak aktorskiego ar-
tystki. Mi³ym akcentem spotkania, by³ kon-
kurs dotycz¹cy Agnieszki Perepeczko, prze-
prowadzony przez szefa Wydawnictwa Nowy
�wiat pana Kamila Witkowskiego. Nagroda-
mi by³y piêkne ceramiczne talerze z limito-
wanej serii, na których znajduje siê nadruk
z przepisami i truskawki z Milanówka. Na za-
koñczenie wiêkszo�æ przyby³ych go�ci usta-
wi³a siê w d³ugiej kolejce po wpis i autograf
bohaterki tego wieczoru.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

�Tylko przez wro�niêcie w ojczyznê stajemy
siê obywatelami �wiata�

(Stefan Napierski)

Lekcja narodowej historii i wychowania
patriotycznego pokaza³a, ¿e poezja nadal to-
warzyszy wa¿nym wydarzeniom, pozwala
wrosn¹æ w ojczyznê, znaæ przesz³o�æ kraju,
odnajdywaæ to¿samo�æ narodow¹.

Rzecznik prasowy ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka, od
lat wspó³pracuj¹ce z Bibliotek¹ Parafialn¹
im. Biskupa Jerzego Modzelewskiego przy
parafii �w. Jadwigi �l¹skiej, organizuje ko-
lejn¹ zbiórkê ksi¹¿ek i czasopism. Apeluje-
my do czytelników �Biuletynu Miasta Mila-
nówka�, którzy maj¹ zbêdne, ale nowe lub
w dobrym stanie u¿ywane ksi¹¿ki � o prze-
kazanie tych ksi¹¿ek w darze ww. bibliote-
ce. W ten sposób biblioteka stale wzbogaca
swój ksiêgozbiór i dobrze s³u¿y parafianom
i pozosta³ym mieszkañcom.

Biblioteka chêtnie przyjmie równie¿ cza-
sopisma ilustrowane, tygodniki i miesiêcz-
niki po�wiêcone tematyce rodzinnej, wycho-
waniu dzieci, majsterkowaniu, haftowaniu
itp., a tak¿e czasopisma o tematyce kobiecej
i spo³ecznej. Czasopisma te trafiaj¹ pó�niej
do wielu emerytów, których nie zawsze staæ
na zakup tego rodzaju prasy. Tak wiêc prosi-
my nie wyrzucaæ zbêdnych czasopism po
przeczytaniu, lecz przekazaæ je bibliotece,
która czynna jest w poniedzia³ki i pi¹tki
w godz. 16-18 i w �rody i soboty w godz. 11-
13. Adres biblioteki: ul. Ko�ciuszki 40.
W przypadku konieczno�ci odbioru wiêkszej
ilo�ci ksi¹¿ek, przedstawiciel biblioteki przy-
bêdzie po nie do domu ofiarodawcy. Wów-
czas nale¿y zg³osiæ to telefonicznie �
022-724-89-36 (w dniach i godzinach urzê-
dowania).

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka

Zbiórka ksi¹¿ek
i czasopism

Agnieszka Perepeczko podczas promocji swojej ksi¹¿ki
w Miejskim O�rodku Kultury

Uczniowie ZSG nr 3 podczas wystêpów z okazji
obchodów Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci
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Podobnie jak w latach poprzednich, dla
uczczenia �wiêta Niepodleg³o�ci, Akcja Ka-
tolicka w Milanówku zorganizowa³a Kon-
kurs Poezji i Pie�ni Religijno-Patriotycznej.
Tym razem, poza dzieæmi i m³odzie¿¹ ze
szkó³ podstawowych i gimnazjów Milanów-

ka, w konkursie wziêli udzia³
przedstawiciele Podkowy Le�nej,
Grodziska Mazowieckiego, Nowej
Wsi ko³o Komorowa, Jaktorowa,
a nawet Szymanowa. Tegorocz-
nemu konkursowi udzielili swe-
go poparcia Minister Edukacji Na-
rodowej oraz Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Zma-
gania konkursowe ponad 60
uczestników �ledzi³a licznie zgro-
madzona publiczno�æ � rodzice
uczestników, nauczyciele, przed-
stawiciele samorz¹du powiato-
wego i miejskiego. Jury pod prze-
wodnictwem ks. pra³ata Zbignie-
wa Szysza (wieloletniego Pro-
boszcza i asystenta parafialnego

Akcji Katolickiej) przyzna³o nagrody w 3 ka-
tegoriach wiekowych:
Klasy I-III szkó³ podstawowych:
1 miejsce: Bartosz Zalipski (rower)
2 miejsce: Jadwiga Wojciechowska

3 miejsce: Teresa Tomczak
Klasy IV-VI szkó³ podstawo-
wych:
1 miejsce: Krzysztof Kutwa
(rower)
2 miejsce: Aleksandra Weso-
³owska
3 miejsce: B³a¿ej Drabarek
Gimnazjum:
1 miejsce: Aleksandra £êtow-
ska (rower)
2 miejsce: Olga Wierzchowska
3 miejsce ex aequo: Magda Ku-
twa i Mateusz Rataj

XI Konkurs Poezji i Pie�ni Religijno-Patriotycznej
im. Filipa i Marii Adwent

Serdecznie gratulujemy laureatom, ich
Nauczycielom, Katechetom, a przede wszyst-
kim Rodzicom. Postawa patriotyzmu jest na-
dal aktualna, choæ inaczej siê teraz realizu-
je, ma inne formy. Nie tylko patriotyzm �
wczoraj, ale patriotyzm � dzi� i patriotyzm
jutra s¹ warto�ciami nadal cennymi, co pod-
kre�li³ w li�cie do organizatorów i uczestni-
ków konkursu Dyrektor Narodowego Cen-
trum Kultury.

Poczynaj¹c od tegorocznego, IX konkur-
su, Akcja Katolicka nada³a Konkursom Po-
ezji i Pie�ni Religijno-Patriotycznej imiê Fi-
lipa i Marii Adwent. Tragicznie zmar³y 26 VI
2005 r. pose³ do Parlamentu Europejskiego,
mieszkaj¹cy na naszym terenie i cz³onek
Akcji Katolickiej oraz jego córka Maria sta-
nowi¹ piêkny przyk³ad patriotyzmu, jako
postawy ¿yciowej i przekazu warto�ci z po-
kolenia na pokolenie.

Akcja Katolicka
Parafialny Oddzia³ w Milanówku

Sk³adamy serdeczne podziêkowania
sponsorom konkursu: Ks. Proboszczowi Sta-
nis³awowi Golbie, Panu Burmistrzowi Jerze-
mu Wysockiemu, Panu Staro�cie Grodzi-
skiemu � za ufundowanie 3 nagród g³ów-
nych (rowerów) oraz Panu Ministrowi
K. M. Ujazdowskiemu, a tak¿e firmom: MPM
Product, ARSTAN, Cukiernia MBJ. S³owa
szczególnych podziêkowañ kierujemy do
cz³onków chóru CANTATA z Grodziska Ma-
zowieckiego. Wszystkim nauczycielom dziê-
kujemy za pomoc w przygotowaniu uczest-
ników, a tak¿e pani dyrektor Annie Biczyk
i personelowi MOK-u za wszechstronn¹ po-
moc w organizacji konkursu.

Prezes Par. Oddz. AK w Milanówku
Stanis³aw Krzemiñski

Wkrótce uka¿e siê album fotograficzny
Towarzystwa Mi³osników Milanówka �Let-
nisko Milanówek� po�wiêcony dziejom mia-
sta, ludziom, przyrodzie i architekturze. Al-
bum obejmuje okres od pradziejów przez
powstanie Letniska Milanówek w 1899 r. do
uzyskania praw miejskich w 1951 r. W przy-
sz³o�ci planuje siê wydanie drugiej czê�ci al-
bumu (tytu³ jeszcze nie ustalony), która po-
�wiêcona bêdzie dziejom miasta od 1952 r.
po czasy najnowsze. Album zosta³ tak zapro-
jektowany (zdjêcia ponumerowane), ¿e
umo¿liwi to sukcesywne wydawanie suple-
mentów z obja�nieniami w jêzykach obcych.

Nowe ksi¹¿ki o Milanówku
Jako pierwsza uka¿e siê wersja anglojêzycz-
na. Termin uroczystej promocji albumu po-
damy w nastêpnym numerze �Biuletynu�.

Informujemy, ¿e powoli dobiegaj¹ koñca
prace nad czwart¹ antologi¹ artyku³ów
i wspomnieñ o Milanówku zatytu³owan¹
�Milanówek � ludzie i wydarzenia�. Termin
wydania tej antologii TMM oraz innych ksi¹-
¿ek o naszym mie�cie uzale¿nia siê od zgro-
madzenia �rodków, a wiêc m.in. od mo¿liwie
szybkiej sprzeda¿y dotychczas wydanych
ksi¹¿ek, które s¹ do nabycia we wszystkich
trzech milanowskich ksiêgarniach oraz
w kioskach przy stacji PKP i na pl. Starzyñ-

skiego. W ww. ksiêgarniach i kioskach s¹ te¿
do nabycia nowe pocztówki o tematyce mi-
lanowskiej (trzy z nich prezentuj¹ piêkne
wille).

Warto podkre�liæ, ¿e TMM wydaje ksi¹¿-
ki o Milanówku w ³adnej szacie graficznej,
co sprawia, ¿e doskonale nadaj¹ siê na pre-
zenty �wi¹teczne lub imieninowe. Jest w�ród
nich sympatyczny zbiór wierszowanych ba-
jek Macieja S³omczyñskiego �Makówka
z Milanówka�, które zilustrowali uczniowie
miejscowych szkó³. Ksi¹¿ki � z uwagi na
ma³e nak³ady i ich koszt � mog¹ siê ukazy-
waæ tylko dlatego, ¿e ich autorzy i redakto-
rzy nie otrzymuj¹ z tego tytu³u honorariów
wydawniczych.

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka

Zwyciêzca w kategorii klas IV-VI szkó³ podstawowych
Krzysztof Kutwa, uczeñ SP nr 2, odbiera nagrodê
z r¹k Burmistrza Jerzego Wysockiego

Uczeñ SP nr 2, Karol Kielak podczas wystêpów
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30 pa�dziernika o 13.15 przy
ulicy Szkolnej zlokalizowano
�pi¹cych dwóch nastoletnich

uczniów, bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu.
Obu przewieziono na policjê, zostali odebrani
przez rodziców.
1 listopada zabezpieczano ruch pojazdów
i pieszych w rejonie cmentarza. Jedna z ciê¿-
szych s³u¿b w roku. Nie wszyscy odwiedza-
j¹cy groby najbli¿szych chc¹ stosowaæ siê do
czasowej organizacji ruchu i poleceñ stra¿-
ników i policjantów maj¹cych na celu zapew-
nienie p³ynno�ci przejazdu.

1 listopada jeden z mieszkañców Milanów-
ka tak przej¹³ siê �wiêtem Zmar³ych, ¿e
w stanie upojenia alkoholowego zasn¹³ w La-
sku Lasockiego. Zosta³ odwieziony do domu.
4 listopada na ul. Warszawskiej �le zapar-
kowany pojazd wytoczy³ siê na jezdniê,
stwarzaj¹c zagro¿enie w ruchu drogowym.
Niefrasobliw¹ kieruj¹c¹ autem ukarano
mandatem 100 z³.
6 listopada wieczorem nastêpny nietrze�-
wy mê¿czyzna, tym razem le¿¹cy na ulicy.
Nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e mo¿e najechaæ
na niego samochód. Odwieziony do domu,
o jego winie rozstrzygnie S¹d Grodzki.
7 listopada w po³udnie trzech gimnazjali-
stów zamiast uczyæ siê w szkole, raczy³o siê

Z notatnika Stra¿y Miejskiej
alkoholem. Z komisariatu policji odebrali ich
rodzice. Ciekawe jak tam wyniki w nauce.
8 listopada i znów uczniowie, tym razem
szko³y �redniej, stwierdzili, ¿e alkohol pomaga
w nauce. Z policji musieli odebraæ ich rodzice.
12 listopada w nocy, po wyborach, dwóch
sprawców postanowi³o dorobiæ sobie, krad-
n¹c miedziane rynny z budynku poczty. Jed-
nego zatrzymano, drugi niestety zbieg³. Za-
trzymany to mieszkaniec Grodziska Maz.
Zajê³a siê nim policja.
10 listopada nad ranem ukarano kobietê
mandatem 100 z³ podrzucaj¹c¹ odpady pod
kosz uliczny na skrzy¿owaniu ulic Królew-
ska z Grudowsk¹. Nie zaoszczêdzi³a, wywóz
pojemnika 110 litrów kosztuje oko³o 10 z³.
14 listopada rano na ul. Warszawskiej za-
uwa¿ono rowerzystê, jak siê okaza³o po kon-
troli, by³ pod wp³ywem alkoholu.
15 listopada wieczorem na ul. Królewskiej
(skrzy¿owanie z Grudowsk¹) kieruj¹cy La-
nosem mieszkaniec Gm. ¯abia Wola �ci¹³
sygnalizator �wietlny.
17 listopada mieszkaniec ul. Kazimierzow-
skiej zamiast pozbyæ siê �mieci w sposób le-
galny, postanowi³ je spaliæ. Kosztowa³o go to
100 z³. Wieczorem dwaj mieszkañcy Miêdzy-
borowa zg³osili, ¿e pobito ich w barze Bel-
fast. Zatrzymano jednego ze sprawców
i przekazano policji. Czy¿by w Milanówku
nie tolerowano �obcych�?
20 listopada oko³o godz. 14. nieustalony
mê¿czyzna podaj¹cy siê za stra¿nika miej-
skiego pod pozorem kontroli antynarkotyko-
wej �obmacywa³� trzy nastolatki na ulicy
Plantowej. Informujê, to nie by³ nikt ze Stra-
¿y Miejskiej w Milanówku. ¯aden funkcjo-
nariusz czy to SM, czy Policji, nie ma prawa
dokonywaæ kontroli osobistej osoby przeciw-
nej p³ci.
21 listopada przed godz. 17. ze stojaków
przy dworcu PKP od ulicy Warszawskiej usi-

³owanie kradzie¿y roweru. Ujêtego sprawcê
przekazano policji. Brawo dla czujnej w³a�ci-
cielki roweru. Najdziwniejszy jest wiek z³o-
dzieja � 77 lat, czy oni nie przechodz¹ nigdy
na emeryturê?
23 listopada z posesji przy ul. Podle�nej ode-
brano mi³ego szczeniaczka podrzuconego
przez niewdziêcznych w³a�cicieli. Zwierzê-
ta to nie rzeczy i nie wyrzuca siê ich byle
gdzie, one te¿ maj¹ uczucia.
24 listopada w jednej ze szkó³ dwaj ucznio-
wie wymieniali pogl¹dy za pomoc¹ piê�ci.
Sprawc¹ zajê³a siê policja. Szko³a to nie ring
bokserski, s¹ bardziej cywilizowane sposo-
by rozwi¹zywania konfliktów.
25 listopada trzech mieszkañców raczy³o siê
alkoholem przy poczcie. Zapomnieli, ¿e s¹
obserwowani przez kamerê. Dwóch przyjê³o
mandaty, trzeci postanowi³ swoje racje przed-
stawiæ w S¹dzie Grodzkim.
25 listopada zmotoryzowany mieszkaniec
spoza Milanówka postanowi³ na ulicy In¿y-
nierskiej pozbyæ siê swoich �mieci. Nie za-
uwa¿y³, ¿e kto� go obserwowa³ i zapisa³ nu-
mer rejestracyjny pojazdu. Bêdzie t³umaczy³
siê przed stra¿nikiem.
26 listopada wieczorem, po zg³oszeniu
w Falêcinie na przed³u¿eniu ul. Ko�ciuszki,
zlokalizowano pijanego mê¿czyznê le¿¹ce-
go na ulicy. Przekazany patrolowi policji
z Brwinowa. Tego samego dnia po godz. 22.
poprzez kamerê na terenie Amfiteatru za-
uwa¿ono dwóch panów spo¿ywaj¹cych alko-
hol. Obaj do ceny alkoholu musieli doliczyæ
po 100 z³ mandatu. To miejsce s³u¿y do za-
bawy lecz nie tego typu.

Zastêpca Komendanta SM
Andrzej Cichocki

Nabór do Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Milanówek ul. Królewska 125/35B z loka-
lizacj¹ jednostki MIFAM S.A. zaprasza wszystkich chêtnych do wst¹pienia w po-
czet druhów stra¿ników. Prosimy o zg³aszanie siê celem naboru do:
dh. Prezesa Pietrzaka Ireneusza � tel. 503570407 lub 0-22 758 30 21 wew. 547
dh. Naczelnika Alchimowicza Ryszarda � tel. 600856814
w godz. 7.30-15.30

Mile bêd¹ widziane osoby zamieszkuj¹ce w pobli¿u siedziby Jednostki.
Prezes Zarz¹du OSP Milanówek MIFAM

dh. Ireneusz Pietrzak

W imieniu mieszkañców przy ul. In¿y-
nierskiej uprzejmie dziêkujemy Panu Burmi-
strzowi mgr Jerzemu Wysockiemu oraz Z-cy
Burmistrza Panu Bogdanowi Koryckiemu
i pracownikom Dzia³u Technicznego za pod-
jêcie efektywnych dzia³añ w zakresie moder-
nizacji bardzo zaniedbanej komunikacyjnie
naszej ulicy.

Wykonany I etap prac, stworzy³ bardzo
bezpieczny ruch tak dla pieszych, jak i po-
jazdów samochodowych.

Helena Orzechowska
i Stanis³aw Wo�niak

Mieszkañcy
ul. In¿ynierskiej
DZIÊKUJ¥

Samochód Stra¿y Miejskiej podczas
patrolu
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Po raz pi¹ty zjechali do Milanówka przy-
jaciele i znajomi Andrzeja Wróblewskiego,
by daæ wyraz pamiêci po przedwczesnej
�mierci tego znakomitego zawodnika i wiel-
kiej klasy d¿entelmena. Andrzej by³ wspó³-
twórc¹ sukcesów milanowskiego Famedu �
dru¿yny, która w latach sze�ædziesi¹tych
z powodzeniem uczestniczy³a w rozgryw-
kach I ligi.

Memoria³y bryd¿owe s¹ swoistymi po-
mnikami stawianymi tym, którzy odeszli,
tym którzy podnie�li z niebytu tê zakazan¹
przez stalinowsk¹ propagandê grê. Bryd¿a
reaktywowano w 1956 r., a od 1978 r. Pol-
ska sta³a siê �wiatow¹ potêg¹ w bryd¿u spor-
towym.

Memoria³ im. Andrzeja Wróblewskiego
cieszy siê zas³u¿on¹ renom¹, a zdobycie pu-
charu w tym turnieju nobilituje zawodnika.
Nic dziwnego, ¿e tegoroczne zawody za-
szczyci³ Prezes Polskiego Zwi¹zku Bryd¿a
Sportowego Arcymistrz Miêdzynarodowy
kol. W³odzimierz Buze. Wszystkie Memoria-
³y sêdziowa³ wspó³twórca zawodów kol. W³o-
dzimierz Rutkowski, który w tym roku,
wprowadzi³ zapis elektroniczny za pomoc¹
nadajników elektronicznych bridge mate �
pierniczki i co najwa¿niejsze, nikt siê nie
pomyli³.

Memoria³ Andrzeja
Wróblewskiego po raz pi¹ty

Andrzej by³ typowym zawodnikiem me-
czowym i turniej musia³ byæ rozliczany
wg zapisu meczowego na tzw IMP. Potaso-
wany przez zawodników �Piatnik� przydzie-
li³ interesuj¹ce rozdania. Jedno z nich spra-
wi³o sporo k³opotów licytacyjnych do�wiad-
czonym zawodnikom.

Tego wyk³adanego szlemika nie wylicytowa³
nikt.

Podliczenie wyników trwa³o � dziêki pier-
niczkom � kilka minut i drukarka wyrzuci³a
wydrukowan¹ �prawdê�.
1. Henryk Brodawski � Henryk Kosianko �

W-wa/ W-wa
2. W³odzimierz Buze � Kazimierz Puczyñ-

ski � W-wa/Prusz.
3. Czes³aw Czy¿kowski � Jerzy Paj¹czek

Grodz/ Prusz.
4. El¿bieta Wróblewska � Stanis³aw Sta-

chlewski Mil/Mil.
Tym razem ¿ona Andrzeja znalaz³a siê

poza podium, zawa¿y³o jedno rozdanie.
Okaza³e Puchary wrêczy³ � jak na po-

przednich Memoria³ach � dyrektor MIFAM-u
Pan Grzegorz Szczepaniak wraz z córk¹ An-
drzeja � Ann¹. Dyrekcja MIFAM-u i zak³a-
dowa Solidarno�æ docenia dokonania An-
drzeja, który by³ wspó³za³o¿ycielem mifa-
mowskiej Solidarno�ci za co w stanie wojen-
nym by³ internowany. Pamiêæ o nim pozo-
staje nie tylko w sercach bryd¿ystów i rodzi-
ny, koledzy z pracy te¿ nie zapomnieli.

Koñcz¹c zawody, sêdzia W³odzimierz
Rutkowski zaprosi³ � w imieniu Burmistrza
Milanówka Jerzego Wysockiego � na Otwar-
te Mistrzostwa Milanówka w Bryd¿u Spor-
towym Parami o Puchar Burmistrza w dniu
20.01.07 o godz. 15.30

Bogdan Kakietek

W dniu 10.11.06 w strzelnicy Miejskiego
O�rodka Kultury odby³ siê fina³ zawodów
strzeleckich z broni pneumatycznej szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i �rednich
z okazji Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci.
Sêdzi¹ g³ównym by³ pan Zbigniew Kubek,
który czuwa³ nad prawid³owym przebiegiem
zawodów.
Wyniki zawodów:
Szko³y podstawowe
Dziewczêta:

1 m-ce Monika Kubek
2 m-ce Wiktoria £ój
3 m-ce Agata Kubek

Ch³opcy:
1 m-ce Kamil Kielak
2 m-ce Wiktor Wojciechowski
3 m-ce Karol Kielak

Gimnazjum
Dziewczêta:

1 m-ce Iga Wojciechowska
2 m-ce Ola Matusiak

Ch³opcy:
1 m-ce Kacper £ój

Grand Prix w strzelectwie
2 m-ce Damian Milewski
3 m-ce Mateusz Rataj

Szko³y �rednie
Dziewczêta:

1 m-ce Olga Chmiel
2 m-ce Wiola Kopeæ
3 m-ce Paulina Persa

Ch³opcy:
1 m-ce Jan Rafiñski
2 m-ce Konrad Ko³osowski
3 m-ce Szymon Szymañczak
Puchar i nagrody wrêczy³

Burmistrz Miasta Jerzy Wy-
socki.

Zapraszamy dzieci, m³o-
dzie¿ i doros³ych na cykl za-
wodów strzeleckich z kara-
binka i pistoletu pneumatycz-
nego. Zawody odbywaæ siê
bêd¹ na strzelnicy MOK przy
ul. Piasta 14 w ostatni pi¹tek
miesi¹ca. Przewidujemy prze-
prowadziæ cykl sze�ciu zawo-

dów. Na pierwsze zawody zapraszamy
w dniu 26 stycznia 2007 roku o godzinie
18.00. Wpisowe na zawody, dzieci i m³odzie¿
5 PLN, doro�li 10 PLN. Dla zwyciêzców kla-
syfikacji generalnej Puchary i nagrody rze-
czowe.

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Po otwarciu S -1C zawodnik N odpowia-
da³ 1P, a E wchodzi³ 2K. Zawodnicy S licyto-
wali w wiêkszo�ci 1 BA, a N licytowa³ 4 C,
które koñczy³o licytacjê. Ja (S) otworzy³em
1C � od partnera 1P po 2K (E) da³em kontrê
(rêka nadwy¿kowa) i te¿ us³ysza³em 4 C.

Szczê�liwi zwyciêzcy zawodów strzeleckich
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Przypominamy o obowi¹zkach spoczy-
waj¹cych na w³a�cicielach nieruchomo�ci
wynikaj¹cych z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czy-
sto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 236, poz. 2008 z pó�n. zm.) oraz Regula-
minu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na
terenie miasta Milanówka, rozdzia³ II,
§ 3, pkt 2 uchwa³y nr 353/XXX/06 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 28.02.2006 r.

W³a�ciciele posesji zobowi¹zani s¹ do:
oczyszczania ze �niegu i lodu, usuwania
skutków go³oledzi (posypywania pia-
skiem), usuwania b³ota, li�ci z chodni-
ków, po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomo�ci
w ulicach utwardzonych i nieutwardzo-
nych.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Urzêdu Miejskiego
Beata Szumacher

Przypomnienie
o obowi¹zkach
spoczywaj¹cych
na w³a�cicielach posesji

W zwi¹zku z rozpoczêciem sezonu
grzewczego zwracamy siê z apelem do
mieszkañców, którzy spalaj¹ w swoich pie-
cach grzewczych wszystko to co mo¿na spa-
liæ, czyli: folie, plastiki, okleiny itp., aby za-
przestali spalania tego rodzaju odpadów.

Kto� mo¿e zapytaæ, dlaczego nie mogê
spalaæ w moim piecu tego czego chcê?

No w³a�nie, co z³ego jest w spalaniu od-
padów gospodarczych w piecach grzew-
czych, kominkach czy na otwartej przestrze-
ni (na posesji)?

Podczas spalania odpadów powietrze zo-
staje zanieczyszczone przez substancje, któ-
re charakteryzuj¹ siê gryz¹cym i dusz¹cym
zapachem � s¹ to dioksyny.

Dioksyny zaliczane s¹ do grupy tzw. trwa-
³ych zanieczyszczeñ organicznych. Dioksy-
ny to najbardziej szkodliwe substancje, ja-
kie zidentyfikowano w �rodowisku, s¹
ubocznym produktem dzia³alno�ci cz³owieka.

�ród³em dioksyn mog¹ byæ m.in.:
l niekontrolowane spalanie odpadów ko-

munalnych,
l spalanie paliw: sta³ych (wêgla, koksu,

brykietów), ciek³ych i gazowych oraz bio-
masy (drewna, s³omy) w piecach i kot³ach
przestarza³ej konstrukcji,

l spalanie odpadów domowych, tworzyw
sztucznych i odpadowych olejów (tzw.
przepracowanych) oraz ich wspó³spalanie
z paliwami sta³ymi i ciek³ymi w piecach

Co palimy w piecach!
i kot³ach stosowanych w indywidualnych
gospodarstwach domowych,

l spalanie odpadów komunalnych w wa-
runkach tzw. podwórkowego spalania
w otwartych �ród³ach, wypalanie �cier-
nisk, traw, li�ci itp.
¯eby bardziej przemówiæ do osób, które

spalaj¹ odpady, poni¿ej podajemy, jakie jest
oddzia³ywanie dioksyn na organizm cz³o-
wieka:
l zmieniaj¹ materia³ genetyczny,
l uszkadzaj¹ uk³ad rozrodczy i wp³ywaj¹

na zaburzenia p³odno�ci,
l powoduj¹ zachorowania na raka,
l obni¿aj¹ odporno�æ organizmu na ró¿ne

infekcje,
l wp³ywaj¹ niekorzystnie na pracê uk³adu

hormonalnego i nerwowego, wywo³uj¹
alergie.
Nasuwa siê kolejne pytanie co mo¿emy

wspólnie zrobiæ, ¿eby nie zatruwaæ siebie
i swoich najbli¿szych s¹siadów?
1. Zacznijmy zwracaæ uwagê, czy w swoim

gospodarstwie domowym nie przyczynia-
my siê do emisji dioksyn, spalaj¹c w domu
odpady.

2. Je�li nasz s¹siad zatruwa powietrze, któ-
rym oddychamy, popro�my go, aby za-
przesta³ tego procederu, u�wiadamiaj¹c
mu jakie szkody czyni sobie i �rodowisku.

3. Je�li to nie pomo¿e, nale¿y zawiadomiæ
stra¿ miejsk¹ b¹d� policjê oraz poinfor-
mowaæ referat ochrony �rodowiska.
Zapamiêtajmy!
W gospodarstwach domowych nie

mo¿na spalaæ: tworzyw sztucznych, fo-
lii, gumy oraz starych mebli, poniewa¿
zawieraj¹ szkodliwe kleje, farby i pow³o-

tel.: 758 30 61 wew. 221 lub 212
e-mail: srodowisko@milanowek.pl

Referat
Ochrony
�rodowiska

Odpowiadaj¹c na sygna³y Czytelników,
Redakcja Biuletynu Miasta Milanówka zwra-
ca siê z pro�b¹ do Mieszkañców naszego
Miasta o nadsy³anie sugestii i propozycji
zmian sposobu prezentacji informacji w tym
periodyku. Chcieliby�my, aby od nowego
roku Biuletyn nabra³ nowych, odpowiadaj¹-
cych Pañstwa potrzebom kszta³tów i zawie-
ra³ najbardziej interesuj¹ce czytelników in-
formacje. Zapraszamy równie¿ do wspó³pra-
cy � nadsy³ania tekstów i relacji z wydarzeñ,
w których uczestniczyli nasi Mieszkañcy.

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kie-
rowaæ na adres elektroniczny: mci@milano-
wek.pl lub w postaci papierowej z³o¿yæ oso-
bi�cie w siedzibie MCI, ul. Warszawska 32.

Serdecznie zapraszamy.

Redakcja Biuletynu Miasta Milanówka

Caritas przy Parafii Matki Bo¿ej Bo-
lesnej w Milanówku prowadzi zbiórkê
rzeczy u¿ywanych (sprzêt AGD, meble,
komputery itp.) Je¿eli chcesz wspomóc
biedniejszych od siebie zadzwoñ:
0 501 505 502.

DZIÊKUJEMY

ki, z których podczas spalania wydziela-
j¹ siê szkodliwe substancje.

Pamiêtajmy, ¿e istnieje ustawowy zakaz
spalania odpadów zawieraj¹cych substancje
niebezpieczne w urz¹dzeniach, które s¹ do
tego nieprzeznaczone!!!

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Urzêdu Miejskiego
Beata Szumacher

Biuletyn
w nowej szacie graficznej

Zbiórka rzeczy
u¿ywanych

Caritas


