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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie od 8 lutego do
28 lutego 2006 r.

Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2006 r.
Przenosi siê miêdzy paragrafami w planie wydatków w rozdz. 75647 kwotê
800,00 z³, z przeznaczeniem na zakup
papieru nakazowego do wymiaru podatków lokalnych na 2006 rok.
2. Powo³ania komisji konkursowej do opiniowania przeprowadzanych otwartych
konkursów ofert na realizacjê zadañ publicznych przez organizacje pozarz¹dowe w 2006 r. w dziedzinach: organizacja
imprez kulturalnych, wydawnictwa o Milanówku i organizacja zajêæ sportowych 
specjalnoæ pi³ka no¿na i organizacja wypoczynku letniego.
3. Przeprowadzenia VI edycji konkursu na
Naj³adniejszy ogródek przydomowy Milanówek 2006 r. Konkurs trwa od
16.05.2006 r.  30.09.2006 r. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do 30.10.2006 r.
II. Zdecydowa³ utrzymaæ dotychczasowe
stawki dzier¿awy gruntu na targowisku
miejskim, w bie¿¹cym roku.
III. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na usuwanie odpadów komunalnych
z koszy ulicznych na terenie miasta w br.,
b) na letnie utrzymanie czystoci dróg
i skwerów na terenie miasta w br.,
c) na wykonanie warstwy nawierzchni
cieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych w br.,
d) na wykonanie podbudowy t³uczniowej
w ulicy redniej w br.,
e) na wiosenny wywóz lici z prywatnych
posesji i terenów u¿ytecznoci publicznej w granicach miasta (patrz zmienione terminy na str. 16).
w trybie pozaustawowym
f) na zakup oleju opa³owego dla OSP (do
ogrzania wietlicy przy ul. Warszawskiej 18),
g) na wykonanie prac fotograficznych 
zdjêæ z okazji 15-lecia rodowiska
ci¹g dalszy na str. 6
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Bezp³atne szkolenie
dla Milanowian
W ostatnim Biuletynie Miasta Milanówka (Nr 2/2006) przekazalimy Pañstwu informacjê, ¿e Urz¹d Miejski w Milanówku
ubiega siê o rodki finansowe z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 2.1. (Rozwój umiejêtnoci powi¹zany
z potrzebami regionalnego rynku pracy
i mo¿liwoci kszta³cenia ustawicznego w regionie) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na organizacjê bezp³atnych szkoleñ dla pracuj¹cych
osób, które s¹ mieszkañcami Milanówka lub
pracuj¹ na tym terenie. Celem szkoleñ jest
podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
pracuj¹cych, a tym samym zwiêkszenie ich
konkurencyjnoci na rynku pracy.
Aby ustaliæ potrzeby mieszkañców wszyscy zainteresowani zostali poproszeni o wype³nienie ankiety kwalifikacyjnej i dostarczenie jej w terminie do 10.03.2006 r. do Miejskiego Centrum Informacji lub Urzêdu Miejskiego w Milanówku.

Szkolenie to spotka³o siê z bardzo du¿ym
zainteresowaniem z Pañstwa strony. Otrzymalimy 170 wype³nionych ankiet. 129 zg³oszeñ pochodzi od osób pracuj¹cych i tylko
te bêd¹ przedmiotem badañ, poniewa¿ w ramach dzia³ania 21 w szkoleniu mog¹ uczestniczyæ tylko osoby pracuj¹ce. Najwiêkszym
zainteresowaniem ciesz¹ siê kursy dotycz¹ce obs³ugi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, nauki jêzyka angielskiego, umiejêtnoci pozyskiwania Funduszy Europejskich
oraz opracowywanie dokumentacji (zdjêcia,
tekst, strona www.).
Obecnie Urz¹d Miejski przygotowuje projekt zgodny z Pañstwa zainteresowaniami,
pt: Kiosk ze szkoleniami, który na pocz¹tku kwietnia, zostanie z³o¿ony do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Okres rozpatrywania
wniosku przez WUP trwaæ bêdzie oko³o
3 miesiêcy, po czym poinformujemy o jego
rezultatach.
Magdalena Stanisz
Kierownik MCI

Uwaga! Zmiana terminu wywozu lici (szczegó³y str. 16)
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Informacja z XXX Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
XXX Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 28 lutego 2006 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Korycki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz
miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie
i mieszkañcy miasta Milanówka.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Majewski wrêczyli nagrody laureatom konkursu na
Najpiêkniej Owietlony Ogródek wi¹teczny
w Milanówku w 2005 roku. (szerzej o konkursie piszemy na stronie 10)
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad XXX sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty uchwa³:
Uchwa³a nr 349/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2006 r.,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.
Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych:
Rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alnoæ - przeznacza siê kwotê 15.000 z³ na dotacjê celow¹ dla Gminy Brwinów na realizacjê wspólnego projektu gmin: Brwinów, Milanówek
i Podkowa Lena pod has³em Ma³y Londyn
w ramach organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego.
Dokonuje siê zmian w planie rozchodów
bud¿etu miasta:
l Zmniejsza siê plan rozchodów bud¿etu
miasta na 2006 rok przeznaczonych na
sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek
o kwotê 15.000 z³, w zwi¹zku z umorzeniem
po¿yczki z WFOiGW w Warszawie.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
bud¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ
planu:
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejsza siê planowane wydatki na
pomoc finansow¹ dla samorz¹du województwa mazowieckiego o kwotê 70.000 z³, rodki przenosi siê do rozdz. 60016.
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - na
projekt techniczny przebudowy ulicy Szkolnej przeznacza siê 70.000 z³.
Rozdz. 70004 - Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej - przeznacza siê
kwotê 15.000 z³ na dotacjê celow¹ dla
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ZGKiM z przeznaczeniem na modernizacjê
(przystosowanie) pomieszczeñ w budynku
przy ul. Turczynek dla potrzeb wietlicy rodowiskowej.
Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin - zwiêksza siê
plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
5.660 z³ z przeznaczeniem na zakup sprzêtu komputerowego.
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe zmniejsza siê plan wydatków w ZSG Nr 1
o 1.410 z³, czêæ rodków w wys. 1120 z³
przenosi siê do rozdzia³u 80110.
Rozdz. 80110 - Gimnazja - w planie wydatków ZSG NR 1 zmniejsza siê planowane
rodki na wyp³aty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeñ o kwotê 22.870 z³, czêæ tych rodków
w wys. 2500 z³ przeznacza siê na zakup sto³ów do tenisa. Ponadto zwiêksza siê wydatki
na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce o 1120 z³. W planie wydatków ZSG NR 3
dokonuje siê przeniesieñ w planie wydatków
na kwotê 4.500 z³ z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz na kwotê 4.840 z³
z przeznaczeniem na us³ugi zdrowotne dla
pracowników i op³aty za dostêp do Internetu.
Rozdz. 85214 - Zasi³ki i pomoc w naturze
oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³ecznezmniejsza siê plan wydatków o kwotê
24.000 z³, rodki przenosi siê do rozdz.
85395.
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alnoæ - przeznacza siê kwotê 24.000 z³ na wiadczenia
spo³eczne zwi¹zane z organizacj¹ prac spo³ecznie u¿ytecznych dla osób bezrobotnych
bez prawa do zasi³ku korzystaj¹cych ze
wiadczeñ z pomocy spo³ecznej w okresie
1.03-31.05.2006 r.
Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - w zwi¹zku z rezygnacj¹ zlecania stowarzyszeniom realizacji zadania
prowadzenie dzia³añ opiekuñczo-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin
ubogich zmniejsza siê plan dotacji o 20.000 z³.
rodki przeznacza siê na wydatki bie¿¹ce
zwi¹zane z prowadzeniem Miejskiej wietlicy Opiekuñczo-Wychowawczej przy ul. Brzozowej 7.
Rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alnoæ - dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragrafami
kwoty 5000 z³ przeznaczonej na renowacjê
miejsc pamiêci narodowej (zmiana klasyfikacji bud¿etowej).
Uchwa³a nr 350/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: realizacji budownictwa wielorodzinnego w ramach Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego na nieruchomociach gruntowych po³o¿onych w Milanówku przy ulicy
Na Skraju w obrêbie 06-01 o ³¹cznej powierzchni 11544 m2, oznaczonych w ewi-

dencji gruntów jako dzia³ki Nr 120/24, 120/
27, 120/29, 120/31, 124/2, 125/2, 125/4,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za,
1-wstrz.
Uchwa³a okrela przypadki w jakich
Mieszkañcy Milanówka ubiegaj¹cy siê o lokale mieszkalne w III etapie TBS, mog¹ otrzymaæ dofinansowanie Gminy do udzia³u partycypacyjnego, który wynosi 30% kosztów
budowy lokalu mieszkalnego. Dofinansowanie Gminy dotyczyæ bêdzie przysz³ych najemców lokali mieszkalnych z terenu Milanówka, którzy:
a. przeka¿¹ do dyspozycji Miasta Milanówka dotychczas zajmowany lokal komunalny, (30% dofinansowania Gminy do
kosztu budowy lokalu, czyli ca³oæ wk³adu partycypacyjnego),
b. obecnie zamieszkuj¹ w budynkach przeznaczonych do rozbiórki b¹d remontu
kapitalnego, (30% dofinansowania Gminy do kosztu budowy lokalu, czyli ca³oæ
wk³adu partycypacyjnego),
c. obecnie zamieszkuj¹ w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ osób fizycznych na
podstawie decyzji o przydziale lokalu lub
umowy o najmie lokalu zawartych przed
dniem 10 listopada 1994 r. i znajduj¹ siê
w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej, (25% dofinansowania Gminy do
kosztu budowy lokalu, czyli 83% wk³adu
partycypacyjnego),
d. obecnie zamieszkuj¹ w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ osób fizycznych, nie
posiadaj¹ decyzji o przydziale lokalu lub
umowy najmu lokalu zawartych przed
dniem 10 listopada 1994 r. i znajduj¹ siê
w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej lub przydzia³ lokalu podyktowany jest wa¿nymi wzglêdami spo³ecznymi,
(25% dofinansowania Gminy do kosztu
budowy lokalu, czyli 83% wk³adu partycypacyjnego),
e. obecnie zamieszkuj¹ w lokalach stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Milanówek
i znajduj¹ siê w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej lub przydzia³ lokalu
w zasobach TBS podyktowany jest wa¿nymi wzglêdami spo³ecznymi, (25% dofinansowania Gminy do kosztu budowy
lokalu, czyli 83% wk³adu partycypacyjnego),
Uchwa³a nr 351/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: zbycia nieruchomoci gruntowej
na rzecz Grodziskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, oznaczonej jako dz. ew. Nr 105 w obr.
06-01 przy ul. Piotra Skargi, stanowi¹cej
w³asnoæ Gminy Miasto Milanówek, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.

Podjêta przez Radê Miasta uchwa³a pozwoli na uporz¹dkowanie spraw w³asnociowych gruntu o pow. 289 m2 pod 12-toma budynkami gara¿owymi przy ul. Piotra Skargi
na terenie osiedla Jedwabnik na rzecz Grodziskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, co umo¿liwi u¿ytkownikom gara¿y ich wykup. Jednoczenie przedmiotowa uchwa³a pozwoli na
uruchomienie wykupu 54-em u¿ytkownikom
gara¿y na s¹siedniej nieruchomoci administrowanej przez GSM.
Uchwa³a nr 352/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: ustalenia najni¿szego wynagrodzenia i uzgodnienia wartoci jednego punktu w z³otych do konstrukcji tabel wynagradzania pracowników gminnych jednostek
organizacyjnych, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni podjêli uchwa³ê, w której ustalono
wartoæ punktów do naliczania zaplanowanych w roku 2006 miesiêcznych kwot wynagrodzeñ dla poszczególnych kategorii zaszeregowania: pracowników Stra¿y Miejskiej, pracowników nie bêd¹cych nauczycielami Przedszkola Nr 1, Szko³y Podstawowej
Nr 2 oraz Zespo³ów Szkó³ Gminnych Nr 1
i Nr 3, pracowników Orodka Pomocy Spo³ecznej oraz pracowników Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Uchwa³a nr 353/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Milanówka,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.
Uchwa³a w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta
Milanówka zosta³a podjêta w zwi¹zku
z ustawowym obowi¹zkiem jaki zosta³ na³o¿ony na gminê w zwi¹zku z nowelizacj¹
ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach. Regulamin stanowiæ bêdzie akt
prawa miejscowego. (tekst uchwa³y zamieszczamy po informacji z XXX sesji)
Uchwa³a nr 354/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy bocznej od
Kwiatowej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Rada Miasta na wniosek Mieszkañców,
przedstawiony przez Przewodnicz¹c¹ Zespo³u ds. Nazewnictwa Mariê Sobczak, ulicy
bocznej od ulicy Kwiatowej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 20/9,
18/4, 19/6 w obrêbie 05-04 nada³a nazwê
Macierzanki.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B, ul. Kociuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

UCHWA£A Nr 353/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Milanówka.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142, poz.1591
z pón. zm.) i art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminie (Dz.U.Nr 236,
poz.2008z 2005 r.) po zasiêgniêciu opinii
Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okrela szczegó³owe zasady
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
miasta Milanówka.
§2
1. Regulamin obowi¹zuje: Gminê, w³acicieli nieruchomoci, jednostki wywozowe na terenie miasta Milanówka.
2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) w³acicielach nieruchomoci - s¹ to
równie¿ wspó³w³aciciele, u¿ytkownicy wieczyci, jednostki organizacyjne
i osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e
inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomociami,
2) odpadach komunalnych - nale¿y przez
to rozumieæ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych, pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu
na swój charakter i sk³ad s¹ podobne
do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
3) wielkogabarytowych odpadach komunalnych - s¹ to sta³e odpady komunalne z gospodarstw domowych, które
nawet po odpowiednim rozdrobnieniu
nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach i workach ze
wzglêdu na rozmiary lub masê i wymagaj¹ oddzielnego wywozu,
4) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y przez to rozumieæ odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi przy udziale mikroorganizmów (odpady kuchenne,
odpady zielone, rêczniki papierowe, itp.),
5) odpadach zielonych - nale¿y przez to
rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych
biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,
6) odpadach budowlanych - nale¿y przez
to rozumieæ odpady powstaj¹ce podczas prac budowlanych, remontowych,

7) odpadach niebezpiecznych - nale¿y
przez to rozumieæ frakcjê odpadów
niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, na które sk³adaj¹ siê
np.: zu¿yte baterie, akumulatory,
wietlówki, leki przeterminowane,
opakowania po rodkach ochrony rolin i nawozach,
8) nieczystociach ciek³ych - rozumie siê
przez to cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych,
9) zbiornikach bezodp³ywowych - rozumie siê przez to instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstawania,
10) zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych
- nale¿y przez to rozumieæ przygotowany przez Gminê system selektywnej zbiórki odpadów - szk³a, makulatury, z³omu, tetra-paków, tworzyw
sztucznych, odpadów organicznych
pochodzenia rolinnego, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i pozosta³ych odpadów,
11) jednostkach wywozowych - oznacza
to podmioty gospodarcze trudni¹ce siê
usuwaniem, wykorzystywaniem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, posiadaj¹ce stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta na prowadzenie dzia³alnoci jw.,
12) zwierzêtach gospodarskich - w rozumieniu niniejszego Regulaminu s¹
nimi: byd³o, trzoda chlewna, konie,
go³êbie, drób, hodowlane zwierzêta
futerkowe (bez ograniczeñ),
13) zwierzêtach domowych - nale¿y
przez to rozumieæ zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez
cz³owieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególnoci: psy, koty oraz
inne zwierzêta nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych,
14) zwierzêtach bezdomnych - s¹ to
zwierzêta domowe lub gospodarskie,
które uciek³y, zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka i stwarzaj¹ zagro¿enie dla cz³owieka, a nie
istnieje mo¿liwoæ ustalenia przez
Stra¿ Miejsk¹ w chwili od³owienia
zwierzêcia ich w³aciciela lub innej
osoby, pod której opiek¹ stale dot¹d pozostawa³y,
15) reklamie - nonik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony
w polu widzenia.
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Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenach nieruchomoci i w miejscach publicznych
§3
1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do utrzymania na ich terenie porz¹dku, czystoci oraz nale¿ytego stanu
sanitarno-higienicznego.
2. W³aciciele posesji s¹ zobowi¹zani do
oczyszczania ze niegu i lodu, usuwania
skutków go³oledzi (posypywanie piaskiem), usuwania b³ota, lici z chodników, po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci
w ulicach utwardzonych i nieutwardzonych.
3. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani
s¹ do utrzymywania czystoci na terenie
nieruchomoci i jej bliskiego otoczenia
zgodnie z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a w szczególnoci do eliminowania zagro¿eñ po¿arowych.
4. Wykonywanie obowi¹zków zwi¹zanych
z prawid³owym utrzymaniem czystoci
i porz¹dku, w tym pozbywanie siê odpadów budowlanych na terenie budowy nale¿y do wykonawcy robót budowlanych.
5. Odpady powsta³e w wyniku remontu
i modernizacji lokali, np.: gruz - nale¿y
gromadziæ w kontenerach uniemo¿liwiaj¹cych pylenie.
6. Mycie pojazdów poza myjniami mo¿e
odbywaæ siê na terenie nieruchomoci
pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji miejskiej
lub gromadzone s¹ w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz.U.Nr 236, poz. 2008 z 2005 r.)
w szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ
bezporednio odprowadzane do gruntu.
7. Naprawy pojazdów samochodowych
poza warsztatami samochodowymi
mog¹ odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem, ¿e nie s¹ uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie,
zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoci porz¹dku w gminach.
8. Obowi¹zkiem Gminy jest utrzymywanie
czystoci dróg na terenie miasta, z wyj¹tkiem dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej. Obowi¹zek ten obejmuje ca³oroczne utrzymanie dróg, w tym zbieranie i pozbywanie siê b³ota, niegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych
z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych do dróg.
9. Obowi¹zkiem Gminy jest instalowanie
koszy ulicznych na terenie miasta.
10. Na terenie miasta zakazuje siê pozbywania odpadów komunalnych poprzez
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umieszczanie odpadów w koszach ulicznych lub w ich otoczeniu oraz na terenach ogólnodostêpnych.
Rozdzia³ III
Zasady zbierania i pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
§4
1. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych zobowi¹zani s¹ do:
1) wyposa¿enia nieruchomoci w typowe
pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów sta³ych - najmniej
1 pojemnik o pojemnoci minimum
0,11 m3 na 4 osoby, pozwalaj¹ce na
obs³ugê przez specjalistyczny sprzêt
dostêpny w gospodarce komunalnej,
2) usytuowania pojemników w utwardzonym miejscu, ³atwo dostêpnym zarówno dla ich u¿ytkowników, jak i dla
pracowników przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoæ w zakresie odbioru odpadów, w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla s¹siednich nieruchomoci,
3) gromadzenia komunalnych odpadów
sta³ych wy³¹cznie w ww. pojemnikach,
4) utrzymywania ww. pojemników w odpowiednim stanie porz¹dkowym i sanitarnym,
5) usuwania sta³ych odpadów komunalnych z czêci zabudowanych i niezabudowanych nieruchomoci.
2. W³aciciele nieruchomoci, na których
przebywaj¹ ludzie, zobowi¹zani s¹ do
odprowadzania nieczystoci ciek³ych do
istniej¹cej miejskiej sieci kanalizacyjnej;
przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi¹zkowe, je¿eli nieruchomoæ jest wyposa¿ona w przydomow¹ oczyszczalniê cieków spe³niaj¹c¹ wymagania okrelone w przepisach
odrêbnych. W przypadku, gdy takiej sieci
brak, w³aciciele nieruchomoci, na których przebywaj¹ ludzie zobowi¹zani s¹
do wyposa¿enia posesji i odprowadzania
nieczystoci ciek³ych do przydomowej
oczyszczalni cieków lub szczelnego
zbiornika bezodp³ywowego o pojemnoci co najmniej 1,5 m3 na osobê. Urz¹dzenia, o których mowa powy¿ej, musz¹
odpowiadaæ wymaganiom wynikaj¹cym
z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002 r. z pón. zm.).
3. Ustala siê minimaln¹ czêstotliwoæ wywozu:
1) sta³ych odpadów raz w miesi¹cu,
2) nieczystoci ciek³ych 1 raz na 2 miesi¹ce.
4. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych i niezabudowanych zobowi¹zani s¹
do usuwania odpadów sta³ych i nieczy-

stoci ciek³ych z terenów nieruchomoci
wy³¹cznie przy pomocy jednostek wywozowych posiadaj¹cych stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta Milanówka,
w oparciu o zawart¹ umowê lub jednorazowe zlecenie, z czêstotliwoci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nianiu siê pojemników
na odpady sta³e oraz zbiorników bezodp³ywowych na nieczystoci ciek³e lecz nie
mniejsz¹ ni¿ podana w pkt 3.
5. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani
s¹ do przechowywania przez okres jednego roku egzemplarzy umów i rachunków wiadcz¹cych o korzystaniu z us³ug
jednostek wywozowych w zakresie usuwania komunalnych odpadów sta³ych
i nieczystoci ciek³ych z nieruchomoci
i przedstawiania ich na ¿¹danie Burmistrza Miasta, upowa¿nionych przez niego pracowników Urzêdu Miejskiego,
w tym funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.
6. Dopuszcza siê kompostowanie przez
w³acicieli nieruchomoci odpadów
komunalnych pochodzenia rolinnego,
zgodnie ze sztuk¹ ogrodnicz¹ i przy
zachowaniu przepisów sanitarnych
i o ochronie rodowiska. Lokalizacja
kompostownika ma odpowiadaæ wymaganiom dotycz¹cych miejsc gromadzenia
odpadów okrelonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
poz.690 z 2002r. z pón. zm.).
§5
1. Z obowi¹zków, o których mowa w § 4
pkt 1 zwolnieni s¹ w³aciciele posesji
uczestnicz¹cy w zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych.
Zasady dzia³ania zintegrowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych s¹ okrelone poni¿ej.
2. Wywóz odpadów w tym systemie jest
prowadzony przez jednostkê wywozow¹, której Gmina udzieli zamówienia na
obs³ugê systemu.
3. Wywóz posegregowanych odpadów szk³a, makulatury, z³omu, tetra-paków
oraz tworzyw sztucznych (dotyczy jednego kompletu worków) oraz odpadów
wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych jest bezp³atny. Wywóz odpadów pozosta³ych po selektywnej zbiórce
i bio-odpadów oraz odpadów posegregowanych w dodatkowych workach odbywa siê na koszt w³aciciela nieruchomoci. Dodatkowe worki do selektywnej
zbiórki oraz worki na odpady pozosta³e
i na bio-odpady mo¿na zakupiæ we
wskazanej placówce handlowej.
4. W³aciciele nieruchomoci uczestnicz¹cy w zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych, gromadz¹ posegregowane odpady

szk³a, makulatury, drobnego z³omu, tetra-paków i tworzyw sztucznych w kolorowych workach foliowych o poj. 120 l
ka¿dy, specjalnie oznaczonych: bia³ych
na szk³o, niebieskich na makulaturê,
czerwonych na drobny z³om i tetra - paki
oraz zielonych na tworzywa sztuczne.
Komplet worków - po jednej sztuce
w ka¿dym kolorze, w³aciciele nieruchomoci otrzymuj¹ w momencie podpisania umowy bezporednio z firm¹ obs³uguj¹c¹ system lub w Referacie Ochrony
rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku.
5. Wywóz odpadów posegregowanych
i pozosta³ych po selektywnej zbiórce odbywa siê na podstawie spisanej przez
jednostkê wywozow¹ obs³uguj¹c¹ system z w³acicielem nieruchomoci indywidualnej umowy, zawieraj¹cej m.in.
warunki dotycz¹ce lokalizacji i przygotowania worków z posegregowanymi
odpadami do odbioru, harmonogram
odbioru i zasady segregowania odpadów
oraz tryb i zasady odp³atnoci za wywóz
odpadów organicznych pochodzenia rolinnego i wywóz odpadów pozosta³ych
po selektywnej zbiórce.
6. W³aciciel nieruchomoci uczestnicz¹cy
w selektywnej zbiórce odpadów zobowi¹zany jest do wystawiania 1 raz na
2 miesi¹ce przynajmniej 1 worka z posegregowanymi odpadami: szk³a, makulatury, drobnego z³omu, tetra-paków lub
tworzyw sztucznych zape³nionego minimum w 1/3 pojemnoci.
7. Dla uczestników systemu selektywnej
zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej Gmina ustawi³a pojemniki na surowce wtórne.
8. Jednostka wywozowa za bezp³atny wywóz posegregowanych odpadów - szk³a,
makulatury, z³omu, tetra-paków, tworzyw sztucznych, odpadów organicznych oraz pozosta³ych odpadów, przy
odbiorze odpadów, pozostawi raz na
12 miesiêcy pisemne pokwitowanie - potwierdzenie odbioru.
9. Dokumenty, o których mowa w punktach
5 i 8 w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany zachowaæ przez okres 1 roku,
jako dowód wiadcz¹cy o korzystaniu
z us³ug jednostki wywozowej w zakresie usuwania komunalnych odpadów
sta³ych, w celu okazania na ¿¹danie Burmistrza Miasta, upowa¿nionych przez
niego pracowników Urzêdu Miejskiego,
w tym funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.
§6
Gmina zapewnia w³acicielom nieruchomoci bezp³atny wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych bezporednio
z posesji w oparciu o poni¿sze zasady:
1) wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych bezporednio z posesji odbywa siê w cyklu raz w miesi¹cu na pod-

stawie indywidualnych zg³oszeñ kierowanych osobicie lub telefonicznie do
Referatu Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Milanówku. Zg³aszaj¹cy
jest zobowi¹zany podaæ nazwisko i imiê,
adres oraz rodzaj i iloæ odpadów, wg
wykazu odpadów wielkogabarytowych,
dostêpnego w Referacie Ochrony rodowiska oraz na stronie internetowej miasta.
2) gmina nie zapewnia odbioru odpadów
wielkogabarytowych odbiegaj¹cych rodzajem i rozmiarami od podanych w wykazie odpadów wielkogabarytowych.
3) bezp³atny wywóz komunalnych odpadów wielkogabarytowych nie przys³uguje w³acicielom nieruchomoci, którzy
nie zawarli umów na wywóz odpadów
komunalnych lub nie przyst¹pili do zintegrowanego systemu gromadzenia
i wywozu odpadów komunalnych.
§7
1. Gmina zapewnia w³acicielom nieruchomoci bezp³atny wywóz odpadów niebezpiecznych bezporednio z posesji.
2. Wywóz odpadów niebezpiecznych bezporednio z posesji odbywa siê w cyklu
1 raz w miesi¹cu na podstawie indywidualnych zg³oszeñ kierowanych osobicie lub telefonicznie do Referatu Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku. Zg³aszaj¹cy jest zobowi¹zany
podaæ nazwisko i imiê, adres oraz rodzaj
i iloæ odpadów, wg wykazu dostêpnego
w Referacie Ochrony rodowiska oraz na
stronie internetowej miasta.
3. Gmina nie zapewnia odbioru odpadów
niebezpiecznych nieujêtych w wykazie.
4. Gmina zapewnia odbiór odpadów niebezpiecznych, tj.: baterii, wietlówek,
przeterminowanych leków poprzez ustawienie w wyznaczonych punktach specjalistycznych pojemników do gromadzenia ww. odpadów.
§8
Gmina zapewnia w³acicielom posesji
bezp³atny odbiór lici z posesji w okresie jesiennym i wiosennym na zasadach og³aszanych w Biuletynie Miasta Milanówka.
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe i gospodarskie.
§9
1. Wprowadza siê zakaz utrzymywania
zwierz¹t gospodarskich w obrêbie strefy
ochrony konserwatorskiej, wpisanej do
rejestru zabytków decyzj¹ z dnia
08.01.1988r., znak: L. dz. KLVIII/1319/
47/88 Konserwatora Zabytków miasta
sto³ecznego Warszawy pod nr 1319-A,
jako zespó³ urbanistyczno-krajobrazowy
Miasta Milanówka.
2. Na pozosta³ych obszarach, w tym na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej
dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t

gospodarskich pod warunkiem przestrzegania przepisów sanitarnych,
budowlanych i ochrony rodowiska,
a w szczególnoci: nie bêdzie powodowaæ uci¹¿liwoci dla s¹siednich nieruchomoci, sk³adowany obornik lub inne
odpady pochodz¹ce z utrzymania zwierz¹t musz¹ byæ gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym
pod³o¿u i nie powodowaæ uci¹¿liwoci
zapachowej.
§ 10
Do obowi¹zków osób utrzymuj¹cych
zwierzêta domowe nale¿y w szczególnoci:
1) psy znajduj¹ce siê na terenach ogólnodostêpnych powinny byæ prowadzone na
smyczy lub w kagañcu, a w przypadku
ras uznanych za agresywne - na smyczy
i w kagañcu,
2) usuwanie zanieczyszczeñ pozostawionych przez psy i inne zwierzêta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych
i skwerach,
3) przestrzeganie innych obowi¹zków
okrelonych w przepisach szczególnych,
jak obowi¹zkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wcieklinie, uzyskanie
zezwolenia na utrzymywanie psów ras
uznanych za agresywne,
4) obowi¹zki okrelone w podpunktach
1 i 2 dotycz¹ równie¿ zwierz¹t nieudomowionych, trzymanych w charakterze
zwierz¹t domowych,
5) sta³y i skuteczny dozór nad zwierzêtami,
6) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wy³¹cznie na terenie nieruchomoci
nale¿ycie ogrodzonej, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa
i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich.
W przypadku posiadania psa rasy uznanej za agresywn¹ nieruchomoæ nale¿y
wyposa¿yæ w tabliczkê ze stosownym
ostrze¿eniem,
7) osoby utrzymuj¹ce psy, koty i inne zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania rodków ostro¿noci zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego u¿ytku i ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie zwierz¹t,
które utrzymuj¹.
§ 11
Obowi¹zek usuniêcia pad³ych zwierz¹t
spoczywa na:
1) w³acicielach zwierz¹t,
2) w³acicielach nieruchomoci - w przypadku zwierz¹t bezpañskich, pad³ych na
terenie ich nieruchomoci,
3) Gminie w innych przypadkach.
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§ 12
Psy znajduj¹ce siê na terenach ogólnodostêpnych pozbawione dozoru w³aciciela s¹
traktowane jako bezdomne i mog¹ byæ od³owione przez uprawnione s³u¿by miejskie
i odwo¿one do schroniska. Przy odbiorze psa
ze schroniska w³aciciel zwraca koszty od³owienia i utrzymania psa. W ramach zapobiegania bezdomnoci zwierz¹t s³u¿by miejskie
mog¹ podj¹æ decyzje o sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierz¹t, a w przypadku
lepego miotu o upieniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t (Dz.U. Nr 106 2003 r.
poz.1002 z pón. zm.) i uchwa³y Nr 267/
XXIV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia
28.04.2005 r. w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t z terenu miasta Milanówka oraz rozstrzygania o dalszym postêpowaniu z tymi zwierzêtami.
Rozdzia³ V
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§13
1. Obowi¹zek przeprowadzenia deratyzacji
spoczywa na w³acicielach nieruchomoci i powinna byæ wykonywana w miarê
potrzeby.
2. Termin i obszar przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Miasta Milanówka w uzgodnieniu
z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej
wiadomoci (w sposób zwyczajowo
przyjêty).
Rozdzia³ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z Programu Ochrony i Kszta³towania rodowiska Miasta Milanówka wraz z Planem
Gospodarki Odpadami.
§ 14
Okrela siê maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów, zgodnie z przyjêt¹
Uchwa³¹ Nr 160/XVI/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 18.06.2004 r. w sprawie przyjêcia Programu Ochrony i Kszta³towania rodowiska Miasta Milanówka wraz z Programem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011:
- do 31.12.2010 r. nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
- do 31.12.2013 r. do nie wiêcej ni¿ 50%.
§ 15
1. Obowi¹zuje zakaz umieszczania reklam:
a) na terenach zieleni miejskiej (parki,
skwery, pasy zieleni, lasy),
b) na pomnikach przyrody i drzewach,
c) na budynkach celu publicznego oraz
budynkach wpisanych do rejestru
b¹d ewidencji konserwatora zabytków,
d) na formach ma³ej architektury placów
i ulic,
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e) na budowlach i urz¹dzeniach miejskiej
infrastruktury technicznej,
f) na ogrodzeniach nieruchomoci wpisanych do rejestru b¹d ewidencji
konserwatora zabytków,
g) w sposób utrudniaj¹cy ruch pieszy
i ko³owy,
h) w sposób utrudniaj¹cy odczytanie
znaków drogowych, nazw ulic i numerów budynków.
2. Obowi¹zuje zakaz umieszczania reklam
zas³aniaj¹cych: drzewa - pomniki przyrody oraz wyró¿niaj¹ce siê elementy architektoniczne i osie widokowe (panoramy) nieruchomoci wpisanych do rejestru zabytków.
3. Obowi¹zuje uzgadnianie lokalizacji reklam z Ogrodnikiem Miejskim.
4. Celem umieszczenia reklamy w pasie
drogowym nale¿y wyst¹piæ do zarz¹dcy
drogi celem uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na zajêcie pasa drogowego.
5. Konstrukcja i monta¿ reklam musi byæ
zgodna z przepisami zawartymi w ustawie - Prawo budowlane oraz ustawie
o drogach publicznych.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 16
1. Kontrolê wykonywania i przestrzegania
postanowieñ niniejszego regulaminu
sprawuje Burmistrz Miasta Milanówka
za porednictwem uprawnionych osób
oraz funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.
2. W przypadku braku udokumentowania
przez w³aciciela nieruchomoci korzystania z us³ug w zakresie zbierania
i unieszkodliwiania odpadów sta³ych
i ciek³ych Gmina Milanówek przejmie
w trybie zastêpczym wykonywanie ww.
obowi¹zku, a kosztami zostanie obci¹¿ony w³aciciel nieruchomoci.
3. W przypadku nie wywi¹zywania siê
z obowi¹zków okrelonych w niniejszym
regulaminie, zastosowanie maj¹ przepisy kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenia.
§ 17
Traci moc uchwa³a Nr 161/XLVII/97 z dnia
17.06.1997 r. Rady Miasta Milanówka
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie miasta Milanówka i Uchwa³a Nr 230/XXI/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 21.12.2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr 161/XLVII/97 z dnia
17.06.1997 r. dot. szczegó³owych zasad
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
miasta Milanówka.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie od 8 lutego do
28 lutego 2006 r.
ci¹g dalszy ze str. 1

Mielizna wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
h) na Interwencyjny wywóz zalegaj¹cego
niegu z ci¹gów pieszych i jezdnych na
terenie miasta,
i) na wykonanie trzech kompletów map do
projektowanych otworów piezometrycznych na terenie zrekultywowanego sk³adowiska odpadów komunalnych TURCZYNEK,
j) na sterylizacjê i kastracjê bezdomnych
zwierz¹t domowych na terenie miasta w br.
IV. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na Odbiór i wywóz odpadów wielkogabarytowych bezporednio z posesji na terenie miasta w latach 2006-2007,
b) na wykonanie nawierzchni z trylinki
i kostki betonowej w ulicach miasta w br.,
c) na wykonanie podbudowy t³uczniowej
w krawê¿nikach oraz chodników na ulicach miasta w br.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Z ¿ycia
Jedyneczki
czyli ZSG nr 1
Na korytarzach szko³y gazetki, plakaty,
rysunki. Godziny wychowawcze powiêcone zdrowemu stylowi ¿ycia  wolnym od na³ogów, pe³nym witamin, owoców, warzyw.
Mo¿na zobaczyæ nie tylko wiosnê, ale tak¿e
to co ona niesie, czyli witaminki, zdrowie
i radoæ. Organizowane s¹ konkursy plastyczne i gastronomiczne. 5 kwietnia starsze klasy zapraszaj¹ na degustacjê pysznych
sa³atek. Najm³odsi wraz z wychowawcami
wykonuj¹ rekwizyty, tworz¹ w³asne wierszyki, a na apelach piewaj¹ i recytuj¹. 25 kwietnia uczniowie SP zapraszaj¹ do wspólnego
Happeningu  PIRAMIDA ZDROWIA, czyli
kolorowego przemarszu uczniów ulicami
miasta. Jest to zachêta wszystkich do zdrowego stylu ¿ycia, aby ka¿dy umia³ wybraæ
to, co jest najzdrowsze.
Reporter 1

Modernizacja oczyszczalni cieków
w Grodzisku Mazowieckim - co nas nurtuje?

W dniach 3 i 24 marca br. w Teatrze Letnim Miejskiego Orodka Kultury odby³y siê
spotkania z mieszkañcami Milanówka na
temat planowanego ostatniego etapu modernizacji oczyszczalni cieków w Grodzisku
Mazowieckim. W spotkaniach uczestniczyli
burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki i burmistrz Grodziska Maz. Grzegorz Benedykciñski, radni obu miast, autorzy raportu oddzia³ywania na rodowisko przedsiêwziêcia polegaj¹cego na Modernizacji oczyszczalni
cieków w Grodzisku Maz. i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ciekowych
(lata 2006-2008), eksperci i osoby wdra¿aj¹ce projekt modernizacji oczyszczalni cieków.
Emocji nie brakowa³o. W obu spotkaniach
uczestniczy³o ponad 250 osób. Spotkania
trwa³y ³¹cznie prawie 8 godziny. W czasie
spotkañ pojawi³o siê wiele pytañ i w¹tpliwoci. Podsumowuj¹c spotkania nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nie pada³y g³osy za likwidacj¹ oczyszczalni, lecz za jej modernizacj¹, pod warunkiem rozwi¹zania podstawowych problemów:
1. Nurtuj¹ca mieszkañców kwestia spalarni
osadów pociekowych zosta³a zdementowana przez Burmistrza Grodziska Maz.
W sprawie zakazu budowy spalarni osadów pociekowych ma byæ podjêta
uchwa³a przez Radê Gminy Grodzisk Maz.
Mieszkañcy Milanówka postuluj¹ o wpisanie zakazu budowy spalarni osadów
pociekowych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
oczyszczalni.

2. Suszarnia osadów pociekowych winna
byæ obiektem hermetycznym, nie emituj¹cym zanieczyszczeñ do powietrza i gleby. Mieszkañcy postuluj¹ o przedstawienie przez w³adze Grodziska Maz. koncepcji zagospodarowania wysuszonych osadów pociekowych, które nie mog¹ byæ
sk³adowane w nadmiernych ilociach na
terenie oczyszczalni. Burmistrz Grodziska Maz. w tej sprawie wyrazi³ gotowoæ
do przedstawienia rozwi¹zañ, zgodnych
z postulatami Mieszkañców.
3. Mieszkañy protestuj¹ przeciwko funkcjonuj¹cej po s¹siedzku z oczyszczalni¹,
kompostowni odpadów komunalnych,
która jest ród³em fetorów dla zachodniej
czêci Milanówka. Burmistrz Grodziska
Maz. zadeklarowa³ rozwi¹zanie tego problemu (po raz kolejny - z poprzedniej deklaracji, z 2002 roku nie wywi¹za³ siê)
poprzez ostateczn¹ likwidacjê kompostowni. Mieszkañcy wnosz¹, by nast¹pi³o to do koñca 2010 roku.
4. Mieszkañcy postuluj¹ od wielu lat o nasadzenie solidnego pasa zieleni izolacyjnej na terenie oczyszczalni od strony Milanówka. Burmistrz Grodziska Maz. potwierdzi³ wykup gruntów pod nasadzenia
i przyrzek³ realizacjê tego postulatu w ramach modernizacji oczyszczalni do koñca 2008 roku.
5. Mieszkañcy wnioskuj¹, aby po zakoñczeniu modernizacji oczyszczalni cieków,
zosta³ wyznaczony obszar ograniczonego u¿ytkowania wokó³ oczyszczalni, któ-

Porozumienie w sprawie organizacji

prac spo³ecznie u¿ytecznych
23.02.2006 r. w Grodzisku Mazowieckim
zosta³o zawarte porozumienie w sprawie organizacji prac spo³ecznie u¿ytecznych pomiêdzy Starost¹ Powiatu Grodziskiego reprezentowanego przez Hannê Wilamowsk¹ Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Grodzisku Mazowieckim, a Gmin¹ Milanówek reprezentowan¹ przez Jerzego Wysockiego
Burmistrza Miasta Milanówka.
Do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych s¹ kierowane osoby bezrobotne,
które korzystaj¹ ze wiadczeñ Orodka Pomocy Spo³ecznej. Osoby te s¹ kierowane do
prac porz¹dkowych takich jak: odnie¿anie,
grabienie lici, pielenie ogródków, mycie
okien itp. Ka¿dy bezrobotny mo¿e pracowaæ
10 godzin tygodniowo i zarobiæ 6 z³ za godzinê. 40 proc. tej kwoty pokrywa miasto,
a pozosta³a suma jest finansowana przez
Krajowy Fundusz Pracy. Ide¹ organizowania

prac spo³ecznie u¿ytecznych jest pomoc osobom d³ugotrwale bezrobotnym w powrocie
do aktywnoci zawodowej. Chodzi o to, ¿eby
takie osoby nie przebywa³y tylko w domu, lecz
mia³y inne zajêcia. Prace spo³ecznie u¿yteczne realizuje 6 podmiotów:
1. Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku, ul. Królewska 69,
2. Szko³a Podstawowa nr 2 w Milanówku,
ul. Literacka 20,
3. Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku, ul. ¯abie Oczko 1,
4. Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Fiderkiewicza 41,
5. Urz¹d Miejski, ul. Kociuszki 45,
6. Miejski Orodek Kultury, ul. Kocielna 3.
Magdalena Stanisz
Kierownik Miejskiego Centrum Informacji

ry jeli modernizacja spe³ni oczekiwania,
nie powinien wykraczaæ poza granice
obiektu. Winno to nast¹piæ najpóniej
2 lata po zakoñczeniu modernizacji.
S³usznoæ powy¿szych postulatów potwierdzi³ powo³any przez burmistrza Jerzego Wysockiego na probê mieszkañców i organizacji pozarz¹dowych, ekspert dr Witold
Lenart, wicedyrektor Centrum Badañ nad
rodowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu
Warszawskiego.
Postulaty te zosta³y przyjête przez w³adze
Grodziska Maz., jako wnioski Miasta Milanówka do decyzji o uwarunkowaniach rodowiskowych dla modernizacji oczyszczalni cieków, co daje gwarancje, ¿e zostan¹ one
uwzglêdnione w procesie inwestycyjnym.
Na koniec warto zaznaczyæ, ¿e burmistrz
Wysocki poinformowa³ Mieszkañców o wznowieniu (na wniosek Mieszkañców, na koszt
Miasta Milanówka) cyklicznie wykonywanych raz na kwarta³, badañ mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w zachodniej czêci Milanówka, czyli w bezporedniej
bliskoci oczyszczalni i kompostowni.
Kierownik
Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Stanisz

ZDROWIE

Wiadomoæ
z ostatniej chwili!
Komisja Zdrowia, Opieki Spo³ecznej
i Sportu Rady Miasta, na posiedzeniu w dniu
28 marca br. zaakceptowa³a podzia³ rodków
przeznaczonych w bud¿ecie miasta na ochronê zdrowia mieszkañców Milanówka w 2006
roku. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na:
1. Szczepienia dzieci w wieku 1-5 lat (urodzone po 31.12.2000 r.) przeciwko Haemophilus Influenzae.
2. Wybrane badania diagnostyczne kobiet
w ci¹¿y (posiew wymazu z pochwy, Toxo
IgM, HBS, cytologia).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ni¿ej wymienionych placówek NZOZ,
które udzielaj¹ szczegó³owych informacji:
AWEMED,
ul. Piasta 30, tel. 022 758-31-42
MILA-MED
ul. Królewska 125, tel. 022 724-74-76
Praktyka Lekarzy Rodzinnych
ul. Królowej Jadwigi 16, tel. 7583156.
Przewodnicz¹ca Komisji
Zdrowia, Opieki Spo³ecznej
i Sportu Rady Miasta
Ma³gorzata Filipiak
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Miejski Program Rewitalizacji
Rewitalizacja, rozumiana jako proces
przemian przestrzennych, spo³ecznych i ekonomicznych w zdegradowanych czêciach
miast, przyczyni siê do poprawy jakoci naszego ¿ycia, przywrócenia ³adu przestrzennego, do o¿ywienia gospodarczego. Program
odnowy zabudowy, przeciwdzia³ania marginalizacji wybranych obszarów i grup spo³ecznych ma bardzo istotn¹ pozycjê w dzia³aniach samorz¹du.
Program ten skierowany jest do w³acicieli nieruchomoci zabytkowych oraz takich, które znajduj¹ siê w strefie ochrony
konserwatorskiej. W zwi¹zku z powy¿szym
serdecznie zapraszamy wszystkie osoby,
posiadaj¹ce tego typu nieruchomoci do ich
zg³aszania. To pozwoli na stworzenie programu rewitalizacji, który jest dokumentem bazowym, niezbêdnym do aplikowania o rodki
pochodz¹ce ze rodków pomocy bezzwrotnej.

W ramach programu rewitalizacji, wg.
kryteriów przyjêtych na terenie miasta Milanówka, mo¿liwe bêdzie sfinansowanie remontów zewnêtrznych budynków, tzn. elewacji, poszycia i pokrycia dachu, stolarki
okiennej, a tak¿e elementów architektonicznych i najbli¿szego otoczenia, w celu zachowania wygl¹du zewnêtrznego i otoczenia budynków, charakterystycznych dla miejsca,
w którym mieszkamy. W ramach programu
rewitalizacji nie ma mo¿liwoci finansowania remontów wewnêtrznych budynków.
Milanówek ma specyficzny uk³ad urbanistyczny. Powsta³ jako miasto-letnistko.
To w³anie ten fakt powoduje, ¿e mamy wiêksze szanse ubiegania siê o rodki na ochronê dziedzictwa narodowego. Nie tylko dla
nas, którzy zdecydowalimy siê zamieszkaæ
w tym miejscu, ale tak¿e i dla instytucji opi-

niuj¹cych wnioski, jest to bardzo istotny
czynnik determinuj¹cy wybór.
Wszystkim mieszkañcom, którzy zg³osili swoje nieruchomoci, dziêkujemy za okazane zainteresowanie. Lista zg³oszonych
posesji liczy ju¿ kilkanacie pozycji i ci¹gle
jest otwarta. To dziêki Pañstwu prace nabieraj¹ tempa. W Lokalnym Planie Rewitalizacji chcielibymy uwzglêdniæ jak najwiêcej
nieruchomoci, tak by podejmowane przez
nas prace mia³y jak najbardziej kompleksowy charakter. W zwi¹zku z tym zapraszamy
wszystkich w³acicieli nieruchomoci spe³niaj¹cych kryteria jw. do kontaktu z Tomaszem wiebockim, Podinspektorem ds. Unii
Europejskiej w Urzêdzie Miejskim w Milanówku, pod nr: 0-22 758-30-61 wew. 224,
e-mail: uniaeuropejska@milanowek.pl.
Tomasz wiebocki
Podinspektor ds. Unii Europejskiej

Kalendarz wycieczek, rajdów i imprez
turystyczno-rowerowych na rok 2006

organizowanych przez Sekcjê Turystyki Rowerowej
Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku
Termin wycieczki: 13.05.2006, godz. 10.30
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego przy zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Minimalny wiek uczestnika 10 lat.
Dystans 32 km.
Trasa wycieczki: ulicami Milanówka
i miejscowociami gminy Brwinów: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Ludna, Chrzanów
Ma³y, Adamów, Kwiatowa, ¯uków (kierunek
Czubin, kierunek Stare Kotowice), Kociuszki, Gospodarska, Wspólna, Krakowska, Kocielna, Smoleñskiego, Pi³sudskiego, Kazimierzowska, Brwinowska, Turczynek. Przejazd na Stadion KS Milan (ewentualne zakoñczenie wycieczki w MOK-u). Uczestnicy
wycieczki otrzymaj¹ koszulki sportowe
i s³odki posi³ek.
Termin wycieczki: 24.06.2006, godz. 8.30
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego przy zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Minimalny wiek uczestnika 15 lat.
Dystans 65 km.
Trasa wycieczki ulicami Milanówka: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Pó³nocna, Kraszewskiego, Kwiatowa i dalej miejscowociami: ¯uków, T³uste, Stare K³ódno, Ceg³ów,
Gole, Teresin, Niepokalanów, Paprotnia,
Kampinos, ¯elazowa Wola.
Pobyt uczestników wycieczki na Koncercie Chopinowskim i powrót do Milanówka t¹
sam¹ tras¹.
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Termin wycieczki: 22.07.2006, godz. 10.00
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego przy zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Minimalny wiek uczestnika 15 lat.
Dystans 60 km.
Trasa wycieczki: Mickiewicza, Wojska
Polskiego, Kwiatowa, ¯uków, Rokitno, wiecie, Zaborowek, Zaborów ulic¹ Leona, przez
miejscowoci Wólka, przed figur¹ Matki Bo¿ej Bolesnej zakrêt w prawo (droga piaszczysta), £ask¹ Gór¹ szlakami turystycznymi
Puszczy Kampinoskiej do Zajazdu Roztoka.
Powrót przez Leszno, B³onie, Milecin, Milanówek. Zakoñczenie wycieczki w miejscu jej
rozpoczêcia.
Termin rajdu: 24-27.08.2006
Minimalny wiek uczestnika 18 lat. Dystans 500 km.
Trasa rajdu: Milanówek, B³onie, Kazuñ,
Pomiechówek, Nasielsk, Ciechanów, Opinogóra - zwiedzanie muzeum, Ostro³êka zwiedzanie miejsc historycznych na terenie
powiatu ostro³êckiego, Myszyniec, Puszcza
Kurpiowska, Przasnysz, M³awa, P³oñsk,
P³ock - zwiedzanie muzeum, Sochaczew,
B³onie, Milanówek.
Termin imprezy turystyczno-rowerowej:
16.09.2006, godz. 11.00
Zbiórka uczestników na stadionie Klubu
Sportowego Milan w Milanówku. Na terenie przyleg³ym do stadionu odbêd¹ siê za-

wody rowerowe. Prawo udzia³u maj¹ dzieci,
m³odzie¿ i osoby doros³e. Podczas imprezy
milanowska Stra¿ Miejska bêdzie znakowaæ
rowery.
Zawody bêd¹ przeprowadzone wed³ug
nastêpuj¹cych kategorii:
I. Klasy IV-VI
II. Klasy gimnazjalne
III. Klasy licealne
IV. Osoby doros³e
Bêdzie tak¿e prowadzona klasyfikacja rodzinna.
Trzy najlepsze dziewczêta i trzech ch³opców w ka¿dej kategorii otrzymaj¹ pami¹tkowe medale.
Na zakoñczenie imprezy wspólne ognisko
i pieczenie kie³basek.
Szczegó³owe zasady przeprowadzania
imprez i rajdów opracuje Sekcja Turystyki
Rowerowej Miejskiego Orodka Kultury
w Milanówku.
Ka¿dy uczestnik wycieczek, rajdu lub
imprezy musi posiadaæ kask rowerowy b¹d
motocyklowy, wa¿ne badania lekarskie, oraz
zgodê rodziców lub opiekunów je¿eli nie
ukoñczy³ 18 lat.
Przewodnicz¹cy
Sekcji Turystyki Rowerowej MOK
Jerzy Majewski

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

kwiecieñ/maj 2006
KWIECIEÑ

02.04. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. O Kocie i Czarodziejskim Kruku. Pomocnik Wiedmy
Kruk, pomaga bohaterom bajki naprawiæ z³e czyny Wiedmy. Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby
do nabycia przed spektaklem. (Miejsce - MOK)
godz. 10.00-15.00
Kiermasz wi¹teczny Artystyczny
Kr¹g. W niedzielê, w Galerii Letnisko
MOK-u, bêdzie mo¿na obejrzeæ i kupiæ dzie³a malarskie, rysunkowe, graficzne, rzebiarskie. Przygotowalimy ciekaw¹ ofertê w postaci witra¿y, szk³a u¿ytkowego rêcznie malowanego, malarstwa na jedwabiu, bi¿uterii,
ceramiki i szeroko pojêtego rêkodzie³a artystycznego. Nie zapomnielimy o najm³odszych - dla nich zostanie zorganizowane stoisko z weso³ymi obrazkami, figurkami
z masy solnej, a równie¿ rêcznie malowanymi
koszulkami. Sprzeda¿ prac. (Miejsce - MOK)
8.04. (sobota)
godz. 9.00
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Sto³owym Seniorów o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka. Zg³oszenia do
7.04.2006 r. w MOK-u. Wpisowe 1 PLN.
(Miejsce - ZSG nr 1, ul. Królewska 69)
12.04. (roda)
godz. 12.00
Wielkanocne Spotkanie. Zwi¹zek Emerytów Rencistów i Inwalidów. (Miejsce -MOK)
godz. 17.00
Og³oszenie wyników Konkursu Moje
Magiczne Miejsce w Milanówku podczas
uroczystej Sesji M³odzie¿owej Rady Miasta
(Miejsce - budynek "B" Urzêdu Miasta Milanówka, ul. Kociuszki 45)
22.04. (sobota)
godz. 17.30
Koncert m³odzie¿owych zespo³ów rocko-

wych. Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do
nabycia przed koncertem. (Miejsce - MOK)
27.04. (czwartek)
godz. 18.00
Spotkanie M³odzie¿owej Rady Miasta
z M³odzie¿¹ z Milanówka. (Miejsce - OSP,
ul. Warszawska 18)
28.04. (pi¹tek)
godz. 18.30
Wernisa¿ Wystawy - Impresje Baletowe
i trochê kwiatów. Malarstwo Niny G¹sowskiej. W wernisa¿u wemie czynny
udzia³ Syn artystki Piotr G¹sowski z przyjació³mi. (Miejsce - MOK)
30.04. (niedziela)
godz.11.00
Mistrzostwa Mazowsza w Szachach szybkich seniorów. Przyjmowanie zg³oszeñ od
godz. 10.00. (Miejsce - MOK)
Rozgrywki Ligi Siódemek - kwiecieñ - czerwiec
MAJ
01.05. (poniedzia³ek)
godz. 10.00
Mistrzostwa Milanówka w Szachach M³odzików i Juniorów. (Miejsce - MOK)
03.05. (roda)
Uroczyste Obchody 215 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja.
godz. 9.45
Zbiórka pocztów sztandarowych przed kocio³em pw. w. Jadwigi l¹skiej.
godz. 10.00
Msza w z okazji 215 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
godz. 11.00-11.30
KONCERT skrzypcowy w kociele pw. w.
Jadwigi l¹skiej - Mariusz PATYRA, laureat
Pierwszej Nagrody Niccolo Paganiniego
w 2001 roku.

godz. 11.30-12.00
Uroczystoci na placu im. Stefana Starzyñskiego.

Dzieñ Sportu w miecie
godz. 15.00
Mila Milanowska i Wycigi Kolarskie
o Puchar Burmistrza Miasta. (Miejsce Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, ul. Warszawska 18)
7.05. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Sznurkowe skrzaty. Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do nabycia przed spektaklem. (Miejsce - MOK)
godz. 11.15
Uroczysta msza w. w kociele w. Jadwigi
l¹skiej z okazji 95-lecia OSP i Dnia
w. Floriana.
15.05. (poniedzia³ek)
godz. 14.00
Fina³ V Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Milanówku dzieci i m³odzie¿y szkó³
podstawowych i gimnazjów o puchar
Burmistrza Milanówka A to Milanówek
- w³anie (Miejsce - sala gimnastyczna Zespo³u Szkó³ Gminnych im. ks. Piotra Skargi
przy ul. Królewskiej 69)
16.05. (wtorek)
godz. 17.00
Wernisa¿ Wystawy. Malarstwo Darek
Wilczyñski. Cykl Wystaw Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. (Miejsce - MOK)
19.05.(pi¹tek)
godz. 10.00
II Przegl¹d Teatralny Szkó³ Podstawowych Milanowskie Spotkanie z Teatrem. Organizatorzy - Nowa Prywatna
Szko³a Podstawowa i Miejski Orodek Kultury. (Miejsce - MOK)
27.05. (sobota)
godz. 19.00
Koncert operowy. Romuald Tesarowicz
i Jego gocie. (Miejsce - MOK)

Program spotkañ Milanowskiego Uniwersytetu
i artyst¹ malarzem. Miejsce: wietlica OSP,
Trzeciego Wieku
II kwarta³ 2006 r.
19.04.2006 godz. 17.30
Cukrzyca - epidemia XXI wieku. Miejsce:
wietlica OSP, ul. Warszawska, Milanówek
26.04.2006 godz. 17.30
Spotkanie z prawnikiem - notariuszem
Agat¹ Karnick¹-Kawczyñsk¹. Miejsce:
wietlica OSP, ul. Warszawska, Milanówek

ul. Warszawska, Milanówek.

17.05.2006 godz. 17.30
Wiosna w domu i ogrodzie - ogrodnik
miejski albo B¹d piêkna - spotkanie
z kosmetyczk¹. Miejsce: wietlica OSP,
ul. Warszawska, Milanówek.
31.05.2006 godz. 17.30
Magiczny wiat wokó³ nas - kolory w naszym ¿yciu, spotkanie z psychologiem

21.06.2006 godz. 17.30
Zakoñczenie roku akademickiego, podsumowanie, wspólne spotkanie przy grilu.
Miejsce: zostanie ustalone w póniejszym
terminie.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo zmian
w programie.
Dominika Inkielman
tel. 227558071 (telefon prywatny)
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Konkurs na Najpiêkniej owietlony
ogródek wi¹teczny 2005 rozstrzygniêty

Regulamin konkursu

I. Organizator:
 Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
II. Uczestnicy konkursu:
 uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych
III. Repertuar:
 wiersz o tematyce dowolnej wspó³czesnych polskich poetów pisz¹cych dla dzieci (np.: Z.Beszczyñska, £.Dêbski, J.Papuziñska, D.Gellner, N.Usenko, A.Fr¹czek,
M.Strza³kowska i in.).
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Magdalena Stanisz
Kierownik MCI

Podziêkowanie
Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Burmistrz
Miasta Milanówka dziêkuj¹ wszystkim
uczestnikom za udzia³ w konkursie na
Najpiêkniej owietlony ogródek wi¹teczny 2005.

Ogród Pañstwa Danuty i Artura Rychter,
który zdoby³ II miejsce w I edycji konkursu

Konkurs recytatorski
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zaprasza do udzia³u w III edycji Konkursu Recytatorskiego pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego.
Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci
ze szkó³ podstawowych umiejêtnoci ³adnego i poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem
ojczystym.

Zapraszam wszystkich Pañstwa do udzia³u w nastêpnej edycji, a obecnie namawiam
do udzia³u w konkursie na Najpiêkniejszy
Ogródek Przydomowy 2006.

Fot. M. Koszuta

Nagrody dla Laureatów Konkursu, przydatne w codziennej pielêgnacji ogrodu (sekatory uniwersalne, no¿yce profesjonalne,
nawozy, ksi¹¿ki o tematyce ogrodniczej) zosta³y ufundowane przez Gminê.
Ponadto osoby, które zajê³y 3 pierwsze
miejsca otrzyma³y dodatkowo nagrody przekazane przez Pana Bogus³awa Izydorczaka
z firmy Expo-service sp. z o.o. (urz¹dzenie
do redukcji cellulitu, cinieniomierze opaskowe).
Mam nadziejê, ¿e organizowanie tego
konkursu stanie siê corocznym zwyczajem,
dziêki któremu nasze miasto bêdzie stawa³o
siê coraz piêkniejsze w okresie wi¹teczno noworocznym.

IV. Kryteria oceny:
 interpretacja utworu
 ogólny wyraz artystyczny
Jury powo³ane przez organizatora dokona oceny interpretacji wierszy i przyzna nagrody ksi¹¿kowe za zajêcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Jury mo¿e dokonaæ innego podzia³u nagród.
V. Terminy:
 na zg³oszenia uczestników organizator
oczekuje do 28 kwietnia 2006 roku.
 przes³uchania odbêd¹ siê w 2 terminach:
10 i 24 maja 2006 roku w Oddziale dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Milanówku, ul. Spacerowa 3.
Uroczyste wrêczenie nagród i wystêp laureatów bêdzie mia³ miejsce 6 czerwca 2006 r.
w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku.
Organizator udziela wszelkich informacji na temat konkursu pod numerem telefo-

nu: (022) 755-81-13 w godzinach: poniedzia³ki, wtorki, pi¹tki: 12.00-18.00, rody
i czwartki: 11.00-16.00.
Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Fot. Archiwum

28.02.2006 r. podczas XXX Sesji Rady
Miasta mia³o miejsce uroczyste og³oszenie
wyników I edycji konkursu na Najpiêkniej
owietlony ogródek wi¹teczny 2005. Do konkursu zosta³o zg³oszonych 25 posesji prywatnych oraz 2 placówki owiatowe.
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Majewski wrêczyli wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy, sadzonki kwiatów
i pami¹tki zwi¹zane z naszym miastem,
a laureatom nagrody rzeczowe.
Komisja Konkursowa wybra³a 5 posesji,
którym przyzna³a najwy¿sz¹ liczbê punktów.
Poni¿ej przedstawiam laureatów konkursu na Najpiêkniej owietlony ogródek wi¹teczny 2005:
I miejsce - Pañstwo Irena i Miros³aw Gryszka, ul. Wójtowska 2,
II miejsce - Pañstwo Danuta i Artur Rychter,
ul. Nadarzyñska 35,
III miejsce - Pani El¿bieta Opolska, ul. Wspólna 25,
IV miejsce -Pañstwo Jadwiga i Andrzej Kwaczyñscy, ul. Szkolna 21,
V miejsce - Pañstwo Maria i Micha³ Inkielman, ul. Sosnowa 24.
Ponadto, poza konkursem Komisja wyró¿ni³a dekoracje wi¹teczne w 2 placówkach
owiatowych:
 Katolickie Przedszkole Prywatne, ul. Warszawska 52,
 Szko³a Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20.

Ju¿ od wielu lat Miejska Biblioteka
Publiczna organizuje konkursy
recytatorskie, zachêcaj¹c dzieci
do fascynowania siê literatur¹ ksi¹¿ek

wiêto Kobiet 2006

Pierwsze wzmianki o specjalnym wiêcie
tylko dla kobiet odnajdujemy w staro¿ytnoci. Tam w Grecji, mê¿atki o nienagannej reputacji organizowa³y festyn ku czci bogini
¿ycia i mierci.
Kolejne informacje o kobiecym wiêcie
odnajdujemy dopiero w 1824 roku. Dzieñ
20 lutego 1829 roku zosta³ uznany jako
pierwszy dzieñ wyzwolonych kobiet. W tym
dniu Amerykanki wysz³y na ulice, domagaj¹c siê praw politycznych dla wszystkich kobiet. Uroczyste obchodzenie tego dnia w USA
wesz³o do kalendarza od 20 lutego 1909 r.

W Polsce o kobietach przypomniano sobie dopiero po II Wojnie wiatowej. Jednak
wiêto sta³o siê bardziej narzêdziem socjalistycznej propagandy, ni¿ rzeczywistym dowodem szacunku dla kobiet.
Milanówek, w którym celebruje siê piêkno, potwierdzi³ to równie¿ w stosunku do
naszych Pañ. Tego dnia, w Miejskim Orodku Kultury zosta³ zorganizowany koncert
znanych arii operowych i operetkowych
w wykonaniu Pani Ma³gorzaty Kneæ-Ajdukiewicz (sopran) i Pana Piotra Gryziaka (baryton). Przy fortepianie zasiad³ Pan Mariusz
Rutkowski.

Impresje baletowe i trochê
kwiatów
Od lat mamy wiadomoæ tego, ¿e w Milanówku tkwi jaki magnes, niezwyk³a si³a
przyci¹gania ludzi ciekawych, twórczych,
którzy chêtnie siê tu osiedlaj¹, znajduj¹ tu
bowiem nie tylko dobre warunki do swojej
pracy twórczej, ale i wypoczynku. Wród tych
osób zauroczonych naszym miastem, którzy
tu zamieszkali, jest ma³¿eñstwo Nina i W³odzimierz G¹sowscy. Pani Nina z wykszta³cenia jest in¿ynierem elektronikiem lotnictwa.
Ukoñczy³a równie¿ Uniwersytet Sztuki
w Moskwie, jest cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Plastyków. Od lat wielu bardziej od
elektroniki pasjonuje j¹ malarstwo i w³anie
w Milanówku znalaz³a doskona³e warunki
do uprawiania swojej wielkiej pasji. Pan W³odzimierz - (prof. dr hab. in¿., cz³onek PAN)
to wieloletni profesor Politechniki Poznañskiej, wybitny znawca kolejnictwa, autor
wielu publikacji naukowych i podrêczników
akademickich. Mimo i¿ niedawno przeszed³
na emeryturê, kilka razy w miesi¹cu prowadzi wyk³ady na Politechnice Poznañskiej,
a w przerwach - w swojej milanowskiej pracowni - nadal pracuje naukowo. Po osiedleniu siê w naszym miecie oboje wst¹pili
w szeregi Towarzystwa Mi³oników Milanówka i uczestnicz¹ w naszym lokalnym
¿yciu kulturalnym.
Pani Nina G¹sowska na zaproszenie
MOK-u poka¿e wkrótce w Milanówku (wernisa¿ 28 kwietnia, pocz¹tek o 18.30) swoj¹
wystawê Impresje baletowe i trochê kwiatów.
W rozmowie ze mn¹ zapytana o to,
sk¹d siê wziê³o u niej zainteresowanie
malarstwem mówi:
- W ca³ej mojej rodzinie wszyscy malowali, g³ównie mama. W naszym domu, a tak¿e
w domach innych cz³onków rodziny, by³o
du¿o obrazów, co si³¹ rzeczy od wczesnego
dzieciñstwa wywar³o du¿y wp³yw na mnie
i ukszta³towa³o moje zainteresowania. Nic
dziwnego, ¿e zaczê³am bardzo wczenie ry-

sowaæ i malowaæ. Ale kiedy nast¹pi³ moment,
¿e trzeba by³o zadecydowaæ o wyborze kierunku studiów, postanowi³am pójæ na wydzia³ techniczny, bo taka wtedy by³a moda,
ale i kadra techniczna mia³a wiêksze mo¿liwoci znalezienia dobrze p³atnej pracy. Na tê
decyzjê wp³yn¹³ równie¿ bardzo prozaiczny
fakt, ¿e w okresie powojennym brakowa³o
w Polsce farb i innych akcesoriów niezbêdnych do uprawiania malarstwa. Nie by³o na
czym i czym malowaæ. Mo¿e zabrak³o u mnie
równie¿ poczucia wiary w to, ¿e mam autentyczny talent, zabrak³o przekonania, ¿e bêdê
w stanie utrzymaæ siê z malarstwa. Mimo
podjêcia studiów technicznych malarstwem
zajmowa³am siê nadal, chocia¿ odbywa³o siê
to na marginesie innych zainteresowañ.
Na pytanie, kiedy ca³kowicie powiêci³a siê malarstwu, mówi:
Ewolucja mojego stosunku do uprawiania sztuki, do aktywnej dzia³alnoci artystycznej, nast¹pi³a w 1980 roku i by³a wyrazem doranej potrzeby osobistej. Wtedy zaczê³am malowaæ du¿o i nawet zarobkowo.
Zdecydowa³am siê na wybór malarstwa olejnego, chocia¿ równie¿ trochê zajmowa³am
siê grafik¹. W polu zainteresowañ artystycznych by³a równie¿ tkanina artystyczna, mianowicie robi³am gobeliny. Ponadto t³umaczy³am wiersze z innych jêzyków i pisa³am w³asne. Zajmowa³am siê trochê re¿yseri¹ i scenografi¹. Jednak w pewnym momencie ¿ycia skoncentrowa³am siê na malarstwie i zajmujê siê nim ju¿ 26 lat. Trochê to k³óci siê
z moj¹ natur¹, bo jestem osob¹ towarzysk¹,
lubiê przebywaæ z ludmi, a malarstwo wymaga samotnoci i skupienia.
Zapyta³em, czy w malarstwie moja
rozmówczyni ma jakie preferencje tematyczne?
Trudno mówiæ o preferencjach - mówi
p. Nina - bo lubiê malowaæ wszystko, co
w danym momencie wywo³uje moje zainteresowanie lub inspiruje mnie. Bywa, ¿e przez

Przybyli gocie mieli okazjê delektowaæ
siê wspania³ym piewem dostarczaj¹cym im
wielu wra¿eñ estetycznych. W trakcie koncertu panowa³ uroczysty nastrój nie pozbawiony radosnego podekscytowania.
Po koncercie mielimy dla Naszych Pañ
niespodziankê. Zosta³y wylosowane nagrody w zorganizowanej wczeniej loterii. Drobne upominki by³y mi³ym akcentem tego spotkania. Umiech wywo³a³y aforyzmy o kobietach, a mo¿na siê by³o z nich doszukaæ wielu prawd z codziennego ¿ycia. Rozmowy przy
fili¿ance herbaty lub kawy zakoñczy³y ten
udany wieczór.
Edyta Budziewska
Instruktor merytoryczny MOK

d³u¿szy czas malujê kwiaty, a po drodze pojawiaj¹ siê jakie inne fascynacje, np. ciekawy pejza¿ czy walory architektoniczne, które warto utrwaliæ na p³ótnie. Tematy, które
chcê zaprezentowaæ na mojej milanowskiej
wystawie, to impresje baletowe i trochê
kwiatów. Pomys³ zrodzi³ siê, kiedy w Polsce wystêpowa³ balet Borysa Eifmana z Petersburga. Artyci dawali przedstawienia
w Warszawie, Trójmiecie i Poznaniu i w³anie kilka tych przedstawieñ obejrza³am.
To by³o co kapitalnego, to wywar³o na mnie
niezatarte wra¿enie i zainspirowa³o mnie.
Pierwszy raz w ¿yciu zdarzy³o mi siê, ¿e
w czasie przedstawienia baletowego pop³aka³am siê. Nigdy przedtem czego takiego nie
dowiadczy³am. Balet z Petersburga sk³ania³
nas, widzów, do refleksji, do zadumy, zachwyci³ niespotykanym kunsztem najwy¿szej klasy, urod¹ obrazów stworzonych przez
choreografa. I wtedy moje refleksje przela³am na p³ótno. Tak wiêc te impresje baletowe poka¿ê na wystawie w MOK-u i uzupe³niê je kwiatami, które - jak s¹dzê - dobrze
siê skomponuj¹ w jedn¹ ca³oæ. Wystawa
w Milanówku, miecie o bogatych tradycjach
artystycznych - mówi p. Nina - jest dla mnie
wielkim wyzwaniem i sprawia mi wiele satysfakcji.
Warto wiedzieæ, ¿e pani Nina G¹sowska
ma w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Poznaniu,
Gnienie i innych miejscowociach Wielkopolski. Milanowskiej wystawie towarzyszyæ
bêdzie wystêp syna - Piotra G¹sowskiego
i jego przyjació³ w Teatrze Letnim.
Mo¿na wiêc oczekiwaæ, ¿e wystawa Niny
G¹sowskiej stanie siê wydarzeniem artystycznym. Z pewnoci¹ wielu mieszkañców
zarezerwuje sobie czas 28 kwietnia, aby
wzi¹æ w nim udzia³, obejrzeæ piêkne obrazy
Niny G¹sowskiej i podziwiaæ utalentowanego syna Piotra. którego znamy z kilkudziesiêciu filmów fabularnych (a anga¿uj¹ go
najlepsi re¿yserzy z A. Wajd¹ na czele!), który tak wspaniale bawi telewidzów w cyklicznych telewizyjnych programach rozrywkowych.
Andrzej Pettyn
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Moje magiczne miejsce w Milanówku
 konkurs
Milanówek od 2003 roku posiada swojego brata bliniaka we W³oszech - Fumone.
Ju¿ trzy lata m³odzie¿ z naszego miasta bierze udzia³ w wymianach m³odzie¿owych.
Spêdzaj¹c czas z m³odzie¿¹ z Fumone poznajemy w³osk¹ kulturê i tradycje. Podczas pobytu w Fumone organizowane s¹ wycieczki
miêdzy innymi do Rzymu i na Monte Cassino. S¹ to miejsca dla nas Polaków niezwykle
wa¿ne, dlatego mamy nadziejê, ¿e jak najwiêcej m³odych mieszkañców Milanówka bêdzie mia³o okazjê zobaczyæ na w³asne oczy
czêæ historii naszego kraju. M³odzie¿owa
Rada Miasta pod patronatem Burmistrza
Miasta oraz Rady Miasta organizuje konkurs
pt. Moje magiczne miejsce w Milanówku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych
do wziêcia udzia³u w konkursie, w którym
g³ówn¹ nagrod¹ jest mo¿lliwoæ udzia³u
w wymianie polsko-w³oskiej.
Regulamin I Milanowskiego konkursu
zorganizowanego przez M³odzie¿ow¹
Radê Miasta o udzia³ w wymianie polskow³oskiej
1. Organizatorzy.
Organizatorem konkursu jest M³odzie¿owa Rada Miasta pod patronatem Burmistrza
Miasta i Rady Miasta.

2. Tematyka.

Tematem pracy ma byæ wybrane miejsce
w naszym miecie, które uwa¿asz za niezwyk³e.
3. Kategorie.
Prace nale¿y sk³adaæ w trzech kategoriach:
 Film lub fotografia
 Praca plastyczna
 Praca literacka
Do pracy prosimy o do³¹czenie listu,
w którym napisa³by do swojego w³oskiego
przyjaciela o sobie (w jêzyku polskim).
4. Terminy.
Prace nale¿y sk³adaæ do 10 kwietnia 2006
roku w Miejskim Centrum Informacji przy
ulicy Warszawskiej 32 (Budynek Stra¿y
Miejskiej). Prace oddane po terminie nie
bêd¹ brane pod uwagê.
Og³oszenie wyników nast¹pi w dniu 12
kwietnia o godzinie 17.00 na uroczystej sesji M³odzie¿owej Rady Miasta.
5. Nagrody.
Nagrod¹ g³ówn¹ w konkursie jest udzia³
w wymianie polsko - w³oskiej.
6. Warunki udzia³u w konkursie.

Obiady Czwartkowe
Król Stanis³aw Poniatowski by³ pomys³odawc¹ i organizatorem tzw. obiadów czwartkowych, na które zapraszani byli znamienici gocie poeci, pisarze, myliciele.
Milanówek od 2004 roku te¿ ma swoje
Obiady Czwartkowe. Inicjatywa ta zosta³a
podjêta przez Prezesa Fundacji Dzieci¹tka
Jezus Pani¹ Ma³gorzatê Trêbiñsk¹, która jest
równie¿ koordynatorem dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych na terenie miasta i gminy Milanówek.
Cele przedsiêwziêcia, jakie zosta³y okrelone to m.in.:
- pozyskiwanie osób ze rodowisk twórczych, owiatowo-wychowawczych,
przedsiêbiorców, z Kocio³a, polityki i innych do skutecznego wspó³dzia³ania
z burmistrzem i w³adzami samorz¹dowymi na rzecz rozwoju miasta i gminy Milanówek,
- podejmowanie dzia³añ na rzecz podnoszenia poziomu odpowiedzialnoci obywatelskiej za rozwój regionu zamieszkania,
- uspo³ecznienie i integracja spo³ecznoci
lokalnej,
- rozwój form wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z w³adzami samorz¹dowymi na rzecz dobra wspólnego mieszkañców miasta i gminy Milanówek.

12

W roku planowane jest zorganizowanie,
co najmniej trzech obiadów. Ka¿de spotkanie jest powiêcone okrelonemu zagadnieniu. Do chwili obecnej odby³y siê ju¿ cztery
obiady czwartkowe, na których podjêto
nastêpuj¹ce tematy:
 Kultura a rozwój rodowiska lokalnego
 Opieka spo³eczna i pomoc charytatywna w Milanówku - aktualne trendy.
 Sport w Milanówku - wspó³praca rodowisk i podejmowanie nowych Inicjatyw.
 Ekologia w Milanówku - Chrzecijanin
a ekologia.
Obiady odbywaj¹ siê w mi³ej i twórczej
atmosferze przy skromnie, ale wykwintnie
zastawionym stole, w stylowych wnêtrzach
pa³acyku przy ulicy Warszawskiej 52, tzw.
Ksiê¿ance. Poruszane tematy i wypowiadane opinie przez ekspertów i osoby zaanga¿owane w danej dziedzinie inspiruj¹ w³adze samorz¹dowe oraz zarz¹dy innych organizacji do podejmowania konkretnych decyzji o zasiêgu lokalnym na rzecz dobra
wspólnego.
Opracowa³a
El¿bieta Alexandrowicz

 W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ m³odzi
mieszkañcy Milanówka w wieku od 15 do
19 roku ¿ycia.
 Warunkiem wziêcia udzia³u w konkursie
jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna na
goszczenie u siebie w domu Twojego W³oskiego przyjaciela podczas drugiej czêci
wymiany jesieni¹ tego roku.
 Znajomoæ jêzyka angielskiego lub w³oskiego na poziomie pozwalaj¹cym siê
komunikowaæ
7. Formu³a oceniania.
W sk³adzie Jury zasiadaj¹: Burmistrz Miasta, 3 cz³onków Rady Miasta oraz
3 cz³onków M³odzie¿owej Rady Miasta. Ka¿dy cz³onek jury ocenia pracê w skali od 0 do
6 punktów. Dla ka¿dej kategorii przewidziane s¹ 2 nagrody g³ówne oraz wyró¿nienia.
8. Dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
u Przewodnicz¹cej M³odzie¿owej Rady Miasta
Marty Pacholczyk
tel. 0 601 38 44 65
e-mail: martapacholczyk@o2.pl
Przewodnicz¹ca
M³odzie¿owej Rady Miasta
Marta Pacholczyk

M³odzie¿owa
Rada Miasta
zaprasza
M³odzie¿owa Rada Miasta
seredczenie zaprasza wszystkich m³odych mieszkañców
Milanówka na spotkanie, które odbêdzie siê
27 kwietnia o godzinie 18.00 w budynku
Stra¿y Po¿arnej przy ulicy Warszwskiej 18.
Jeli interesuje Ciê to, co siê dzieje w naszym
miecie? Chcesz mieæ wp³yw na organizowane imprezy w Milanówku? Musisz przyjæ
koniecznie! W programie spotkania miêdzy
innymi dyskusje na tematy: Dni Twórczej
M³odzie¿y Milanówka, rozbudowa Miejskiego Orodka Kultury, wspó³praca i wymiana
miêdzynarodowa m³odzie¿y, imprezy kulturalne w naszym miecie.
Liczymy na nowe pomys³y i wspó³pracê
z m³odzie¿¹ naszego miasta.
Przewodnicz¹ca M³odzie¿owej
Rady Miasta
Marta Pacholczyk

V Konkurs
wiedzy o Milanówku
dla m³odzie¿y szkolnej
Ju¿ po raz pi¹ty Towarzystwo Mi³oników
Milanówka przy wspó³pracy z Gimnazjum
Spo³ecznego Milanowskiego Towarzystwa
Edukacyjnego i Zespo³em Szkó³ Gminnych
nr 1 im. ks. P. Skargi zaprosi³o uczniów milanowskich szkó³ podstawowych i gimnazjalnych do udzia³u w konkursie wiedzy
o naszym miecie. Konkurs obj¹³ swoim patronatem burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki, który ufundowa³ dwa puchary dla zwyciêskich dru¿yn w kategorii: a) szkó³ podstawowych, b) szkó³ gimnazjalnych. Najlepszym m³odym znawcom Milanówka przyznane zostan¹ nagrody rzeczowe, m.in.
w postaci dwóch ostatnio wydanych ksi¹¿ek
o naszym miecie Milanówek - Ma³y Londyn i Milanówek - miejsce magiczne.
Uczestnicy fina³u otrzymaj¹ równie¿ pami¹tkowe dyplomy.
W pimie do dyrekcji szkó³ burmistrz Jerzy Wysocki, zachêcaj¹c do udzia³u w konkursie, pisze m.in., ¿e idea konkursu wiedzy o Milanówku zas³uguje na poparcie,
gdy¿ konkurs przyczynia siê do upowszechniania wiedzy o naszej ma³ej ojczynie
wród najm³odszych mieszkañców, co piêknie wpisuje siê w Narodow¹ Strategiê Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz nowy
program operacyjny Ministerstwa Kultury
i Sztuki Patriotyzm jutra, wspierany przez
Ministerstwo Edukacji.
W finale konkursu uczestnicy otrzymaj¹
zadanie udzielenia odpowiedzi na wiele pytañ zwi¹zanych z histori¹ i dniem dzisiejszym miasta, bêd¹ musieli wykazaæ siê wiedz¹ na temat kilku mieszkañców, którzy
przyczynili siê do rozwoju miasta lub rozs³awili je w Polsce. Eliminacje szkolne nale¿y
przeprowadziæ do dnia 30 kwietnia 2006 r.
W tym dniu nale¿y te¿ najpóniej przekazaæ
zg³oszenie dru¿yny (dru¿yn). Termin ten jest
nieprzekraczalny. Zg³oszenia, które wp³yn¹
po tym terminie nie bêd¹ brane pod uwagê
(szczegó³y w regulaminie, który umieszczony jest tak¿e na stronach internetowych
TMM <www.tmm.net.pl>. Fina³ konkursu
odbêdzie siê w dniu 15 maja (poniedzia³ek)
2006 r. o godz. 14.00 w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Gminnych im. ks. Piotra Skargi przy ul. Królewskiej 69. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u w charakterze widzów
m³odzie¿ szkoln¹ i rodziców.
Regulamin konkursu oraz wykaz zalecanej literatury TMM rozes³a³o do szkó³ ju¿
doæ dawno i wyra¿a nadziejê, ¿e przygotowania do fina³u na etapie szkolnym dobiegaj¹ koñca. Uczniów przygotowuj¹cych siê
do udzia³u w konkursie informujemy, ¿e

Mamo! Tato!

ksi¹¿ki o Milanówku s¹ do nabycia w obu
ksiêgarniach, w kioskach przy stacji PKP
i w kiosku na pl. Starzyñskiego (w pobli¿u
kocio³a w. Jadwigi, w tym ostatnim - równie¿ w niedziele).
Pomocne w przygotowaniach mo¿e byæ
zwiedzenie Galerii Historycznej Miasta Milanówka (w budynku poczty), która czynna
jest w ka¿d¹ rodê w godzinach 16.00-18.00.
Klasy, które chcia³yby zbiorowo zwiedziæ
Galeriê pod opiek¹ nauczycieli mog¹ zamówiæ zwiedzanie w dowolnych dniach i godzinach, ale po wczeniejszym uzgodnieniu
terminu z Miejskim Orodkiem Kultury;
tel. 0-22-758-32-34, lub 0-22-758-39-60.
Termin wizyty mo¿na równie¿ uzgodniæ bezporednio w biurze MOK-u, ul. Kocielna 3,
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.0016.00. Warto dodaæ, ¿e po Galerii oprowadza, opowiadaj¹c o zgromadzonych tam eksponatach, jej kustosz i zarazem wielki znawca historii Milanówka p. W³odzimierz Starociak.
Towarzystwo Mi³oników Milanówka,
które przed laty zainicjowa³o powo³anie takiej placówki (praktyczn¹ realizacj¹ zaj¹³ siê
MOK) apeluje obecnie o przekazywanie
w darze dla tej placówki eksponatów, które
przyczyni¹ siê do uatrakcyjnienia ekspozycji i lepiej przybli¿¹ historiê Milanówka i ludzi szczególnie zas³u¿onych dla rozwoju
naszej miejscowoci. Eksponaty mo¿na przekazywaæ w daniach i godzinach otwarcia
Galerii lub w Miejskim Centrum Informacji
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.0019.00.
Andrzej Pettyn

Otwarte ogrody
Otwarte Ogrody to sztuka: malarstwo,
muzyka i wspólna zabawa dla ca³ych rodzin
w przestrzeni prywatnych posesji. W tym
roku Impreza w otwartych ogrodach Ma³ego
Londynu ju¿ 10 wrzenia 2006 r. W zwi¹zku z tym poszukujemy osób oraz organizacji chêtnych do wspó³tworzenia tego artystycznego wydarzenia. Szukamy te¿ rodzin
sk³onnych otworzyæ w tym dniu swój prywatny ogród dla innych.
Wszystkie informacje o imprezie i mo¿liwoci w³¹czenia siê w przygotowania, sponsoringu i patronacie  Joanna Dru¿ycka
tel. 695 404 772
e-mail: sarnecka@centrum.cz
Joanna Dru¿ycka

Jeli chcesz zapewniæ swojemu dziecku
edukacjê i opiekê bez obaw o jego wszechstronny rozwój, przyjd do przedszkola publicznego.
W Przedszkolu nr 1 w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 43 i ul. Warszawska 18
l mo¿esz zostawiæ swój skarb pod fachow¹ opiek¹ i w mi³ym otoczeniu,
l twoje dziecko czeka tu mnóstwo ciekawych zajêæ edukacyjnych prowadzonych
zgodnie z zasad¹ uczyæ bawi¹c,
l tu znajdziesz szerok¹ ofertê zajêæ dodatkowych (rytmika, jêzyk angielski, gimnastyka korekcyjna, logopeda, nauka tañca, plastyka).
Przyjmujemy dzieci w wieku od 3-6 lat
(równie¿ do zerówki piêciogodzinnej).
Zg³oszenia dzieci na nowy rok szkolny
bêd¹ przyjmowane do 28 kwietnia. Liczba
miejsc ograniczona.
Rodzice dzieci z rocznika 2000 (zerówka) proszeni s¹ o zg³oszenia w tym samym
terminie.
Wydawanie i przyjmowanie kart od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8°°-10°°
i 14°°-16°° w przedszkolu przy ul. Fiderkiewicza 43. Informacje telefoniczne: 758 35 92
ZAPRASZAMY
Dyrektor Przedszkola
mgr. Dorota Malarska

Nabór uczniów
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im.
Armii Krajowej w Milanówku informuje rodziców (prawnych opiekunów) dzieci rozpoczynaj¹cych z dniem l wrzenia 2006 roku
naukê w szkole, ¿e zapisy dzieci do pierwszej klasy Szko³y Podstawowej nr 2 odbywaæ siê bêd¹ w kwietniu (od 18 kwietnia)
i w maju br.
Zapraszamy rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w dni powszednie w godz. 9.0016.00 do sekretariatu Szko³y. Prosimy
o zabranie dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ oraz
zameldowanie dziecka.
Spotkanie informacyjne dla rodziców
(prawnych opiekunów) zapisanych do Szko³y dzieci jest planowane na czerwiec br. Bli¿szych informacji na ten temat udzieli sekretarz Szko³y przy zapisywaniu dzieci.
Adres i kontakt:
Milanówek, ul. Literacka 20
Tel/fax: 758-34-85, 758-32-06
E-mail: szkola.nr2@neostrada.pl
www.szkola2milanowek.neostrada.pl
Dyrektor Szko³y
mgr Marianna Frej
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Tañca blask

4. 14  15 lat klasa E  Kazimierz Szpilewski i Anna Jerzak MAKO Sulejówek.
5. 14  15 lat klasa C ST  Pawe³ Czy¿ak
i Klaudia Juga STREFA TAÑCA Warszawa.
6. 14 15 lat klasa C LA  Mariusz Kujawski i Emilia Mrówczyñska CANTINERO
Tomaszów Maz.
7. pow.  15 lat klasa C ST  Pawe³ Puchalski
i Anna D¹browska BRAWURA Koby³ka.
8. pow.  15 lat klasa C LA  Jakub Stwarski i Joanna Diehl CONTRA Warszawa.
9. 14  15 lat klasa B ST  Marcin Minkiewicz i Adrianna Ratyñska. TWIST Bia³ystok.
10. 14  15 lat Klasa B LA  Marcin Minkiewicz i Adrianna Ratyñska TWIST Bia³ystok.

11. pow.  15 lat klasa B ST  Micha³ Jezierski i Marta Zalewska CORTE Warszawa.
12. pow. 0150 15 lat klasa B LA  Miko³aj
Krêcik i Anna G³ownia FILING Warszawa.
Sponsorami Turnieju byli:
Burmistrz Miasta Milanówka
Kosmepol Sp. z o.o. w Kaniach
MPM Produkt Sp. z o.o. z Milanówka
Avon
Omega Orodek Jêzyków Obcych
Turniej Tañca przejdzie do historii, jako
wspania³a impreza, która dostarczy³a wyj¹tkowych wra¿eñ i zapewne wpisze siê na sta³e
w kalendarz wydarzeñ Milanówka. Gor¹ce
podziêkowania kierujê do w³adz miasta za
umo¿liwienie realizacji tego przedsiêwziêcia.
Jaros³aw Korycki

Fot. D. Sulinowska MCI

Dnia 19.03.2006 r. odby³ siê I Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Miasta Milanówka. Miejska Hala
Sportowa zmieni³a na ten dzieñ swoje oblicze. Wspania³a wiosenna scenografia wprowadza³a przyby³ych goci w pogodny nastrój.
Popisy par tanecznych wzbudza³y g³ony
aplauz publicznoci. Brawa towarzyszy³y
wystêpom przez ca³y czas trwania Turnieju.
Wyst¹pi³o osiemdziesi¹t piêæ par z trzydziestu dwóch klubów tañca z ca³ej Polski.
Puchar Burmistrza Miasta Milanówka
zdoby³y pary w nastêpuj¹cych kategoriach
i klasach tanecznych:
1. 10 11 lat klasa E  Wiktor Wilga i Klaudia Laskowska FAN Ostro³êka.
2. 12  13 lat klasa E  Sergiusz Królak
i Aleksandra Jankowska MAKO Sulejówek.

3. 12  13 lat klasa D  Kamil Amerek i Agata A³asa DUET Warszawa.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, organizator Jaros³aw Korycki
oraz zwyciêzcy I Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego
w kategorii 14-15 lat klasa C tañce latynoamerykañskie

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, organizator Jaros³aw Korycki
oraz zwyciêzcy I Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego
w kategorii 14-15 lat klasa E tañce latynoamerykañskie

III edycja Pucharu Ligi
Oldbojów w pi³ce no¿nej

I miejsce - ¯BIKI
II miejsce - POLFARM
III miejsce - ZWiK GRODZISK MAZ.
IV miejsce - PPH JARO
V miejsce - PRUSZKOWIACY
VI miejsce - MILAN OLD TEAM
Og³oszono równie¿ wyniki III edycji Pi³karskiej Halowej Ligi Oldbojów pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego
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Wysockiego (trzy turnieje: 07.01.06 r.,
05.02.06 r., 26.02.06 r.).

Dorota Sulinowska
Miejskie Centrum Informacji

I miejsce - PPH JARO
w sk³adzie: Eugeniusz
Wróbel, Stanis³aw Konopka, Robert Bartnik, Robert
Gostyñski (Król Strzelców
III edycji - 19 bramek), Dariusz Andryszek, Tadeusz
Kurkiewicz, Andrzej Dwiga³a, Jaros³aw Kopeæ, Jerzy
Seweryniak, Krzysztof Pu³awski, Krzysztof Trepa,
Krzysztof Fronczak.

Fot. D. Sulinowska MCI

W niedzielê 5 marca br. w Miejskiej Hali
Sportowej oby³a siê III edycja Pucharu Ligi
Oldbojów w pi³ce no¿nej pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego. Po ekscytuj¹cych rozgrywkach zawodnicy zebrali siê w sali gimnastycznej ZSG
nr 3, gdzie Burmistrz wrêczy³ zwyciêzcom
puchary i nagrody.
Wyniki zawodów:

V miejsce - PRUSZKOWIACY
VI miejsce - ZWiK Grodzisk Mazowiecki
VII miejsce - INTER MILANÓWEK

II miejsce - MILAN OLD
TEAM
III miejsce - POLFARM
IV miejsce - ¯BIKI

Zwyciêska dru¿yna PPH JARO z Burmistrzem
Jerzym Wysockim

Liga strzelecka

Tomczyk  odpowiedzialny za obs³ugê techniczn¹ zawodów.
Wyniki Zawodów:

Dnia 15.III.2006 o godz. 12.00 na strzelnicy MOK (Milanówek ul. Piasta 14) odby³y
siê pañstwowe zawody Ligi Strzeleckiej
w kategorii juniorów.

DRU¯YNOWO
III miejsce  LO B³onie
II miejsce  LO im. Tadeusza Kociuszki,
Pruszków

Startowa³o 30 zawodników ze szkó³ rednich Pruszkowa, B³onia i Milanówka.

I miejsce  SLO 5 Milanówek

Zawody prowadzili  p. mjr. rez. Ireneusz
Pisarski  prezes Zarz¹du Powiatowego LOK
oraz p. mjr. rez. Henryk Bakalarski.

INDYWIDUALNE
Dziewczêta:
I miejsce  Gago Patrycja (Pruszków)

W organizacjê zawodów w³¹czyli siê
uczniowie LO, ul. Piasta 14: Ola Chmiel - jako
sekretarz Biura Obliczeñ Wyników i Jacek

II miejsce  Tempczyk Sylwia (SLO Milanówek)

III miejsce  Wiciñska Karolina (SLO Milanówek)
Ch³opcy:
I miejsce  Rafiñski Jan (SLO Milanówek)
II miejsce  Saczuk Maciej (SLO Milanówek)
III miejsce  Chojnacki Krzysztof (SLO Milanówek)
Zwyciêzcom wrêczono dyplomy oraz Puchar Przechodni dla dru¿yny ch³opców z SLO
w Milanówku. Pod koniec marca zaplanowano zawody indywidualne (karabinek i pistolet pneumatyczny).
Zbigniew Kubek
Kierownik strzelnicy

VI edycja konkursu Na najpiêkniejszy
ogródek przydomowy Milanówek 2006
skiego w miejscu jw. oraz na stronie internetowej: www.milanowek.pl

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza
wszystkich mieszkañców Milanówka do
udzia³u w VI edycji konkursu na NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY MILANÓWEK 2006.

Ptaki w miecie
Wiêkszoæ mieszkañców miast marzy
o tym, by w ich otoczeniu zamieszka³y ptaki.
Nawet w du¿ym miecie mo¿emy stworzyæ ogród przyjazny ptakom. Musimy jednak zapewniæ im bezpieczne miejsca do
gniazdowania. Ptaki, które w naturze osiedlaj¹ siê w dziuplach, m.in.: sikorki, szpaki,
mazurki, mucho³ówki, kawki, sowy, dudki
i kraski, chêtnie zajmuj¹ równie¿ budki lêgowe.
Budki te powinny byæ zbudowane zgodnie z zaleceniami ornitologów. Bardzo wa¿na jest g³êbokoæ budki, czyli odleg³oæ miêdzy wlotem a jej dnem. W le skonstruowanej budce ³apy kota lub kuny z ³atwoci¹ dosiêgn¹ piskl¹t. Aby ptasi domek by³ niedostêpny dla tych drapie¿ników, dobrze jest go
umocowaæ na d³ugiej tyczce lub stromej cianie budynku, a otwór os³oniæ daszkiem dla

Ogród
Pañstwa Rytlów
przy ul. Parkowej,
który zaj¹³ I miejsce
w V edycji konkursu
w 2005 r.

Ptaki odwdziêcz¹ siê nam nie tylko swym
ochrony przed srokami i wronami. Warto te¿
piewem, ale równie¿ zjadaj¹c szkodniki
umiejscowiæ budkê otworem wlotowym na
i nasiona chwastów.
po³udnie lub po³udniowy wschód, aby jej
Ogrodnik Miejski
wnêtrze lepiej siê nagrzewa³o.
Zofia Krawczyk
Szczegó³owe informacje
o typach budek lêgowych
i ich wymiarach mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej: www.ussuri.pl lub
u Ogrodnika Miejskiego
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku przy ul. Kociuszki 45 (budynek B).
Aby przez ca³y rok cieszyæ siê ich obecnoci¹ warto pomyleæ ju¿ podczas zak³adania ogrodu i posadziæ
takie roliny, które bêd¹
ród³em pokarmu przez ca³y Budki lêgowe dla sikorek (naturalnego wroga szkodnika
rok oraz miejscem schronie- kasztanowców  szrotówka kasztanowcowiaczka)
nia i budowy gniazd.
w ul. ¯abie Oczko
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Fot. Zofia Krawczyk

Regulamin konkursu oraz druki zg³oszeñ
znajduj¹ siê w biurze obs³ugi interesanta
w budynku A (parter) i u Ogrodnika Miej-

Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Fot. Zofia Krawczyk

Je¿eli macie Pañstwo ciekawie urz¹dzony ogród przed domem lub firm¹ albo uwa¿acie, ¿e s¹siad, znajomy czy kto z rodziny
ma taki ogród, zg³aszajcie swoje propozycje
do 12.05.2006 r. bezporednio do Ogrodnika Miejskiego w Urzêdzie Miejskim w Milanówku przy ul. Kociuszki 45, budynek B
(I piêtro).

Dla zwyciêzców konkursu przewidziane
s¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe !

Uwaga Mieszkañcy Milanówka!
Zmiana terminów wiosennego odbioru
worków z liæmi 2006 r.
Kwarta³ I
Odbiór worków z liæmi w dniu 24.04.2006 r.
(poniedzia³ek) od godz. 8.00
Asnyka, Barwna, Bratnia, Brzuski, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip,
Dzier¿anowskiego, Gombrowicza, Górnolena, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Kocielna, Kociuszki, Krakowska (Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (KociuszkiWojska Polskiego), Kraszewskiego, Królowej
Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego,
U. Ledóchowskiej, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, C.K. Norwida, Nowa, Okopy
Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna,
Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna (Kociuszki-Grodeckiego), Pó³nocna,
Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna,
Skromna, S³owackiego, Smoleñskiego (tory
PKP-Kocielna), Sobieskiego, Spacerowa,
Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy, wierkowa,
Szarych Szeregów, J. Szczepkowskiego,
L. Teligi, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia,
Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯ukowska, ¯wirki.
Kwarta³ II
Odbiór worków z liæmi w dniu 25.04.2006 r.
(wtorek) od godz. 8.00
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska (Kociuszki-Czubiñska), Krasiñskiego (Kociuszki-Piasta), Leny lad, Letnicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go
Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa,
Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa, Piasta, Podgórna (Kociuszki-Wspólna),
Podlena, Po³udniowa, Przerwana, Przysz³oci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka,
Spokojna, Topolowa, Trêbacka, Wiejska,
Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska,
Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia.
Kwarta³ III
Odbiór worków z liæmi w dniu 26.04.2006 r.
(roda) od godz. 8.00
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dembowskiej, Dêbowa, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹cz-

na, £¹kowa, Na Skraju, Marzanny, Morwowa, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, Radosna, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia, Warszawska (Pi³sudskiego w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego.
Kwarta³ IV
Odbiór worków z liæmi w dniu 27.04.2006 r.
(czwartek) od godz. 8.00
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa,
Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa, Lena, Magnolii,
Makowa, Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Poleska, Polna, Projektowania, Prosta, Pró¿na, Przechodnia,
Przejazd, Przeskok, Rososzañska, Skona,
S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
Jednoczenie przypominamy mieszkañcom Milanówka o mo¿liwoci pozbywania
siê lici, trawy i bio- odpadów ze swojej posesji, korzystaj¹c z us³ug firmy Aminex
Sp. z o.o., która obs³uguje system selektywnej zbiórki odpadów na terenie naszej Gminy.
Odbiór worków z liæmi, traw¹ oraz bioodpadami odbywa siê w ustalonych terminach odbioru bio-odpadów. Harmonogram
odbioru odpadów posegregowanych dostêpny jest na stronie internetowej miasta oraz
umieszczany jest na ³amach Biuletynu.
Jednoczenie informujemy, ¿e z dniem
1 kwietnia 2006 r. zostan¹ zamkniête nastêpuj¹ce punkty dystrybucyjne, zajmuj¹ce siê
sprzeda¿¹ worków do selektywnej zbiórki
odpadów:

Dystrybucj¹ worków nadal zajmowaæ siê
bêd¹ nastêpuj¹ce punkty:
1. Sklep Ogrodniczy przy ul. Warszawska 19
2. Sklep Ogrodniczy przy ul. Królewskiej 94
3. Sklep Majster na Targowisku Miejskim
4. Sklep Chemiczno-Kosmetyczny przy
ul. Warszawskiej 28 A
5. Sklep Spo¿ywczo-Chemiczny przy ul. Marsza³kowskiej 30
6. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Piaski 2

Dzieñ Ziemi

22 kwietnia 2006
Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Ziemi pragniemy zachêciæ mieszkañców naszego miasta do uczestnictwa we wspólnym sprz¹taniu terenów publicznych. Dotychczas na
nasz apel odpowiada³y dzieci i m³odzie¿
szkolna, które usuwa³y odpady nie tylko
z terenu szko³y, lecz tak¿e z terenów ogólnodostêpnych. We wspólnej akcji sprz¹tania
mog¹ uczestniczyæ osoby doros³e wraz
z dzieæmi b¹d wnukami. Osoby doros³e zainteresowane akcj¹ proszone s¹ do Referatu
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45 (budynek
B, I piêtro) o podanie informacji: miejsca
sprz¹tania i miejsca ustawienia worków z odpadami do wywozu przez s³u¿by miejskie,
terminu sprz¹tania i iloci osób sprz¹taj¹cych.
Osoby odpowiedzialne za przebieg akcji
otrzymaj¹ w Referacie Ochrony rodowiska
rêkawice ochronne oraz worki na odpady.
Akcja bêdzie trwa³a od 19 do 23 kwietnia
2006 r.
p.o. kier. Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

1. Sklep Ma³y przy ul. Wojska Polskiego 85
2. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Podlenej 33/35
3. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Kazimierzowskiej 8
4. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Ludnej róg
Wojska Polskiego
5. Sklep Spo¿ywczy przy ul. £¹kowej 16
6. Wypo¿yczalnia kaset wideo przy ul. Dworcowej 1

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