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Dzieñ Dziecka w Milanówku

Miejski Dzieñ Dziecka odbêdzie siê
30 maja (pi¹tek), a jego organizatorami s¹
Referat O�wiaty Urzêdu Miejskiego i Stra¿
Miejska. 1 czerwca (niedziela) natomiast od-
bêdzie siê Festyn Urszulañski organizowa-
ny przez Przedszkole Sióstr Urszulanek, Sto-
warzyszenie S³oneczny Promyk oraz Cen-
trum Kultury i Promocji.
l Program zajêæ w szko³ach
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1, ul. Królew-
ska 69; godz. 9.00

Uczniowie klas gimnazjalnych � rozgryw-
ki w siatkówkê, koszykówkê i pi³kê rêczn¹
Szko³a Podstawowa Nr 2, ul. Literacka 20;
godz. 9.00

Uczniowie klas I � III szkó³ podstawowych
� gry i zabawy sprawno�ciowe, konkursy
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 3, ul. ¯abie
Oczko 1; godz. 9.00

Uczniowie klas IV�VI szkó³ podstawo-
wych � lekkoatletyka, pi³ka no¿na
l Stra¿ Miejska Dzieciom

Kontynuuj¹c kilkuletni¹ tradycjê organi-
zowania dla milanowskiej szkolnej spo³ecz-
no�ci wspó³zawodnictwa w zakresie popra-
wy bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y, rów-

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy do udzia³u w organizowanych
na terenie miasta zajêciach i imprezach z okazji Dnia Dziecka.

nie¿ w tym roku z okazji Dnia Dziecka Stra¿
Miejska w Milanówku serdecznie zaprasza
uczniów klas IV�VI szkó³ podstawowych
oraz uczniów szkó³ gimnazjalnych do udzia-
³u w konkursach.

W Zespole Szkó³ Gminnych Nr 3 w Mila-
nówku odbêd¹ siê egzaminy praktyczne na
kartê rowerow¹ i motorowerow¹ oraz
VIII Fina³ Konkursu �B¹d� Bezpieczny�.

Szef wyszkolenia PZT Wojciech Andrzejewski gra-
j¹c na naszych kortach, wypowiedzia³ siê bardzo po-
zytywnie o nowej nawierzchni. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest to pierwszy obiekt zrewitalizowany w Milanówku.
Miêdzy 4 a 7 wrze�nia 2008 r., gdy bêd¹ siê odbywa³y
Otwarte Mistrzostwa Milanówka, zaprezentujemy wy-
stawê zdjêæ archiwalnych kortów.

Serdecznie zapraszamy.
Koordynator ds. sportu

W³odzimierz Filipiak

W dniu 10 maja ruszy³ nowy sezon
tenisowy. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e
dziêki Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu
i Radzie Miasta, korty tenisowe zosta³y
zmodernizowane i przebudowane.

Modernizacja
kortów
zakoñczona

ci¹g dalszy na str. 5

�Mieszkaæ
w zabytku�

Festiwal
Otwarte Ogrody
6-8 czerwca 2008

W tym roku Festiwal rozpocznie wyj¹tko-
wa konferencja. Wyj¹tkowa z wielu powo-
dów, po pierwsze gromadzi najlepszych spe-
cjalistów zwi¹zanych z problematyk¹ reno-
wacji starych, zabytkowych budynków, po
drugie, odbêdzie siê ona w miejscu szczegól-
nym � na Turczynku, w zabytkowej willi
o niezwyk³ej architekturze koresponduj¹cej
z tematyk¹ wyk³adów i warsztatów. �Mieszkaæ
w zabytku� to has³o konferencji, to równie¿

W dniach 6-8 czerwca zapraszamy
na III Festiwal Otwarte Ogrody,
imprezê ciesz¹c¹ siê ogromnym
powodzeniem nie tylko w�ród
mieszkañców naszego miasta. Tak by³o w poprzednich latach

Zapraszamy do korzystania z �nowych� kortów tenisowych
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Ten czterog³osowy chór jest kameralnym
chórem mieszanym. Chór z ka¿dym rokiem
zwiêksza sw¹ liczebno�æ i obecnie liczy 36.
sta³ych chórzystów, jest otwarty na ka¿dy
dobry g³os, który chce pie�ni¹ chwaliæ Boga
i patronkê parafii Matkê Bo¿¹ Bolesn¹. Za
swój cel chór przyj¹³ tak¿e d¹¿enie do roz-
�piewania parafian.

Kilku chórzystów posiada wykszta³cenie
muzyczne, a pozostali �piewaj¹ amatorsko.
Wiêkszo�æ cz³onków zespo³u pracuje zawo-
dowo, jednak znajduj¹ czas na doskonale-
nie znanych ju¿ pie�ni i przygotowywanie
nowych. Chór wspiera swoim g³osem miesz-
kaj¹ca w Milanówka �piewaczka Filharmonii
Narodowej w Warszawie Aleksandra Boniecka.

Przez wspólny �piew chórzy�ci pog³êbiaj¹
wiê� z Panem Bogiem i miêdzy sob¹. Jedno-
czy ich równie¿ modlitwa, któr¹ koñczy siê
ka¿da próba. Uczestnicy obejmuj¹ w niej
sprawy rodzinne, Parafii, Ko�cio³a i Ojczy-
zny. Próby odbywaj¹ siê dwa razy w tygo-
dniu wieczorem i trwaj¹ po dwie godziny.

Obecnie repertuar liczy ponad 160 utwo-
rów, g³ównie religijnych, ale równie¿ patrio-
tycznych, ludowych, pie�ni pochodz¹cych
z innych kultur czy te¿ utworów klasyki chó-
ralnej, którymi u�wietnia ró¿ne uroczysto-
�ci. Chór towarzyszy parafianom w prze¿y-
waniu mszy �w. w ci¹gu ca³ego Roku Litur-
gicznego oraz podczas przyjmowania sakra-
mentów: Chrztu �w., Bierzmowania, Ma³-
¿eñstwa, a tak¿e towarzyszy dzieciom
w uroczysto�ci I Komunii �w., czy zmar³ym
w ich ostatniej drodze.

S. Genowefa w rozmowie ze mn¹ wspo-
mina, ¿e po raz pierwszy chór wyst¹pi³ przed
piêcioma laty na Mszy �w. z okazji �w. Ce-
cylii, potem pojawia³ siê z ma³ym repertu-
arem na niedzielnych Mszach �w. Na dobre
chór zaprezentowa³ siê tego samego roku na
Pasterce wykonuj¹c kolêdy na cztery glosy.

Piêcioletni dorobek chóru Lacrimosa
obejmuje kilka koncertów kolêdowych,
uczestnictwo w miejscowych obchodach
�wi¹t i uroczysto�ciach patriotyczno-religij-
nych, koncertowanie na milanowskim Twór-
czym Milanówku, na uroczysto�ci Narodo-
wego �wiêta Niepodleg³o�ci. Chór kilkakrot-
nie by³ zapraszany na koncerty i okoliczno-
�ciowe Msze �w. do pobliskich Parafii.
Uatrakcyjni³ tak¿e wigilijn¹ uroczysto�æ
sportowcom i ich rodzinom w Centrum Olim-
pijskim PKOl, która zorganizowana zosta³a
z inicjatywy za³o¿ycieli Fundacji Navigare:
Mateusza Kusznierewicza i S³awomira Cho-
dora. Chór Lacrimosa koncertowa³ w wiêzie-
niu w Bia³o³êce, Grodzisku Maz., dwukrot-
nie odwiedzi³ osadzonych w Areszcie �led-

Chór Lacrimosa
5 lat w s³u¿bie Bogu i Mieszkañcom
Chór Lacrimosa przy Parafii Matki Bo¿ej Bolesnej w Milanówku dzia³a
od listopada 2002 r. Powsta³ z inicjatywy ks. Proboszcza Kazimierza
Sznajdera i Siostry Genowefy Bakalarz ze Zgromadzenia S³ug Jezusa,
pe³ni¹cej jednocze�nie funkcjê organisty i dyrygenta chóru.

czym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej
oraz ubogaci³ mszê �w. w Sanktuarium An-
drzeja Boboli w Warszawie, w której uczest-
niczyli kapelani i w³adze wiêziennictwa.
Wielk¹ rolê w organizowaniu wyjazdów chó-
ru na koncerty spe³nia Andrzej Olizarowicz,
któremu za tê pracê i inicjatywy nale¿¹ siê
wyrazy uznania.

Do sukcesów zespo³u przyczynili siê tak¿e
sympatycy, którzy wspieraj¹ chór nie tylko swo-
j¹ zwyk³¹ ¿yczliwo�ci¹, ale wiele razy byli

sponsorami ma³ych mo¿e, ale dla chóru bardzo
wa¿nych inicjatyw. Nale¿y tu wspomnieæ o suk-
niach i szalach dla pañ, a tak¿e innych drobnych
uprzejmo�ciach i ¿yczliwo�ciach, które s¹
dowodem, jak wa¿na jest praca i wysi³ek gru-
py pasjonatów i zapaleñców, którzy znajduj¹
czas na doskonalenie repertuaru, towarzysze-
nie we wszystkich �wiêtach ko�cielnych tu-
dzie¿ patriotycznych oraz edukacyjnych.

Dobre s¹ takie inicjatywy, które tworz¹
grupê rozkochanych we wspólnej pasji. Na ich
przyk³adzie widzimy, jak wiele po¿yteczne-
go mo¿na zrobiæ razem, pod warunkiem jed-
nak, ¿e ma siê takiego wytrwa³ego entuzja-
stê w osobie siostry Genowefy, która wytwa-
rza specjaln¹ atmosferê pracy przy niezwy-
k³ej ¿yczliwo�ci, ale i du¿ej konsekwen-
cji w realizacji obranego celu. Wytrwa³o�æ
i zapa³ w pracy nad poszerzaniem repertuaru
i doskonaleniem umiejêtno�ci wspólnego
�piewania bardzo wysoko ceni proboszcz
parafii Matki Bo¿ej Bolesnej, ks. Krzysztof
Wojno, który popiera zamiar utrwalenia na
p³ycie CD wybranych nagrañ chóru. Idea wyda-
nia takiej p³yty, która by³aby wizytówk¹ chóru
spotyka siê z zainteresowaniem ze strony
wielu parafian, warto wiêc t¹ spraw¹ siê zaj¹æ.

Chór dba o utrwalanie swojego dorobku,
który zapisywany jest w specjalnej kronice
prowadzonej przez Bogdana Grzanê.

Siostra Genowefa w rozmowie ze mn¹
podkre�la bardzo rodzinn¹, serdeczn¹ at-
mosferê, która panuje w zespole. Chórzy�ci
� mówi Teresa Kasztelanic � spotykaj¹ siê
prywatnie poza próbami, pomagaj¹ sobie
wzajemnie, w miarê mo¿liwo�ci wspólnie
je¿d¿¹ na koncerty do Filharmonii Narodo-
wej w W-wie. Integracjê zespo³u pog³êbiaj¹
te¿ innego rodzaju spotkania, jak grillowa-
nie (ostatnio przy ognisku w Musku³ach w
gospodarstwie prowadzonym przez rodzinê
chórzystki Danuty Zdrojewskiej).

Przed oddaniem tego tekstu do druku
spotka³em siê z koordynatork¹ pracy zespo-
³u El¿biet¹ Siwek, któr¹ zapyta³em �czym dla
Pani jest udzia³ w pracy chóru�?

�Dla mnie osobi�cie � mówi pani El¿bieta
� �piewanie w chórze jest odskoczni¹ od dnia
codziennego, umo¿liwia mi nabranie si³y do
codziennych, trudnych zmagañ. Dodaje mi

energii. Gdy niekiedy idê
na próbê zmêczona po ca-
³odziennej pracy zawodo-
wej, wracam weso³a, wy-
poczêta i z nowym zapa³em
do dalszej pracy. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e udzia³ w za-
jêciach chóru jest czym�
w rodzaju terapii. Jest to
praca zespo³owa, wymaga-
j¹ca du¿ej dyscypliny ze
strony nas wszystkich. Po-
nadto w moim przypadku
jest po czê�ci spe³nieniem
marzeñ o �piewaniu. Pa-
miêtam, ¿e zawsze �piewa-
³am, nie tylko z racji wyko-
nywanego zawodu, po pro-
stu �piewa³am dla siebie sa-

mej. Teraz �piewanie w chórze sprawia mi
jeszcze wiêcej przyjemno�ci, m.in. i dlatego,
¿e wymagania ze strony dyrygentki s¹ niema-
³e. Ponadto staram siê doskonaliæ emisjê g³osu
uczestnicz¹c w dodatkowych æwiczeniach.�

Koñcz¹c wypada wyraziæ zadowolenie
i satysfakcjê, ¿e jest w Milanówku grupa lu-
dzi, która mo¿e �wieciæ przyk³adem dla in-
nych, jak skutecznie realizowaæ swoj¹ pasjê
artystyczn¹. Wreszcie kilka s³ów o nazwie
chóru. �Lacrimosa� � jak poinformowa³a
mnie Siostra Genowefa � znaczy ³za, ³ezka.
S³ownik ³aciñsko-polski podaje, ¿e lacrimo-
sus znaczy wzruszaj¹cy, pobudzaj¹cy nawet
do p³aczu. I chyba w nazwie chóru zwarty jest
równie¿ jego cel � wzruszaæ s³uchaczy. Wszy-
scy, którzy znaj¹ ten chór wiedz¹, ¿e dosko-
nale mu siê to udaje. My�lê, ¿e to jest w³a-
�nie to co�, co wyró¿nia chór �Lacrimosa�
spo�ród innych zespo³ów. Zasy³amy mu ser-
deczne jubileuszowe: Ad multos annos.

Andrzej Pettyn

P.S. Z okazji jubileuszu tekst informacji
o milanowskim chórze � z inicjatywy Ada-
ma Wyszyñskiego � zamie�ci³ popularny por-
tal internetowy:
http://generationjp2.com/pol/modules/news/
który polecamy wszystkim internautom jako
dobre �ród³o informacji o Ko�ciele.

Chór Lacrimosa podczas jednego z koncertów
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Przewidziany jest równie¿ konkurs dla
publiczno�ci, a tak¿e losowanie nagród
w�ród wszystkich dzieci staraj¹cych siê
o uzyskanie swojego pierwszego �prawa jaz-
dy�. Nie jest ju¿ tajemnic¹, ¿e w ka¿dej ka-
tegorii nagrod¹ g³ówn¹ bêdzie rower. Nato-
miast na zakoñczenie przewidziany jest po-
czêstunek dla wszystkich uczestników.
Szczegó³owy plan imprezy zosta³ przekaza-
ny do wszystkich milanowskich szkó³. Za-
chêcamy do licznego udzia³u!

Zwracamy siê równie¿ z ogromn¹ pro�b¹
do wszystkich osób, dla których bezpieczeñ-
stwo naszych dzieci jest bardzo wa¿ne. Za-
chêcamy Pañstwa do pomocy finansowej,
która w ca³o�ci zostanie przeznaczona na
zakup nagród i organizacjê �Bezpiecznego
Dnia Dziecka�. Wszelkich informacji udzie-
lamy pod nr. tel. (022) 724 80 45.

Dzieñ Dziecka w Milanówku
ci¹g dalszy ze str. 1

Program:

8.00-9.00 Egzamin na kartê motorowerow¹
(ZSG nr 3)
9.00-10.30 Egzamin na kartê rowerow¹
(ZSG nr 3)
10.30 Fina³ konkursu �B¹d� bezpieczny�
11.00 Pokaz zasad udzielania pierwszej
pomocy
11.30 Rozdanie kart i losowanie nagród
Poczêstunek � grill
l Festyn Urszulañski (szczegó³y na str. 2)

Kierownik Referatu O�wiaty
Jerzy Mota³a

Komendant Stra¿y Miejskiej
Andrzej Wac³awek

Burmistrz Miasta Milanówka informuje,
¿e w zwi¹zku z pracami drogowymi na ulicy
Krakowskiej i Warszawskiej w rejonie dwor-
ca PKP, polegaj¹cymi na przebudowie miejsc
postojowych dla rowerów i uporz¹dkowaniu
rejonu wej�cia do tunelu od strony ulicy Kra-
kowskiej, wyst¹pi¹ utrudnienia w ruchu pie-
szym. W trakcie wykonywania prac wyzna-
czone zosta³y zastêpcze miejsca do parkowa-
nia rowerów. Zakoñczenie prac przewidywa-
ne jest do po³owy lipca bie¿¹cego roku. Efek-
tem przebudowy bêdzie wiêksza ilo�æ bar-
dziej funkcjonalnych miejsc postojowych.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Komunikat
dla rowerzystów

... i nie tylko

MAJ

Kalendarz
imprez artystycznych i sportowych
maj/czerwiec 2008

30 maja (pi¹tek)
godz. 8.00�15.00
Akcja sadzonki
Miejsce � Urz¹d Miejski, Ul. Ko�ciuszki 45
godz. 9.00
Dzieñ Dziecka w Milanówku
szczegó³y na stronie 1.
godz.17.00�19.00
Zakoñczenie cyklu Grand Prix w Strze-
lectwie
Miejsce � Strzelnica, ul. Piasta 14

31 maja (sobota)
godz. 14.00
Mecz: KS Milan (Klasa A Seniorów)
� KS Teresin
Miejsce � Boisko na �Turczynku�

CZERWIEC

1 czerwca (niedziela)
Festyn Urszulañski
szczegó³y na stronie 2

4 czerwca (�roda)
godz. 17.00
Salonik Literacki �Po³udnik 21� � spotka-
nie z pisarzem Jaros³awem Klejnockim
Miejsce � Spo³eczne Gimnazjum ul. Brzozowa

godz. 18.30
Spotkanie z Ks. Piotr Pawlukiewicz
Organizator: Stowarzyszenie �Ku�nia
Milanowska�
Miejsce � CKiP

6, 7, 8 czerwca (pi¹tek, sobota, niedziela)
III Festiwal Otwarte Ogrody
szczegó³y w programie Festiwalu.

9 czerwca (poniedzia³ek)
godz. 18.00
Pokazy przedstawieñ grup teatralnych
dzia³aj¹cych w Gimnazjum Spo³ecznym MTE
Miejsce � CKiP, ul. Ko�cielna 3

13 czerwca (pi¹tek)
godz. 15.30
Streetball. Turniej koszykówki ulicznej dla
milanowskich szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i �rednich
Miejsce � SP nr 2, ul. Literacka 20

14 czerwca (sobota)
godz. 11.00
Mecz: KS Milan (Trampkarze M³odsi �94) �
Ambra O³tarzew.
Miejsce - Boisko na �Turczynku�
godz. 12.00
Mazovia Cup. Turniej pi³ki no¿nej zaproszo-
nych szkó³ podstawowych ze stowarzysze-

nia gmin zachodniego mazowsza "Mazovia"
Miejsce � Boisko ZSG nr 3, ul. ̄ abie Oczko 1

godz. 17.00
Oficjalne wznowienie programu Rêko-
dzie³a Artystycznego Powrót do Tradycji
pn. �Jedwabny Ogród�.
Uroczysto�æ u�wietni wystêp Dariusza Bier-
nackiego wraz z Capell¹ Milanoviensis
Miejsce � ogród przy ul. Krasiñskiego 11

godz. 19.00
�Wieczór pie�ni i arii� Romuald Tesarowicz
Miejsce � CKiP, ul. Koscielna 3

15 czerwca (niedziela)
godz. 15.00
Mecz: KS Milan (klasa A Seniorów)
� Ambra O³tarzew
Miejsce � Boisko na �Turczynku�

17 czerwca (wtorek)
godz. 17.30
Zakoñczenie Milanowskiej Ligi Siódemek
Miejsce � Boisko na �Turczynku�

21�29 czerwca
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Sza-
chach
Miejsce � CKiP, ul. Ko�cielna 3

29 czerwca (niedziela)
godz. 8.30
Wycieczka rowerowa do ¯elazowej Woli
Zbiórka w CKiP, ul. Ko�cielna 3
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Zaka¿one kleszcze zara¿aj¹ organizmy
zwierz¹t pierwotniakami, które niszcz¹ czer-
wone cia³ka krwinki � erytrocyty, powodu-
j¹c ich rozpad.

Najbardziej nara¿onymi narz¹dami we-
wnêtrznymi s¹ nerki i w¹troba.

Od po³owy lutego zwiêkszy³a siê znacz-
nie ilo�æ zwierz¹t chorych na babesziozê.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mo¿e to byæ choroba
�miertelna. Dlatego te¿, wszelkie objawy
chorobowe, zauwa¿one przez w³a�cicieli
(osowia³o�æ, biegunka, wymioty, podwy¿-
szona temperatura, ciemny kolor moczu,
trudno�ci w poruszaniu siê) powinny byæ
konsultowane z lekarzami weterynarii.

W celu potwierdzenia tej choroby, nale¿y
pobraæ krew od zwierzêcia podejrzanego
i zbadaj¹ w laboratorium.

Nale¿y tez wykonaæ badania biochemiczne
krwi, aby zorientowaæ siê z jakimi zmiana-
mi wewn¹trz organizmu mamy do czynienia.

Proponujê jednak przyj¹æ zasadê lepiej
zapobiegaæ ni¿ leczyæ.

W tym celu zapraszamy wszystkich w³a-
�cicieli zwierz¹t po preparaty zapobiegaj¹ce
Babesziozie, a wiêc specjaln¹ obro¿ê prze-
ciwkleszczow¹ i inne preparaty rozpuszcza-
ne na skórê zwierz¹t.

Udzielimy Pañstwu wszelkich innych in-
formacji dotycz¹cych tej choroby i szczegó-
³ów dotycz¹cych stosowania preparatów
przeciw kleszczowych.

Przemys³aw Albin
Przychodnia Dla Zwierz¹t

Do w³a�cicieli
czworonogów!
BABESZIOZA, to bardzo gro�na
choroba przenoszona przez
kleszcze na psy i koty i inne zwie-
rzêta sta³ocieplne.

istota problematyki, która zostanie poruszo-
na przez prelegentów. Zamieszkiwanie w
zabytkowym domu bywa uci¹¿liwe, niemniej
stanowi wyj¹tkowe do�wiadczenie. Miesz-
kañcy zabytkowych willi potrzebuj¹ wspar-
cia merytorycznego, by czuæ siê swobodniej
dbaj¹c o w³asn¹ nieruchomo�æ.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w tym
wyj¹tkowym spotkaniu wszystkich w³a�ci-
cieli zabytkowych nieruchomo�ci oraz oso-
by w nich zamieszkuj¹ce.

W sobotê i niedzielê, tradycyjnie swoje
ogrody otworz¹ zarówno osoby prywatne,

�Mieszkaæ w zabytku�
Festiwal Otwarte Ogrody

6-8 czerwca 2008

W maju m.in. ukaza³y siê nastêpuj¹ce tematy:
�Konserwowanie dokumentów do historii ma³ych ojczyzn� � informacja na temat interesuj¹-
cej konferencji w Archiwum Pañstwowym Dokumentacji Osobowej i P³acowej
http://generationjp2.com/pol/modules/news/article.php?storyid=15800
�CHÓR LACRIMOSA � 5 lat w s³u¿bie Bogu i Mieszkañcom�
http://generationjp2.com/pol/modules/news/article.php?storyid=15790
�Ponad 20 000 wej�æ na strony Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka!�
http://generationjp2.com/pol/modules/news/article.php?storyid=15779
�Moje spotkanie z Janem Paw³em II�
http://generationjp2.com/pol/modules/news/article.php?storyid=15653

Czytelnicy portalu znajduj¹ w nim szeroki zakres interesuj¹cych tematów. Doskona³ym
pomys³em aktywizuj¹cym internautów i umo¿liwiaj¹cym wyra¿enie swojego stosunku do Jana
Paw³a II jest rubryka �zapal znicz dla Jana Paw³a II�. Po klikniêciu� zreszt¹ sami zobaczcie,
co siê pojawi.

Tak wiêc warto siê zapoznaæ z zamieszczanymi tam tekstami i polecaæ je przyjacio³om
i znajomym.

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka

O Milanówku
w portalu Generation JP2
Popularny portal internetowy Generation JP2 zamieszcza coraz czê�ciej
informacje na temat Milanówka, Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka
i dzia³alno�ci milanowskich parafii. Informacje wzbogacone s¹ zdjêciami.

jak i instytucje i stowarzyszenia, organizu-
j¹c wiele interesuj¹cych wystaw, spotkañ,
koncertów i innych wydarzeñ kulturalnych,
które z pewno�ci¹ dostarcz¹ niezapomnia-
nych wra¿eñ.

Szczegó³owy program Festiwalu Otwarte
Ogrody znajduje siê w dodatku, który otrzy-
mali Pañstwo wraz z Biuletynem.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u!

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Miros³aw Rzoñca

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka za-
prasza na wystawê pokonkursow¹, która bê-
dzie mia³a miejsce podczas Festiwalu Otwar-
te Ogrody w dniu 8 czerwca 2008 o godz.
13.00 w ogrodzie miejskim �Starodêby�
u zbiegu ulic Mickiewicza i Starodêby.

TMM

�Pocztówka
z Milanówka�

wystawa pokonkursowa,
rozdanie nagród
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t. 

M
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Zespó³ parkowo-ogrodowy �Turczynek� w Milanówku przy ul. Brwinowskiej
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Jak zawsze by³y z nami nasze kochane
panie Iwona Mieszkowska i Ela Ciesielska.
Spotkanie minê³o w bardzo mi³ej atmosferze.

W najbli¿szym czasie, 19 maja br. bêdzie-
my mog³y zrealizowaæ jedno z wielu naszych
marzeñ � przelot samolotem na trasie War-
szawa-Kraków. Bêdzie to mo¿liwe dziêki
hojno�ci Burmistrza oraz organizatorów

Grupa �Mamy cel�
realizuje marzenia
Jak zawsze grupa wsparcia �Mamy cel� opisuje swoje postêpy i dalsze
plany. Tym razem zorganizowa³y�my na �wietlicy �rodowiskowej
uroczysto�æ zwi¹zan¹ ze �wiêtami Wielkanocnymi. Na uroczysto�æ
zaprosi³y�my Burmistrza Jerzego Wysockiego oraz Pani¹ Kierownik
O�rodka Pomocy Spo³ecznej Barbarê Kucharsk¹.

Balu Ojców Miasta, którzy przekazali nam na
konto pewn¹ sumê pieniêdzy, za co serdecz-
nie dziêkujemy.

O wra¿eniach z podró¿y oraz organizo-
wanym przez nas 1 czerwca Dniu Dziecka
napiszemy w nastêpnym numerze.

Grupa �Mamy cel� dzia³a przy O�rodku
Pomocy Spo³ecznej.

Podajemy nasz nr konta:
Rachunek dochodów w³asnych
24 9291 0001 0086 8352 2000 0020

W zwi¹zku z odej�ciem od nas Iwony
Mieszkowskiej i Wies³awy Roubinek, chcia-
³yby�my podziêkowaæ obydwu paniom za
wspó³pracê i wsparcie dla naszej grupy, za
wolny czas, jaki nam po�wiêci³y. Dziêki nim
sta³y�my siê pewniejsze siebie. ¯yczymy
powodzenia w nowej pracy i prosimy, ¿eby
Panie nas nie zapomnia³y. Raz jeszcze za
wszystko bardzo dziêkujemy!

Iwona Wojenka
Urszula Koralewska

Organizatorzy konferencji: Archiwum
Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³aco-
wej w Milanówku, Muzeum Niepodleg³o�ci
w Warszawie, Burmistrz Miasta Milanówka
i Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka przy-
gotowali bogaty program wyk³adów i prezen-
tacji multimedialnych dotycz¹cych tematu
konferencji. W�ród prelegentów znale�li siê
wybitni archiwi�ci i regionali�ci. Konferen-
cji towarzyszy³a wystawa ponad 50. wydaw-
nictw na temat Milanówka, przygotowana
przez TMM. Uczestnicy obejrzeli równie¿
film dokumentalny po�wiêcony historii Mi-
lanówka, ze szczególnym uwzglêdnieniem
dorobku twórczego by³ych mieszkañców
willi �Waleria�. Szersze omówienie konfe-
rencji wraz z g³ównymi referatami znajdzie
siê jeszcze w czerwcu na stronach interneto-
wych Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka
http://tmm.net.pl/ w dziale zatytu³owanym
�regionalizm�. Tu warto podkre�liæ, ¿e stro-
ny te ciesz¹ siê coraz wiêkszym zaintereso-
waniem i ostatnio liczba odwiedzin przekro-
czy³a 20 tys.

(an-pe)

Pozyskiwanie,
gromadzenie
i konserwowanie
dokumentów
do historii
�ma³ych ojczyzn�
� to temat konferencji, która
15.05.2008 r. odby³a siê w sie-
dzibie Archiwum Pañstwowym
Dokumentacji Osobowej i P³a-
cowej w Milanówku. W konfe-
rencji wziê³o udzia³ 45. regiona-
listów, archiwistów, muzealników,
autorów ksi¹¿ek o �ma³ych ojczyz-
nach� z terenu ca³ego Mazowsza.
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Jest to niezwykle podstêpna choroba, któ-
r¹ mo¿na rozpoznaæ dopiero w chwili pogor-
szenia siê wzroku lub jego utraty.

Na jaskrê cierpi oko³o 67 milionów ludzi
na ca³ym �wiecie, w tym ok. 700 tys. w Pol-
sce. Szacuje siê, ¿e a¿ 6 milionów osób
w wyniku nastêpstw tej choroby jest ca³ko-
wicie niewidomych. Ze wzglêdu na czêsto�æ
wystêpowania oraz niepomy�lne rokowania
nieleczonej jaskry, uznawana jest ona obec-
nie za chorobê cywilizacyjn¹.

Dok³adne przyczyny powstawania choro-
by nie s¹ do koñca wyja�nione.

U osób chorych na jaskrê dochodzi do
zaniku nerwu wzrokowego, a to z kolei pro-
wadzi do ca³kowitej utraty wzroku. Obecnie
uwa¿a siê, ¿e istniej¹ dwie g³ówne przyczy-
ny zaniku nerwu wzrokowego. Pierwsza
z nich polega na podwy¿szeniu ci�nienia
�ródga³kowego. Powodowane jest to dzia³a-
niem cieczy wodnistej, która nie mog¹c opu-
�ciæ ga³ki ocznej gromadzi siê w oku wywo-
³uj¹c wzrost ci�nienia wewn¹trz niego. Ucisk,
jaki wywiera ona na nerwy wzrokowe w kon-
sekwencji powoduje ich obumieranie i utra-
tê wzroku. Druga przyczyna nie ma zwi¹z-
ku z podwy¿szonym ci�nieniem �ródga³ko-
wym, ale jest równie gro�na. Naczynia
krwiono�ne znajduj¹ce siê w obrêbie ga³ki
ocznej dostarczaj¹ krew do nerwów wzroko-

SZPITAL ZACHODNI
im. Jana Paw³a II w Grodzisku Maz.

Jaskra nie boli!

wych. Je�li s¹ one zwê¿one lub przep³yw krwi
wewn¹trz nich jest w jakikolwiek sposób
utrudniony, nie s¹ w stanie doprowadziæ od-
powiedniej ilo�ci krwi. Konsekwencj¹ tego
jest obumieranie nerwu wzrokowego, co
w efekcie równie¿ prowadzi do �lepoty. G³ów-
nymi objawami jaskry s¹: obni¿enie ostro-
�ci wzroku i znaczne ograniczenie pola wi-
dzenia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jaskra jest cho-
rob¹ nieuleczaln¹. Upo�ledzenie widzenia,
które ju¿ nast¹pi³o nie mo¿e zostaæ cofniête.
Jednak odpowiednio wczesne rozpoznanie
choroby daje du¿e szanse na zatrzymanie
dalszego jej rozwoju. Celem leczenia jaskry
jest powstrzymanie postêpu choroby, a kon-
kretnie niszczenia nerwu wzrokowego.Jedy-
nym sposobem unikniêcia jaskry s¹ regular-
ne badania u okulisty. Tylko lekarz jest w sta-
nie wykryæ schorzenie i zastosowaæ odpo-
wiednie leczenie. W Szpitalu Zachodnim,
w Poradni Okulistycznej mo¿na przeprowa-
dziæ badanie wzroku w kierunku wczesnej
diagnostyki jaskry. Zapraszamy wszystkich
Pañstwa, którzy ukoñczyli 35 rok ¿ycia, nie
s¹ diagnozowani i leczeni w kierunku jaskry
do zapisywania siê � pod numerem telefonu
(0 22) 755 91 77 na badania pozwalaj¹ce
ustaliæ stan wzroku.

Promocja Zdrowia
Anna Jurczak

Gdy nas co� boli szukamy pomocy u lekarza. Niekiedy jednak jest zbyt
pó�no, aby nawet najbardziej do�wiadczona kadra medyczne mog³a
nam pomóc. Tak dzieje siê m.in. w przypadku zachorowania na jaskrê.

Szanowni Pañstwo!
Odpowiadaj¹c na Pañstwa liczne pytania

dotycz¹ce �wiadczenia przez Zak³ad Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mila-
nówku us³ugi monitoringu, realizowanego
przez Stra¿ Miejsk¹, uprzejmie wyja�niam,
i¿ Zak³ad od dnia 1 lipca 2008 r. nie bêdzie
ju¿ prowadzi³ dzia³alno�ci w tym zakresie.

Decyzja w tej sprawie zosta³a podjêta
z uwagi na planowane przekszta³cenie
ZGKiM od dnia 1 stycznia 2009 r.

Nowa jednostka, która powstanie w miej-
sce obecnego zak³adu równie¿ nie bêdzie
�wiadczy³a us³ugi monitoringu w ramach
dyskretnego ostrzegania, gdy¿ by³oby to nie-
zgodne z przepisami prawa. Wskazany wy-
¿ej termin wynika z konieczno�ci zapewnie-
nia prawid³owego toku procesu przekszta³-
ceniowego.

Ponadto informujê, ¿e zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami Stra¿ Miejska nie mo¿e
monitorowaæ obiektów prywatnych. Bêdzie
prowadzi³a jedynie monitoring Miasta i miej-
skich obiektów u¿yteczno�ci publicznej.

Jednocze�nie nadmieniam, ¿e nie reko-
mendujê ¿adnej innej firmy zajmuj¹cej siê
ochron¹ osób i mienia. Pañstwa dane oso-
bowe s¹ w pe³ni bezpieczne, a wybór firmy
nale¿y do Pañstwa.

Pragnê za wszelkie niedogodno�ci zwi¹-
zane z t¹ sytuacj¹ serdecznie Pañstwa prze-
prosiæ.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Informacja
dotycz¹ca

prowadzenia
monitoringu

nieruchomo�ci
przez Stra¿ Miejsk¹

w Milanówku

Szanowni Mieszkañcy!
W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami porz¹d-

kowymi na terenie by³ej �kompostowni� przy
ul. Konopnickiej róg Wiatracznej (uprz¹tniê-
cie nagromadzonego balastu kompostowe-
go), zmierzaj¹cymi do przekszta³cenia tere-

Punkt odbioru bio-odpadu
czyli, co dalej z kompostowni¹

nu w Punkt Odbioru Bioodpadu i Zu¿ytego
Sprzêtu AGD i RTV informujê, ¿e na czas
trwania w/w prac zostan¹ ustawione � wy-
³¹cznie dla Mieszkañców Milanówka � kon-
tenery przed bram¹ od ul. Konopnickiej,

przeznaczone na li�cie i skoszon¹ trawê
z ogrodów przydomowych.

Wspomniany wy¿ej Punkt Odbioru Bio-
odpadu i Zu¿ytego Sprzêtu AGD i RTV zo-
stanie uruchomiony od 1 lipca 2008 r.

O szczegó³ach akcji poinformujemy
w nastêpnym numerze biuletynu.

Z powa¿aniem
Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki
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MARZEC 2008
01.03. o godz. 8.50 na ul. Warszawskiej

z zatoki parkingowej stoczy³ siê na jezdniê
�le zabezpieczony, parkuj¹cy samochód oso-
bowy marki Skoda, powoduj¹c zagro¿enie
oraz utrudnienie ruchu. W³a�ciciela auta
ukarano mandatem. Godz. 14.15 po infor-
macji od Policji udano siê na posesjê przy
ul. Grudowskiej, gdzie udzielono asysty le-
karzom pogotowia oraz stra¿akom przy
przewiezieniu do szpitala mê¿czyzny w po-
desz³ym wieku, bêd¹cego w stanie zagra¿a-
j¹cym jego ¿yciu.

03.03. o godz. 15.30 przy ul. Okólnej po-
twierdzono o niezgodnej ze sztuk¹ ogrodni-
cz¹ przycince wierzby. W wyniku przepro-
wadzonych prac z drzewa pozosta³ pieñ i kil-
ka kikutów konarów. Wykonano zdjêcia
i powiadomiono Ogrodnika Miejskiego

04.03. o godz. 0.05 w tunelu dworca PKP
zauwa¿ono sikaj¹cego mê¿czyznê. Jako, ¿e
tunel to owszem miejsce publiczne, lecz nie
toaleta publiczna sikaj¹cy zosta³ ukarany
mandatem w wysoko�ci 50 z³.

08.03. o godz. 16.20 na skrzy¿owaniu
ulic Wojska Polskiego i S³owackiego dosz³o
do potr¹cenia rowerzysty przez kierowcê sa-
mochodu osobowego. Rowerzysta nie wy-
maga³ hospitalizacji, wiêc zdarzenie rozliczo-
ne zosta³o jako kolizja drogowa. Sprawca
zosta³ ukarany mandatem przez policjanta.
Godz. 23.30 na ul. Krakowskiej przy wiaduk-
cie zlokalizowano mieszkañca ¯yrardowa
w stanie nietrze�wo�ci z urazem g³owy.
Amatora mocnych trunków pogotowie za-
bra³o do szpitala.

10.03. o godz. 15.15 na terenie �amfite-
atru� przy ul. Granicznej spisano dwóch nie-
letnich spo¿ywaj¹cych alkohol. Obu deli-
kwentów przewieziono do Komisariatu Po-
licji, sk¹d odebrali ich rodzice.

13.03. o godz. 1.50 na skrzy¿owaniu ulic
Piasta z Dworcow¹ rozebrano przeszkodê
w postaci murku u³o¿onego z kostki bruko-
wej na jezdni. Sprawców spowodowania za-
gro¿enia w ruchu drogowym nie zlokalizo-
wano. Ciekawe co by zrobili, gdyby na tej
przeszkodzie rozbi³ siê kto� im bliski. W ka¿dym
razie z inteligencj¹ jest u nich co� nie tak.

14.03. o godz. 23.10 na peronie PKP za-
uwa¿ono kilku bij¹cych siê mê¿czyzn.
Wszystkich wylegitymowano, do jednego
z nich wezwano pogotowie ratunkowe.
Uczestnicy zaj�cia w dniach pó�niejszych
zostali ukarani mandatami.

16.03. o godz. 18.45 na ul. Sportowej za-
uwa¿ono mê¿czyznê wystawiaj¹cego pod
pojemniki Aminex worki z odpadami byto-
wymi. Mê¿czyznê ukarano mandatem za
pozbywanie siê odpadów w sposób niezgod-
ny z przepisami oraz nakazano uprz¹tniêcie
podrzuconych �mieci.

Z notatnika
Miejskiego Stra¿nika

19.03. o godz. 20.20 zg³oszenie o praw-
dopodobnej kradzie¿y na jednej z posesji
przy ul. Pi³sudskiego. Podczas kontroli
stwierdzono, ¿e drzwi od domu s¹ otwarte.
Powiadomiono Policjê oraz syna w³a�ciciela
posesji. Godz. 23.25 po zg³oszeniu w bloku
na ul. Dembowskiej 1 pouczono 4 osoby za-
k³ócaj¹ce ciszê nocn¹ swoim g³o�nym zacho-
waniem.

22.03. o godz. 1.55 na ul. Królewskiej
udzielono pomocy patrolowi policji legitymu-
j¹cemu agresywn¹ grupê osób. Spisano trzy
osoby.

25.03. o godz. 6.45 na ul. Królewskiej
przy stacji paliw dosz³o do kolizji dwóch po-
jazdów osobowych. Sprawca zdarzenia nie
przyzna³ siê do jego spowodowania w zwi¹z-
ku z tym sprawê funkcjonariusz policji prze-
kaza³ do rozstrzygniêcia przez S¹d Grodzki.
Godz. 22.15 udzielono pomocy patrolowi
Policji w interwencji domowej na ul. Królew-
skiej, gdzie dosz³o do rêkoczynów w�ród
cz³onków rodziny.

26.03. o godz. 16.20 na ul. Królowej Ja-
dwigi zatrzymano rowerzystê jad¹cego �wê-
¿ykiem�. Po zbadaniu alkotestem okaza³o
siê, ¿e mê¿czyzna mia³ oko³o 1,5 promila al-
koholu w wydychanym powietrzu.

29.03. o godz. 18.30  ujêto trzech
szesnastolatków t³uk¹cych butelki na
ul. Marsza³kowskiej. M³odzieñców przeka-
zano Policji.

30.03. o godz. 13.15 patrol uda³ siê na
ul. Królewsk¹ gdzie dosz³o do zdarzenia dro-
gowego. Kieruj¹cy samochodem wyjecha³
przed nadje¿d¿aj¹cy motocykl od strony Gro-
dziska Maz. Motocyklista zosta³ przewiezio-
ny do szpitala. Zabezpieczono miejsce zda-
rzenia na czas wykonania czynno�ci proce-
sowych.

KWIECIEÑ 2008 r.
01.04. o godz. 20.30 na boisku przy ba-

senie k¹pielowym zauwa¿ono m³odego cz³o-
wieka dewastuj¹cego jedn¹ z ³awek. W trak-
cie kontroli stwierdzono, ¿e nieletni m³odzie-
niec, mieszkaniec pobliskiego osiedla TBS
wy³ama³ w ³awce jedn¹ szczeblinê. Sprawcê
przekazano matce, która zobowi¹za³a siê do
naprawienia szkody.

02.04. o godz. 11.50 na ul. Czubiñskiej
zlokalizowano podrzucone odpady bytowe.
Ustalono odpowiedzialnego za pozbywanie
siê �mieci w sposób niezgodny z ustaw¹
i ukarano mandatem 100 z³. Godz. 18.30 na
ul. Zaw¹skiej kieruj¹cy Toyot¹ zg³osi³, ¿e kie-
rowca jad¹cego z przeciwka samochodu Mer-
cedes wymusi³ na nim pierszeñstwo, a na-
stêpnie zablokowa³ ruch na ulicy. Kieruj¹cy
Mercedesem odmówi³ przyjêcia na³o¿onej
grzywny, wiêc sprawê skierowano do rozpa-
trzenia przez S¹d Grodzki.

03.04. o godz. 10.00 po informacji
z Urzêdu Miejskiego na targowisku skontro-
lowano prowadzon¹ inwestycjê budowlan¹.
Inwestorzy nie przedstawili stosownych ze-
zwoleñ na prowadzone prace. Sporz¹dzono
dokumentacjê oraz powiadomiono w³a�cicie-
la terenu tj. ZGKiM.

Godz. 14.30 udano siê w rejon skrzy¿o-
wania ulic Ko�ciuszki z Krakowsk¹, gdzie
kieruj¹cy Fordem podczas cofania uderzy³
w przód nadje¿d¿aj¹cej Hondy. Sprawcê ko-
lizji policjant ukara³ mandatem.

04.04. o godz. 15.50 w tunelu dworca
PKP udzielono pomocy mê¿czy�nie, który
schodz¹c z rowerem spad³ ze schodów. Jak
ustalono mê¿czyzna by³ pod wp³ywem alko-
holu i dozna³ ogólnych pot³uczeñ. Wezwano
do niego Pogotowie Ratunkowe. Po zbadaniu
przez lekarza mê¿czyzna uda³ siê do domu.

05.04. o godz. 18.00 ujêto dwóch nielet-
nich wyrywaj¹cych bratki z wazonów na
ul. Warszawskiej, na wysoko�ci budynku
poczty. O zachowaniu pociech powiadomio-
no rodziców. Tatu� jednego czternastolatka
nie przej¹³ siê zachowaniem swojego dziec-
ka, mia³ za to pretensje do SM, ¿e jest niepo-
kojony. Nic dziwnego, ¿e dzieci zachowuj¹
siê w ten sposób, je�li system wychowania
w niektórych rodzinach nie spe³nia swojej
roli. O godz. 23.50 zauwa¿ono m³odego mê¿-
czyznê, który wysika³ siê na chodniku przy
Domu Piekarskiego. Pana który nie odró¿-
nia chodnika od toalety ukarano mandatem
100 z³ za nieobyczajny wybryk. O godz. 2.00
na placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym
przy ul. Królewskiej podjêto czynno�ci w sto-
sunku do grupy osób spo¿ywaj¹cej alkohol
oraz zak³ócaj¹cej ciszê nocn¹. Osoby zosta-
³y poinformowane o skierowaniu przeciwko
nim wniosków o ukaranie.

06.04. o godz. 19.15 ujawniono nastêp-
nego pana, który tym razem pomyli³ punkt
LOTTO przy ul. Warszawskiej z toalet¹. Pana
ukarano mandatem.

07.04. podczas kontroli ³¹k miêdzy
ul. Rososzañsk¹ a ul. Grodzisk¹ w Brwino-
wie ujawniono miejsca dzikich wysypisk
�mieci. W przypadku ujawnienia osób podej-
rzanych o podrzucenie odpadów podjêto
dzia³ania zmierzaj¹ce do ukarania oraz
uprz¹tniêcia wyrzuconych odpadów. Infor-
mujê, ¿e teren ten zosta³ wziêty pod szcze-
gólny nadzór i w przypadku ujêcia osób pod-
rzucaj¹cych tam �mieci zostan¹ one ukara-
ne z ca³¹ surowo�ci¹.

10.04. o godz. 1.30 zg³oszenie z posesji
przy ul. Krakowskiej o podpaleniu budynku
mieszkalnego. Potwierdzono, powiadomio-
no Stra¿ Po¿arn¹, do której przybycia poma-
gano mieszkañcom w gaszeniu ognia. Na-
stêpnie przeprowadzono patrol miasta w celu
ujêcia osoby podejrzanej o podpalenie, nie-
stety bez rezultatu. Godz. 6.05 na dy¿urce
SM mieszkanka okolic Rawy Mazowieckiej
zg³osi³a, ¿e na ul. Krótkiej nieznany, m³ody
mê¿czyzna wyrwa³ jej torebkê i uciek³ w kie-
runku ul. Królewskiej. Wraz z poszkodowa-
n¹ patrol miasta za sprawc¹ czynu, bez
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rezultatu. Zg³aszaj¹c¹ skierowano na Poli-
cjê. O godz. 9.30 kieruj¹cy samochodem do-
stawczym zg³osi³ uszkodzenie pojazdu na
ul. Wylot. Potwierdzono fatalny stan drogi
spowodowany przez pojazdy ciê¿arowe do-
je¿d¿aj¹ce do pobliskiej budowy. Powiado-
miono Urz¹d Miejski.

11.04. o godz. 15.00 na peronie dworca
PKP zauwa¿ono trzech mê¿czyzn spo¿ywa-
j¹cych alkohol. Panów doprowadzono do sie-
dziby SM i ukarano mandatami za spo¿ywa-
nie alkoholu w miejscu publicznym.

15.04. o godz. 1.50 ujêto dwóch mê¿-
czyzn wyrywaj¹cych kwiaty z rabatek przy
skrzy¿owaniu ulic Grudowska a Królewska.
Obu ukarano mandatami za niszczenie zie-
leni. Podobno chcieli nazbieraæ kwiatów dla
dziewczyny jednego z nich, lecz plany po-
krzy¿owali stra¿nicy.

W dniach 16 � 30 kwietnia kontrola re-
jonu by³ej kompostowni li�ci przy ul. Wia-
tracznej. Ujawniono kilka osób przywo¿¹-
cych odpady i zrzucaj¹cych je przy ulicach
wokó³ kompostowni. Osoby te zosta³y uka-
rane mandatami za za�miecanie ulicy. Przy-
pominam, ¿e wyrzucanie �mieci jak i odpa-
dów ro�linnych wokó³ kompostowni jest wy-
kroczeniem podlegaj¹cym karze.

17.04. o godz 17.20 na jednej z posesji
potwierdzono informacjê o nietrze�wej opie-
kunce dwójki dzieci. Dalsze czynno�ci reali-
zuje Policja. Oko³o pó³nocy na ul. Królewskiej
plac przy skrzy¿owaniu z ul. Nadarzyñsk¹
zauwa¿ono dwa pojazdy, na których sta³y
miêdzy innymi butelki z alkoholem. Wyle-
gitymowano i pouczono 11 osób.

19.04. godz. 14.20 przy placu zabaw
obok bloku przy ul. P. Skargi 5 wylegitymo-
wano 5 osób, które posiada³y ze sob¹ skrzyn-
kê butelek z piwem. Trzech z nich spo¿ywa-
³o piwo. W stosunku do tych trzech podjêto
czynno�ci przewidziane w Prawie wykro-
czeñ. Ok. godz. 22.00 Stra¿ Miejska otrzy-
ma³a zg³oszenie, ¿e przy sklepie Korona
i �nie¿ka dwóch mê¿czyzn nieodpowiednio
siê zachowujê, w tym jeden z nich mia³ gro-
ziæ postronnym osobom no¿em. Sprawca ww.
czynu zbieg³, ujêto jego towarzysza, przeciw-
ko któremu podjêto czynno�ci wyja�niaj¹ce.

20.04. o godz. 12.40 w czasie patrolu
wspólnego z policjantem na ul. Ko�ciuszki
zatrzymano poszukiwanego mê¿czyznê.
Przewieziony do KP Milanówek.

22.04. o godz. 7.10 kasjerka z dworca
PKP zg³osi³a wybicie szyby w kasach przez
m³odego mê¿czyznê. Mê¿czyznê doprowa-
dzono do siedziby SM. W trakcie czynno�ci
mê¿czyzna zobowi¹za³ siê do naprawy wy-
rz¹dzonej szkody. Ok. godz. 22.00 na ulicy
Krasiñskiego przeje¿d¿aj¹cy samochód ciê-
¿arowy uszkodzi³ drzewo rosn¹ce przy ulicy
co doprowadzi³o do zerwania linii energe-
tycznej. Na miejsce wezwano Stra¿ Po¿arn¹
oraz ekipê techniczn¹ celem naprawy linii
energetycznej. Stra¿acy usunêli uszkodzo-
ne drzewo.

27.04. ok. godz. 17.00 na zje�dzie z wia-
duktu kieruj¹cy pojazdem Opel potr¹ci³ ko-
bietê, która w wyniku upadku z³ama³a nogê.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia na czas
wykonywania czynno�ci procesowych przez
Policjê. O godz. 21.15 udano siê na now¹
czê�æ cmentarza, gdzie na trzech grobach
pali³y siê wi¹zanki. Na miejscu Stra¿ Po¿ar-
na ugasi³a ogieñ. Przyczyn¹ by³ prawdopo-
dobnie jeden z pal¹cych siê zniczy.

28.04. o godz. 22.10 na zlecenie dy¿ur-
nego KP Milanówek udano siê na jedn¹
z posesji przy ul. Ko�ciuszki. Na miejscu po-
twierdzono informacjê o zw³okach mê¿czy-
zny w domu. Wezwano Pogotowie Ratunko-
we oraz powiadomiono Policjê.

29.04. o godz.11.30 potwierdzono
o uszkodzeniu chodnika przy skwerze AK
przez samochód ciê¿arowy. Ustalono pojazd
oraz kierowcê, którego ukarano mandatem
200 z³. O uszkodzeniu powiadomiono za-
rz¹dcê drogi.

30.04. o godz.13.55 ukarano mandatem
w³a�cicielkê psa w zwi¹zku z brakiem nale-
¿ytego nad nim nadzoru. Pies ten ten biega-
j¹c luzem w dniu 27 kwietnia zaatakowa³
sarnê przy ulicy Wiatracznej

  Opracowa³ Zastêpca Komendanta SM
Andrzej Cichocki

Stra¿ Miejska w Milanówku w dalszym
ci¹gu prowadzi kontrole posesji pod k¹tem
porz¹dków na terenie samej posesji, jak i w
jej bezpo�rednim s¹siedztwie. W zwi¹zku
z wcze�niejszymi ustaleniami, przeprowa-
dzone zostan¹ rekontrole posesji, których
w³a�ciciele zostali zobowi¹zani do wykona-
nia zaleceñ porz¹dkowych. W przypadku
stwierdzenia uchylania siê przez w³a�cicieli,
u¿ytkowników, administratorów od na³o¿o-
nych obowi¹zków bêd¹ w stosunku do nich
wyci¹gane konsekwencje prawne wynikaj¹-
ce z przepisów Ustawy o utrzymaniu czysto-
�ci i porz¹dku w gminach oraz z przepisów
prawa miejscowego. Ponadto ww. osoby
maj¹ obowi¹zek zadbaæ o czysto�æ chodni-
ka przylegaj¹cego do posesji, a tak¿e przy-
ciêcie ga³êzi drzew i krzewów rosn¹cych na
terenie nieruchomo�ci i wyrastaj¹cych poza
jej obrêb, na chodnik lub ci¹g pieszy.

Komendant Stra¿y Miejskiej
Andrzej Wac³awek

Stra¿ Miejska
przypomina

Tegoroczna zbiórka zakoñczy³a siê jesz-
cze lepszym wynikiem, mamy prawie cztery
tony makulatury, a zebrane dziêki temu
�rodki chcemy przeznaczyæ na zakup pod-
rêczników szkolnych do klas, aby w ten spo-
sób odci¹¿yæ uczniowskie plecaki.

Przez ca³y czas w Szkole przy ulicy Lite-
rackiej zbieramy makulaturê � szykujemy siê
do trzeciego fina³u i zachêcamy wszystkich
do wsparcia tej akcji, która z jednej strony
s³u¿y dbaniu o czysto�æ naszego �rodowiska,
z drugiej pomaga uczniom naszej Szko³y pe³-
niej uczestniczyæ w procesie edukacji.

Akcja zbiórki makulatury jest �wietnym
pomys³em i autorsk¹ niemal¿e prac¹ dwóch
nauczycieli naszej Szko³y: Pani Katarzyny
Klonowskiej i Pana Daniela Klonowskiego.
Dziêki ich uporowi i zaanga¿owaniu co ja-
ki� czas albo wyje¿d¿aj¹ z terenu Szko³y pe³-
ne kontenery zgromadzonej makulatury,
albo jest ona wywo¿ona prywatnym samo-
chodem.

Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2 w Mi-
lanówku gor¹co dziêkuje Pañstwu Klonow-

Makulatura 2008
Z okazji kolejnych obchodów DNIA ZIEMI Szko³a Podstawowa nr 2 w Mila-
nówku zorganizowa³a po raz drugi akcjê zbiórki makulatury. Pierwsza
tego typu akcja przeprowadzona rok temu zakoñczy³a siê sporym
sukcesem, zebrali�my ponad trzy tony makulatury, a zarobione pieni¹dze
przeznaczyli�my na zakup sprzêtu sportowego do �wietlicy szkolnej.

skim za realizacjê tej cennej inicjatywy i pra-
gnie zachêciæ mieszkañców okolicznych do-
mostw do kontaktowania siê z nami w przy-
padku braku pomys³u na to co zrobiæ z od-
padami w postaci makulatury.

Wszelkich informacji dotycz¹cych zbiór-
ki makulatury udziela nauczyciel wychowa-
nia fizycznego Daniel Klonowski.

Daniel Klonowski
Marianna Frej
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Trochê historii
Jeszcze w ubieg³ym roku �wiêto Szko³y

znane by³o jako �Bemonalia�. Pochodz¹ one
od nazwiska patrona szko³y, gen. Józefa
Bema. Imiê to Zespó³ Szkó³ nr 2 nosi od
27 sierpnia 1999r. Po raz pierwszy �wiêto
Szko³y odby³o siê 14 marca 2002r. Dzieñ ten
by³ bardzo oryginalny, gdy¿ nie by³o apeli,
lecz na ulice Milanówka wyszli razem
z uczniami, nauczyciele oraz go�cie. Dwa
lata temu zorganizowano Konkurs Wiedzy
o Powiecie Grodziskim. Bemonalia odbywa³y
siê na du¿ej sali, ale tylko dla wybranych
klas, co nie wszystkim siê podoba³o. W ubie-
g³ym roku �wiêto by³o po�wiêcone wspól-
nej zabawie przy �Czerwonym Kapturku�
i poszerzaniu wiadomo�ci z zakresu wiedzy
na temat pañstw, w jêzyku angielskim. �Dni
na Wójtowskiej� 2008 nale¿a³y do wszyst-
kich uczniów z Bema!

�Dni�� rozpoczê³y siê we wtorek,
29 kwietnia, rozgrywkami sportowymi.
Wziêli w nich udzia³ uczniowie trzecich klas
gimnazjalnych oraz uczniowie klas pierw-
szych z �Bema�.

Czê�æ rozrywkowa
30 kwietnia, w �rodê zabawa rozpoczê³a

siê teleturniejem �Milionerzy�, prowadzo-
nym przez Micha³a Kosiñskiego z klasy IIb
LP (wych. Beata Stefañska-Wojtczak).
Uczniowie tej klasy i III a Technikum w for-
mie telewizyjnej zabawy przygotowali �Kon-
kurs wiedzy i przedsiêbiorczo�ci�. Uczest-
nicy � uczniowie szko³y � odpowiadali na py-
tania zadawane przez prowadz¹cego. Kon-
kurs wzbudzi³ w widzach spore zaanga¿o-

Dni na Wójtowskiej 2008
W tym roku szkolnym koniec kwietnia w Zespole Szkó³ nr 2 by³ niezwykle
bogaty w atrakcje. 30 kwietnia nie by³o zajêæ dydaktycznych, a szko³ê
przejêli we w³adanie uczniowie. Po raz pierwszy �wiêto Szko³y nosi³o
nazwê �Dni na Wójtowskiej� i po raz pierwszy zosta³o zorganizowane
przez uczniów.

wanie, nie tylko ze wzglêdu na
pytania, ale tak¿e osobowo�æ
prowadz¹cego.

Klasa II b Technikum Ekono-
micznego przygotowa³a konkurs
miêdzyklasowy pt. �Jak to lecia-
³o?�. Niewielu uczniów spodzie-
wa³o siê, ¿e zawodnicy bior¹cy
w nim udzia³ wcale nie bêd¹ mu-
sieli za�piewaæ brakuj¹cy wers
piosenki, ale spo�ród podanych
wariantów dopowiedzieæ powie-
dzenie nauczyciela. Do�æ powie-
dzieæ, ¿e uczniowie bardzo do-
brze siê bawili, rozpoznaj¹c s³o-
wa nauczycieli, jak i ci ostatni,
próbuj¹cy rozszyfrowaæ �czy to
ja powiedzia³em (am)?�. Nagrodami w kon-
kursie by³y bilety: na Syberiê, do Terespola
i� na lekcjê, które wrêczy³a Ola Kowalczyk,
sypi¹c na g³owy zwyciêzcom I miejsca �nieg
ze styropianu. Konkurs poprowadzi³y Kasia
Jasiñska i Magda Ubych.

W tym dniu nie mog³o zabrakn¹æ �piewu
� uczniowie wyst¹pili w konkursie Karaoke
przygotowanym przez klasê I a LO (wych.

Anna Pañczyk), przy wspó³udziale pañ z bi-
blioteki szkolnej. Okazuje siê, ¿e ��piewaæ
ka¿dy mo¿e�. By³ te¿ �mini-kabaret-niespo-
dzianka�, który wystawili Mateusz Horo-
dliczko i Tomek Laskowski z I a LO.

W przerwie technicznej wyst¹pi³a Dorota
Bielicka z klasy I Technikum Ekonomiczne-
go, znacznie o¿ywiaj¹c atmosferê na sali
swoim tañcem solowym. Ostatnim punktem
programu by³ pokaz mody �Modele i model-
ki z Wójtowskiej�, zorganizowany przy po-

mocy A. Lachmirowicz i J. Majewskiej. Mo-
dele sprawnie zaprezentowali kolekcjê ubrañ
m³odzie¿owych firmy �For�.

Nie by³oby imprezy na sali gimnastycz-
nej, gdyby nie pomoc uczniów ze szkolnego
Radiowêz³a, którzy obs³ugiwali sprzêt nag³o-
�nieniowy � Rafa³a Haca (II b TE), Patryka
W¹skiego i Przemka Michalaka (I TI).

Dzieñ nauki
Po czê�ci rozrywkowej nadszed³ czas na

�Po³udnie z nauk¹�. Klasa 2 a LP wraz z wy-
chowawczyni¹ Katarzyn¹ Tkaczyk-Ko³o-
dziejczyk przygotowa³a ��wiat chemii�,
IIa TE z Monik¹ Sobiech � konkurs matema-
tyczny z nagrodami �I ty mo¿esz zostaæ Pi-
tagorasem�. Wielkie zainteresowanie zdoby-
³y pokazy z serii �Fizykê da siê lubiæ�, któr¹
przygotowali uczniowie z klasy I Technikum
Informatycznego wraz z nauczycielami fizyki
� Ann¹ Krzyczkowsk¹ i Zdzis³awem Morda-
sem. Uczestnicy �Dni na Wójtowskiej� mo-
gli próbowaæ obserwowaæ plamy s³oneczne,
dowiedzieæ siê, jak dzia³aj¹ klepsydra, zegar
s³oneczny czy GPS. W sali fizycznej na
uczniów czekali przygotowani koledzy, któ-
rzy zaprezentowali fizykê zabawek, symu-
lacje komputerowe pokazuj¹ce, jak kierowaæ
elektrowni¹ j¹drow¹. Niezwykle ciekawe
by³y obserwacje widm absorpcyjnych gazów
i pokazy z optyki. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ
prezentacji prac uczniowskich, m.in. z we-
wn¹trzszkolnego konkursu fizycznego.

Klasa Izabeli Urban � I a TE zorganizo-
wa³a dla pasjonatów gier rozgrywki �B¹d�
mistrzem PLAYSTATION 2�. Najprzyjemniej-
sza czê�æ uroczysto�ci (dla cia³a) to niew¹t-
pliwie �Przystañ pod Bemem� � grill obs³u-
giwa³y osoby z klas zasadniczych pod dys-
pozytur¹ Katarzyny Brzeziñskiej oraz I a TE,
natomiast catering przygotowali uczniowie
z klasy Ireny Wiêc³awskiej � mêskie grono
z II Technikum Informatycznego.

�wiêto Szko³y co roku zmienia swoj¹ for-
mu³ê, jednak najwa¿niejsze jest, aby to
uczniowie tworzyli ten dzieñ. W tym roku to
siê uda³o.

Magdalena G³a¿ewska

Rozgrywki sportowe na boisku szkolnym

Kabaret w wykonaniu ch³opców z kl.1a
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
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Nie wolno skre�laæ nikogo
Po raz pierwszy uczniowie z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Milanówku przy
ul. Wójtowskiej 3 zetknêli siê z osob¹, która 20 lat spêdzi³a w zak³adach
karnych. Mieli ju¿ okazjê uczestniczyæ w spotkaniu z policjantk¹
z Komisariatu Policji w Grodzisku Maz. Zapoznali siê wtedy z tematem
dotycz¹cym odpowiedzialno�ci prawnej nieletnich. Dope³nieniem cyklu
zajêæ profilaktycznych by³o wys³uchanie wieloletniego skazanego, który
przestrzega³ ich przed problemami z prawem.

Marek Ksieniewicz � wieloletni skazany,
ekspert z dziedziny wiêziennictwa i prakty-
ki resocjalizacji, by³y pracownik Biura Bez-
pieczeñstwa m.st. Warszawy, prezes funda-
cji �Wybieram Wolno�æ�, realizuj¹cej projekt
�Uniwersytet Ulicy� przyjecha³ do �Bema�
15 i 17 kwietnia. Pocz¹tkowo uczniowie li-
czyli na to, ¿e �ucieknie� im lekcja, ¿e bêd¹
mieli okazjê ze sob¹ porozmawiaæ. Kiedy
jednak Pan Marek zaczyna opowiadaæ
o swoich autentycznych do�wiadczeniach,
o tym, jakie by³y konsekwencje jego nienaj-
lepszych ¿yciowych wyborów, u�miechy,
które na pocz¹tku go�ci³y na wielu twarzach,
znikaj¹. Jedni uciszaj¹ drugich, widaæ sku-
pienie, niektórzy byæ mo¿e odczuwaj¹
strach, inni podziw. Mimo problemów tech-
nicznych z odtworzeniem filmu o przewar-
to�ciowaniu ¿ycia przez recydywistê, pod-
czas tej przerwy, wszyscy s³uchaj¹ go z za-
interesowaniem.

Zosta³ prezesem Fundacji, bo uzna³, ¿e
jego celem bêdzie uchronienie kilku m³odych
przed jego w³asnymi b³êdami. � Moje ¿ycie
to pasmo cudów, pomocy ludzi i kilku moich
decyzji. Dlatego nigdy nie mówiê m³odym,
¿e jestem wzorem. Mówiê za to: �Jestem wy-
j¹tkiem. Jak wejdziecie na tak¹ �cie¿kê jak
ja, to macie jedn¹ szansê na tysi¹c, ¿e spo-
tka was tyle cudów co mnie. Nie uda siê wam,
lepiej nie próbujcie. 90 proc. moich kumpli
siê zapi³o, siedzi w wiêzieniu albo ich zabili�.

T³umaczy uczniom, ¿e wiêzienie jest inne
ni¿ w amerykañskich filmach. To niepraw-
da, ¿e wiê�niowie siedz¹ tam sobie ca³y
dzieñ na wielkim, zielonym placu. Maj¹ bo-
iska, sprzêt kulturystyczny, telewizjê, ksi¹¿-
ki mog¹ poczytaæ, a jedzenie dobre. Bajki ja-
kie�. W Polsce wiêzienia s¹ przepe³nione. �
Na 20 metrach kwadratowych siedzi o�miu
� dziesiêciu facetów. Oprócz prycz do spania
w tym samym pomieszczeniu jest stó³ do je-
dzenia, sedes. Ci faceci tam ¿yj¹ 23 godziny
na dobê, bo spacer jest godzinê dziennie po
betonowym spacerniaku. Jedzenie, wydala-
nie, spanie w jednym pomieszczeniu. Tele-
wizor mo¿na mieæ jeden, maksymalnie
14-calowy, za pozwoleniem dyrektora wiê-
zienia. Ka¿dy chce ogl¹daæ co innego. By-
³em wiele razy �wiadkiem, jak telewizor l¹-
dowa³ na g³owie kolegi. Po³amane szczêki,
zniszczony sprzêt, kolejna sprawa w s¹dzie

za bójkê. A tacy m³odzi w wiêzieniu s¹ na-
tychmiast gnojeni. Dusz¹ w sobie z³o�æ, bo
nie s¹ w stanie fizycznie siê przeciwstawiæ.
Wychodz¹ i nienawidz¹ ca³ego �wiata, poli-
cji, mszcz¹ siê na s¹siadce, bo donios³a. I wra-
caj¹ za kraty � wyja�nia Ksieniewicz.

� Imponowa³o mi towarzystwo ch³opaków,
którzy nikogo siê nie boj¹ � mówi³ Pan Ma-
rek. Zacz¹³em piæ, paliæ, pope³niaæ drobne
wykroczenia. W efekcie 18. urodziny obcho-
dzi³em ju¿ w wiêzieniu. Tak bardzo spodo-
ba³o mi siê w tym niecodziennym i � teraz
mogê to powiedzieæ � strasznym miejscu, ¿e
spêdzi³em w nim wiêksz¹ czê�æ swojego m³o-
dego ¿ycia. Trafia³em tam za rozmaite prze-
stêpstwa � za drobne kradzie¿e, w³amania,
wymuszenia, napady, pos³ugiwanie siê fa³-
szywymi dokumentami. Siedzia³em nie tyl-
ko w wiêzieniach w Polsce. Równie¿ w Rosji
i w Niemczech. Przystawiano mi broñ do g³o-
wy. Kilka razy próbowa³em pope³niæ samo-
bójstwo. Jeszcze kilkana�cie lat temu narko-
tyki by³y tabu w �rodowisku przestêpczym.
Prawdziwi git-ludzie nie brali. Za to pili wód-
kê. A jak cz³owiek jest alkoholikiem, to piæ
musi systematycznie i du¿o. Trzy razy l¹do-
wa³em w szpitalach psychiatrycznych.

Marek Ksieniewicz do 10 roku ¿ycia
mieszka³ w pe³nej rodzinie, kiedy skoñczy³
10 lat, opiekê przejêli dziadkowie. Nie�le siê
uczy³, trenowa³ pi³kê no¿n¹. Szko³ê podsta-
wow¹ ukoñczy³ w przewidzianym terminie

i zda³ egzaminy do renomowanego liceum
ogólnokszta³c¹cego w Bia³ej Podlaskiej. K³o-
poty pojawi³y siê, gdy mia³ 15, 16 lat. Zacz¹³
wówczas pó�no wracaæ do domu, opuszcza³
treningi, przesta³ s³uchaæ dziadków. Nie znaj-
duj¹c autorytetów w�ród najbli¿szych, posta-
nowi³ poszukaæ ich na ulicy. Zacz¹³ piæ, pa-
liæ, pope³niaæ drobne wykroczenia.� Nie je-
stem m¹drzejszy od was, ani wy ode mnie �
mówi³ Pan Marek. Chcê wam tylko pokazaæ,
jak ³atwo siê mo¿na w ¿yciu pogubiæ. Uwa-
¿a³em, ¿e wyrok zawsze zd¹¿ê odsiedzieæ,
ale to, co u¿yjê, to moje. Nie chcia³em byæ fra-
jerem, tylko porz¹dnym cz³owiekiem. Tak mi
siê zdawa³o. To, jak prze¿yjecie swoje ¿ycie,
zale¿y tylko od was, a nie od innych. Straci-

³em 20 lat? Dlaczego? Zdradzê wam
patent. Bo chcia³em byæ akceptowa-
nym. Teraz ju¿ nie obchodzi mnie,
co kto� o mnie powie. Nie przejmujê
siê tym. Od 4 lat jestem na wolno�ci.
Przez ten czas ukoñczy³em profesjo-
naln¹ terapiê uzale¿nieñ, ostatnio s¹
to mitingi w Zak³adzie Karnym na
oddziale �Atlantis�; staram siê od-
daæ to, co siedem lat temu otrzyma-
³em od innych by³ych alkoholikach,
zda³em maturê, wyobra¿acie sobie?
i egzamin z jêzyka rosyjskiego po-
twierdzony certyfikatem. Obecnie
studiujê psychologiê na Uniwersyte-
cie Kardyna³a Stefana Wyszyñskie-
go (jestem na IV roku). Jak terminy
z filozofii mo¿e zrozumieæ facet, któ-
ry ma zasób 200 s³ów? Jednak poj¹-
³em. Za³o¿y³em rodzinê. O¿eni³em

siê z kobiet¹, któr¹ kocham. Po raz pierwszy
w ¿yciu pragnê byæ za kogo� odpowiedzial-
ny� W wiêzieniu na Rakowieckiej spotka³
naczelnego kapelana wiêziennictwa, ks. dr.
Paw³a Wojtasa. Ten namówi³ go na piel-
grzymkê z niepe³nosprawnymi. To mia³aby
byæ pierwsza przepustka za tej odsiadki.
Wcze�niej z ¿adnej nie wróci³.

Dosta³ pod opiekê mê¿czyznê ze stward-
nieniem rozsianym, pana Zdzisia. Zmieni³
siê. Zacz¹³ pomagaæ innym. Uwierzy³, ¿e �nie
wolno skre�laæ nikogo � ja upad³em, ale Bóg
poda³ mi rêkê abym wsta³�. Moje ¿ycie to pa-
smo cudów, pomocy ludzi i kilku moich de-
cyzji. Dlatego nigdy nie mówiê m³odym, ¿e
jestem wzorem. Mówiê za to: �Jestem wyj¹t-
kiem. Jak wejdziecie na tak¹ �cie¿kê jak ja,
to macie jedn¹ szansê na tysi¹c, ¿e spotka
was tyle cudów co mnie. Nie uda siê wam,
lepiej nie próbujcie. 90 proc. moich kumpli
siê zapi³o, siedzi w wiêzieniu albo ich zabili�.

Magdalena G³a¿ewska

Wiêcej informacji na:
http://wybralemwolnosc.webpark.pl/

Spotkanie uczniów ZS nr 2
z Markiem Ksieniewiczem
� prezesem Fundacji �Wybieram Wolno�æ� ,
w ramach cyklu zajêæ profilaktycznych
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Mistrzostwa Milanówka w Szachach
1 maja 2008 r. Hala Sportowa na Grudowie wype³ni³a siê �po brzegi� zawodnikami i kibicami. Powód?
Zawody szachowe. Tym razem pad³ rekord frekwencji w Milanówku, poniewa¿ jeszcze nigdy w historii tego
Miasta-Ogrodu nie by³o tylu uczestników w imprezach szachowych. Na hali sportowej zjawi³o siê przesz³o
400 osób! (kibiców, zawodników, go�ci i rodziców).

Samych uczestników turniejów (a odby-
³y siê trzy) by³o 184, z czego 70% stanowi³y
dzieci i m³odzie¿. Mistrzostwa sta³y na wy-
sokim poziomie sportowym i organizacyj-
nym, a by³y jednymi z najwiêkszych, jakie
w tym roku odby³y siê na terenie Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Organizatorami zawodów byli:
� Burmistrz Miasta Milanówka i Urz¹d

Miejski w Milanówku;
� Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma-

zowieckiego;
� Starostwo Powiatu Grodziskiego;
� Centrum Kultury i Promocji w Milanówku;
� Hala Sportowa w Milanówku;
� Mazowiecki Zwi¹zek Szachowy.

Zawody mia³y na celu popularyzacjê spor-
tu szachowego na terenie Mazowsza i Mila-

nówka. W Mistrzostwach uczestniczyli gra-
cze z trzech krajów: Polski, USA i Peru oraz
z wielu miast i gmin: Milanówka, Grodziska
Mazowieckiego, Brwinowa, Podkowy Le-
�nej, Warszawy, Wêgrowa, Warki, Micha³o-
wic, Miêdzyborowa, Piastowa, Góry Kalwa-
rii, Chylic, Puszczy Mariañskiej, Jab³onnej,
Ostro³êki, £ad, Pruszkowa, Suwa³k, Grójca,
Lublina, Rzeszowa, P³ocka, Gostynina, Pu³-
tuska, Siedlec, Miñska Mazowieckiego, Zie-
lonki i Kask. Cieszê siê, ¿e w tym roku re-
prezentowane by³y praktycznie wszystkie
szko³y podstawowe w Milanówku. Mistrzo-
stwa mia³y nie tylko liczn¹, ale i bardzo sil-
n¹ obsadê. Wystarczy wspomnieæ, ¿e wziêli
w nich udzia³ mistrzowie miêdzynarodowi
oraz arcymistrz £ukasz Cyborowski (AZS UMCS
Lublin). Dwa Turnieje zosta³y rozegrane syste- ci¹g dalszy na str. 14

mem szwajcarskim na dystansie 9 rund po
15 minut dla zawodnika, a ten dla najstarszych
tempem 20 minut na partiê na dystansie 7 rund.

Zawody uroczy�cie otworzy³ Burmistrz
Jerzy Wysocki, który serdecznie podziêkowa³
uczestnikom, rodzicom i kibicom za tak licz-
ne przybycie oraz organizatorom za przygo-
towanie turniejów.

Zwyciêzc¹ Mistrzostw Mazowsza w sza-
chach szybkich okaza³ siê mistrz miêdzyna-
rodowy Krzysztof Jakubowski (Juvena Hañ-
cza Suwa³ki), który zgromadzi³ 7,5 punktu
i wyprzedzi³ Micha³a Skalskiego z Zelmera
Rzeszów. Najlepsz¹ zawodniczk¹ okaza³a siê
mistrzyni miêdzynarodowa Liliana Leszner
(UKSz Jedwabnik Milanówek), a najlepszym
juniorem: Tomasz G³uszko (MKS Polonia
Warszawa).

Sekretarz zajmuje siê problemami orga-
nizacji Urzêdu, planowania pracy oraz obs³ugi
interesantów. Zapewnia warunki efektywnego
funkcjonowania, sprawnego dzia³ania i pra-
wid³owego wykonywania zadañ Urzêdu,
wspó³pracuj¹c z osobami kieruj¹cymi komór-
kami organizacyjnymi. W celu realizacji swo-
ich zadañ Sekretarz uprawniony jest do wnio-
skowania w sprawach zatrudniania i zwal-
niania, nagradzania, karania oraz awanso-
wania i ustalania p³ac pracowników Urzêdu.

Wymagania niezbêdne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pe³na zdolno�æ do czynno�ci prawnych

oraz korzystanie z pe³ni praw publicznych;
3. Niekaralno�æ za przestêpstwo pope³nio-

ne umy�lnie;
4. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na zatrudnie-

nie na w/w stanowisku;
5. Nieposzlakowana opinia;
6. Wykszta³cenie wy¿sze, preferowane

prawnicze lub administracyjne;
7. Minimum 5 letni sta¿ pracy;
8. Umiejêtno�æ obs³ugi komputera w zakre-

sie pakietu Office;
9. Wiedza w zakresie przepisów:

� funkcjonowania administracji publicznej,
� procedury administracyjnej (tj. K.p.a.),
� prawo zamówieñ publicznych.

Burmistrz Miasta Milanówka
og³asza konkurs
na stanowisko

Sekretarz Miasta Milanówka
Wymagania dodatkowe:

1. Przynajmniej 3 letni okres zatrudnienia
na stanowisku kierowniczym w admini-
stracji rz¹dowej lub samorz¹dowej;

2. Znajomo�æ jêzyka angielskiego w stop-
niu komunikatywnym;

3. Znajomo�æ przepisów dotycz¹cych pozy-
skiwania �rodków unijnych;

4. Zdolno�ci organizacyjne;
5. Zdolno�ci analityczne i koncepcyjne,

umiejêtno�æ planowania i organizacji
pracy;

6. Samodzielno�æ w planowaniu i wykony-
waniu zadañ;

7. Odporno�æ na stres;
8. Umiejêtno�æ skutecznej komunikacji;
9. Umiejêtno�æ zarz¹dzania zespo³em;
10. Wysoka kultura osobista.

Planowane zatrudnienie:
Od 1 wrze�nia 2008 r. na podstawie po-

wo³ania zgodnie z art. 68 kp oraz art. 2 pkt 3
ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracowni-
kach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 Nr 142
poz. 1593 ze zm.)

Termin sk³adania ofert: do dnia
13 czerwca 2008 r. do godz. 14.00.

Szczegó³y dotycz¹ce oferty oraz wymaga-
nych dokumentów � na stronie:
www.milanowek.pl w BIP.

Obecnie prowadzone s¹ prace projektowe
zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Akacjowa, Bociania, Brwinowska,
Chopina, Chrzanowska, Cicha, Dembowskiej,
D³uga, Fiderkiewicza, G³owackiego, Górno-
le�na, Graniczna, Grodeckiego, Grudowska,
In¿ynierska, Jasna Ja�minowa, Kazimie-
rzowska, Kochanowskiego, Konopnickiej,
Ko�ciuszki, Krasiñskiego, Literacka, £¹czna,
£¹kowa, Ma³a, Nadarzyñska, Nowowiejska,
Okrzei, Per³owa, Piaski, Pi³sudskiego, Pod-
górna, Podwiejska, Pó³nocna, Prosta, Pró¿-
na, Przejazd, Sko�na, Sosnowa, Staszica,
�rednia, Wiatraczna, Wierzbowa, Wojska
Polskiego, Wysockiego, Wysoka i ̄ wirki.

W ramach zawartej z Gmin¹ Milanówek
umowy dokumentacje projektow¹ wykonuje
Przedsiêbiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o.o.,
15-950 Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 55A lok.
57tel/fax 0 85 675 35 93.

W ramach sporz¹dzania planów zagospo-
darowania terenu przedstawiciele Wyko-
nawcy uzgadniaj¹ z w³a�cicielami nierucho-
mo�ci po³o¿onych przy trasach projektowa-
nych kana³ów sanitarnych lokalizacje przy-
kanalików do budynków mieszkalnych.

Umieszczenie trasy przykanalika na pla-
nie zagospodarowania terenu wymaga pi-
semnej zgody w³a�ciciela(i) nieruchomo�ci.
Nie wi¹¿e siê to z poniesieniem jakichkol-
wiek kosztów ze strony mieszkañców.

Przedstawiciele Wykonawcy wyposa¿eni
s¹ w stosowne upowa¿nienia wystawione
przez Burmistrza Miasta Milanówka.

 Referat Technicznej Obs³ugi Miasta
Zbigniew Sk³odowski

Informacja
dotycz¹ca kanalizacji sanitarnej
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W kategorii klas I-III Szko³a Podstawowa
nr 2 zajê³a II miejsce, a najlepszymi p³ywa-
kami byli:

Martyna Inkielman � indywidualnie II m.
Agata Inkielman � indywidualnie III m.
Aleksandra Borczyk � indywidualnie III m.
W kategorii klas IV-VI nasza Szko³a zajê-

³a III miejsce, a najlepsze wyniki osi¹gnêli:
Pawe³ Jaczewski � indywidualnie I m.
Jacek Bieszke � indywidualnie II m.

Mistrzostwa Powiatu
Grodziskiego w P³ywaniu

Bart³omiej Kisieliñski, Jakub Stankiewicz,
Ada Kowalska, Patryk Razum � indywidual-
nie III miejsca.

Nale¿y jeszcze podkre�liæ, ¿e Szko³a Pod-
stawowa nr 2 w Milanówku zajê³a najlepsze
miejsce w klasyfikacji generalnej spo�ród
szkó³ milanowskich.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
Marianna Frej

Sk³ad dru¿yny:
Dorota Zió³ek, Paulina Andrzejewska, Pau-
lina B³¹ka³a, Karolina Szatanik, Kasia Milew-
ska, Magdalena Brzozowska, Zana Mierow-
ska, Ada Kowalska

Dyrektor SP nr 2
Marianna Frej

Pi³ka no¿na
dziewcz¹t
Dnia 8 maja 2008 r. odby³y siê
Zawody Powiatowe w pi³kê no¿n¹
dziewcz¹t, na których to nasza
dru¿yna zajê³a II miejsce, ustêpuj¹c
tylko dru¿ynie z Jaktorowa.

Informujê wiêc, ¿e Szko³a Podstawowa Nr 2
w Milanówku udostêpnia w pogodne popo-
³udnia i wieczory (do zapadniêcia zmroku)
swoje boiska wg nastêpuj¹cego harmonogramu:

Maj
dni powszednie: 17.30 � 20.30
sobota niedziela: 16.30 � 20.30
opiekun: nauczyciel wychowania fizyczne-
go lub inny nauczyciel szko³y

Czerwiec
dni powszednie: 18.00 � 21.00
sobota niedziela: 16.00 � 21.00
opiekun: nauczyciel wychowania fizyczne-
go lub inny nauczyciel szko³y

Wszyscy zainteresowani aktywnym spê-
dzaniem czasu wolnego mog¹ zagraæ w po-

pularne gry zespo³owe pod czujnym okiem
osoby nadzoruj¹cej boiska i, je�li trzeba, or-
ganizuj¹cej przebieg zajêæ. Warunkiem ko-
niecznym uczestnictwa w zajêciach jest prze-
strzeganie regulaminu oraz respektowanie
i stosowanie siê do poleceñ dy¿uruj¹cego
opiekuna. Warto nadmieniæ, i¿ pierwszeñ-
stwo w korzystaniu z boisk maj¹ uczniowie
Szko³y.

Przewidziane jest te¿, wzorem lat ubie-
g³ych, prowadzenie podobnych zajêæ w mie-
si¹cach wakacyjnych i wczesn¹ jesieni¹. Har-
monogram tych zajêæ zostanie og³oszony
w stosownym terminie.

Zapraszam dzieci i m³odzie¿ i zachêcam-
do za¿ywania ruchu na powietrzu. Mam te¿
nadziejê, ¿e odwiedzaj¹cy szkolny teren

uszanuj¹ powierzone im mienie, a kultural-
ne zachowanie nie zak³óci przyjemno�ci
przebywania na przyszkolnym terenie w gro-
nie przyjació³ i znajomych.

Dyrektor SP nr 2
Marianna Frej

Czas na relaks
Nadej�cie ciep³ych wiosennych dni umo¿liwi³o korzystanie z nowego
boiska sportowego z nawierzchni¹ ze sztucznej trawy oraz pozosta³ych
obiektów sportowych.

Zapraszamy
do korzystania

z kortów tenisowych
Poniedzia³ek: pi¹tek 8.00�21.00
Sobota, niedziela i dni �wi¹teczne: 8.00�20.00
Szkó³ka tenisowa od 01.06.2008 r. dla dzieci
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych � pi¹-
tek godz. 15.00�16.00.
Cennik kortów
1. Dla m³odzie¿y z Milanówka i ucz¹cej siê

w Milanówku (szkó³ podstawowych, gim-
nazjalnych i �rednich):
� od poniedzia³ku do pi¹tku, do godz.

16.00 � 10 PLN
2. Dla doros³ych

� do godz. 16.00 � 16 PLN
� po godz. 16.00 � 20 PLN
� sobota, niedziela i dni �wi¹teczne � 20 PLN

 3. Przy w³¹czonym �wietle � 23 PLN

Dnia 25 kwietnia 2008 r. na basenie w Grodzisku Maz. odby³y siê
Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego w P³ywaniu.

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 podczas zmagañ
w Mistrzostwach Powiatu Grodziskiego w P³ywaniu
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Mistrzostwa Milanówka w Szachach
ci¹g dalszy ze str. 12

Oto lista najlepszej pi¹tki w Mistrzostwach Mazowsza w szachach szybkich:
Lp. Imiê i nazwisko Klub
1. Mm Krzysztof Jakubowski KSz. Juvena Hañcza Suwa³ki
2. Mm Micha³ Skalski Zelmer Rzeszów
3. Am £ukasz Cyborowski AZS UMCS Lublin
4. Carlos Alvarado Peru
5. K Micha³ Bartel MKS Polonia Warszawa

Oto lista najlepszej piêtnastki w Mistrzostwach Milanówka Juniorów w szachach szybkich:
Lp. Imiê i nazwisko Liczba punktów Klub
1. Piotr Bia³czak 7,5 UMKS Wie¿a Ostro³êka
2. Kamila Jarmu¿yñska 7,5 UKS Hetman Micha³owice
3. Mi³osz Sieradzki 7,5 Zieloni Zielonka
4. £ukasz Grzenkowicz 7 PKS Agape Bia³o³êka
5. Jakub Sachanowicz 7 KS Skoczek Siedlce
6. Kamil Koliñski 7 UKS Hetman Puszcza Mariañska
7. Marek Go³êbiewski 6,5 UKS Szachylice
8. Jakub Ogonowski 6,5 UKS Czternastka
9. Kasper Radek 6,5 UKS Szachylice
10. Mateusz Pastuszak 6,5 MKS Polonia Warszawa
11. Pawe³ Jarmu³a 6 MKS Polonia Warszawa
12. Maciej Kuczyñski 6 MKS MDK Warszawa
13. Emilia Wolska 6 LKS Lotos Jab³onna
14. Dominik Smyk 6 PKS Agape Bia³o³êka
15. Daniel Koliñski 6 UKS Hetman Puszcza Mariañska

Oto lista najlepszej pi¹tki w Mistrzostwach Mazowsza Seniorów powy¿ej 60 lat w szachach
Lp. Imiê i nazwisko Liczba punktów Klub
1. Jan Adamski 7 GKSz. im. M. Najdorfa
2. Bogdan Olejarczyk 5 AZS Uniwersytetu Warszawskiego
3. Stanis³aw Magierowski 5 DK Pruszków
4. Piotr Wo³oszyn 5 OK. Brwinów
5. Mieczys³aw Wysocki 4,5 Modus Warszawa

Mistrzem Milanówka Juniorów w sza-
chach szybkich na rok 2008 zosta³ Piotr Bia³-
czak z UMKS Wie¿a Ostro³êka, który zgro-
madzi³ 7,5 punktów i wyprzedzi³ Kamilê Jar-
mu¿yñsk¹ (UKS Hetman Micha³owice) tzw.
lepszym Bucholzem.

W�ród juniorek do lat 15: I miejsce: Emilia
Wolska (Lotos Jab³onna), II miejsce: Monika
Zygacka (PKS Agape Bia³o³êka), III miejsce:
Amelia Bukowska (UKS Jedwabnik Milanówek).

W�ród juniorek do lat 10: I miejsce: Joan-
na Ostrowska (LKS Wrzos Miêdzyborów),
II miejsce: Dominika Jarmu¿yñska (UKS £ady),
III miejsce: Karolina Wegner (UKS Czternastka).

W�ród juniorów do lat 15: I miejsce: Piotr
Bia³czak (UMKS Wie¿a Ostro³êka), II miejsce:
Kasper Radek (UKS Szachylice), III miejsce:
Mateusz Pastuszak (MKS Polonia Warszawa).

W�ród juniorów do lat 10: I miejsce: Jakub
Ogonowski (UKS Czternastka), II miejsce:
Maciej Matuszewski (UKS Czternastka), III miej-
sce: Mateusz Polak (MKS Polonia Warszawa).

W Mistrzostwach Mazowsza Seniorów
powy¿ej 60 lat zdecydowanie triumfowa³
mistrz miêdzynarodowy Jan Adamski (GKSz.
im. M. Najdorfa) z kompletem 7 punktów,
wyprzedzaj¹c Bogdana Olejarczyka (AZS
Uniwersytetu Warszawskiego).

Podczas uroczystego zakoñczenia mi-
strzostw Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki osobi�cie wrêczy³: puchary, meda-
le, dyplomy i nagrody. Jeszcze raz gor¹co
podziêkowa³ uczestnikom, sêdziom zawo-
dów i organizatorom oraz serdecznie zapro-
si³ na kolejne szachowe imprezy do Milanów-
ka. Zawody by³y sprawnie sêdziowane
i przebiega³y w sportowej atmosferze.

Serdecznie dziêkujê za przychylno�æ, po-
moc i poparcie dla tych szachowych imprez:
Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, Zarz¹-
dowi Województwa Mazowieckiego, Staro-
stwu Powiatu Grodziskiego, pracownikom
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku,
koordynatorowi sportu w mie�cie W³odzi-
mierzowi Filipiakowi, opiekunowi Hali Spor-
towej na milanowskim Grudowie Grzegorzo-
wi Lawendowskiemu, arty�cie grafikowi
Mariuszowi Koszucie i wszystkim wolonta-
riuszom, którzy w³o¿yli ogrom pracy w przy-
gotowanie mistrzostw.

Szczególne podziêkowanie kierujê do
Pani El¿biety Prze�dzieckiej � Dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 1 w Milanówku za
jej ¿yczliwo�æ i wypo¿yczenie tak potrzeb-
nego sprzêtu do gry czyli sto³ów i krzese³.

Dziêki tym wszystkim ludziom dobrej
woli przeprowadzono �super� zawody sza-
chowe w Milanówku, a wielu uczestników,
którzy opuszczali halê, deklarowa³o swój
udzia³ w przysz³orocznych mistrzostwach.

Opiekun szkó³ki szachowej
Jaros³aw Kowalewski

Wyniki zawodów

Uczestnicy
mistrzostw podczas
rozgrywek

Opiekun szkó³ki szachowej
Jaros³aw Kowalewski

i Burmistrz Jerzy Wysocki
podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw
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