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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
2 -21 stycznia 2004 r.
Burmistrz
1. Skierował do Rady projekty uchwał
w sprawach:
a) uruchomienia mpzp dla działek
nr 2, 8, 9 obr. 06-09 przy ul. Warszawskiej, pod lokalizację pensjonatu o wysokim standardzie, w otoczeniu zieleni parkowej,
b) w sprawie współpracy Gminy Miasta
Milanówka z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 roku,
c) określenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Milanówek,
2. Uruchomił zamówienia publiczne:
w trybie pozaustawowym na:
a) wykonanie koncepcji przestrzennego
uporządkowania skweru im. Wacława Wdowiaka i Placu im. Stefana
Starzyńskiego oraz koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego
przy kąpielisku miejskim od strony
ul. P. Skargi,
b) usługi konsultacyjne przy przygotowaniu programu ochrony środowiska miasta Milanówka wraz z programem gospodarki odpadami,
c) interwencyjne usługi weterynaryjne
na terenie Milanówka.
w trybie przetargu nieograniczonego na:
d) wykonanie oświetlenia ulicznego
w ul. Królewskiej (Rososzańska Brwinowska),
z wolnej ręki na:
e) interwencyjne sprzątanie terenów
publicznych w niedziele i święta,
f) opracowanie projektów budowlanych
kanałów sanitarnych z rur PCV wraz
z przykanalikami w ulicach Marszałkowskiej, Cichej, Jasnej i Słonecznej.
3. Zatwierdził zamówienia publiczne:
w trybie zapytania o cenę na:
a) zakup i dostarczenie artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego na rok
2004,
b) wykonanie projektów budowlanych
ciąg dalszy na str. 3
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Powitanie 2004 r.
Tradycją już stało się powitanie Nowego
Roku wraz z mieszkańcami w centrum
Milanówka na skwerze F. A. Ossendowskiego (róg ulic Krakowskiej i Kościuszki).
Impreza ta cieszy się ciągle rosnącym
powodzeniem, czego dowodem była duża
liczba uczestników bawiących się wspólnie przy muzyce, w oczekiwaniu na pokaz
sztucznych ogni.
Dziękuję wszystkim uczestnikom wspólnego powitania Nowego 2004 Roku Mieszkańcom Milanówka i Gościom oraz
służbom dbającym o nasze bezpieczeństwo i zdrowie podczas Sylwestrowej
Nocy: Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji,
Straży Miejskiej.
Pragnę również gorąco podziękować sponsorom imprezy, którzy całkowicie pokryli
jej koszty, a są nimi:
 Wojciech, Bogdan Wiśniewscy GRAN MAR,
 Mirosław Cieślikowski
"CIEŚLIKOWSKI",
 Krzysztof Kozera GSM,
 Andrzej Święcki,
 Andrzej Budek Zakład Rem.-Budow.,
 Tomasz Bończak DOMBRUK,
 Petroniusz Frejlich Chirurgia drzew,
 Franciszek Paskudzki FRANK - POL BiS,
 Marian Szyszka Instalatorstwo Sanit.,

Pokaz sztucznych ogni
w noc sylwestrową

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
i Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Wlazło

 Mieczysław Malinowski POLMAXBAU,
 Jan Radgowski Usługi Sprzętowe,
 Jerzy, Jarosław, Marek Tomczyk
TOMSTOL,
 Jerzy Dmochowski "Jedwab Polski",
 Zbigniew Szałwiński LUIDOR,
 Konrad Chojecki Voyager Club,
 Jacek Haber CALIBRA,
 Halina i Jan Kierzel Piekarnia,
 Jan Skajewski KAMIX,
 Maciej Tempski Eurogips,
 Henryk Kielak Milano-car,
 Janusz Kazimierczak Autokomis,
 Piotr Pacholczyk Usługi Sprzętowe,
 Stanisław Olkowski Usługi Komunalne,
 Marek Tomaszewski TOMMARKO,
 Marek Kapuściński Anteny satelitarne,
 Jolanta Generalczyk Zakład Usług Wielobr.,
 Elżbieta Bińkowska Auto Adapta,
 Stanisław Pniewski Miejskie Sieci
Komputerowe Sp. z o.o.,
 Joanna Lis DOMENA,
 Mariusz Kawa Gemini
 Hanna Duda Partner,
 Łukasz Motor MotorTrade MTP.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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WIEŚCI Z URZĘDU

Informacja z XII Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 12 grudnia 2003 r.
XII Sesję Rady Miasta Milanówka, która
odbyła się w dniu 12 grudnia 2003r. otworzył i prowadził przewodniczący Rady
Miasta Milanówka Wojciech Wlazło.
W sesji udział wzięli radni, burmistrz
miasta Jerzy Wysocki, zastępca burmistrza Zbigniew Laska, pracownicy Urzędu
Miejskiego, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta Milanówka.
Radni przyjęli sprawozdanie burmistrza
z pracy między sesjami.
Przewodniczący Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlazło odczytał następujące
projekty uchwał:

 Uchwała nr 123/XII/03
w sprawie: przystąpienia Gminy Milanówka do Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza - „Mazovia”,
którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 4-przeciw,
Stowarzyszenie Gmin Zachodniego
Mazowsza „Mazovia" którego członkami założycielami są Milanówek, Błonie
i Nadarzyn, a do którego akces złożyły:
Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna,
Leszno i Michałowice, ma na celu
pozyskiwania środków z funduszy
unijnych na rozwój poszczególnych
gmin i wspólne przedsięwzięcia
w ramach stowarzyszenia.

 Uchwała nr 124/XII/03
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie
miasta Milanówka w roku 2004, którą
radni przyjęli w głosowaniu -15-za,
jednogłośnie,

 Uchwała nr 125/XII/03
w sprawie: zaciągnięcia w 2003 roku
kredytu w wys. 650 tys. zł na wydatki
nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta, którą
radni przyjęli w głosowaniu - 15-za,
jednogłośnie,

 Uchwała nr 126/XII/03
w sprawie: zmian budżetu miasta
na 2003 rok, którą radni przyjęli
w głosowaniu: 15-za, jednogłośnie,

W uchwale dokonano:
 Zwiększenia dochodów budżetowych o ponadplanowe wpływy
z następujących źródeł:
 Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody opłat
za przyłącza wodociągowe
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w wys. 2.300 zł
 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami - z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
w wys. 1.000 zł oraz dochody z tytułu
sprzedaży mienia komunalnego (niezabudowane działki) o kwotę 95.000 zł
 Rozdz. 75023 - Urząd Miejski - z tytułu umów dzierżawnych o 1.200 zł oraz
za materiały przetargowe o 2.000 zł
 Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnychzwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z PFRON
w zakresie kwoty rekompensującej
utracone dochody z tytułu zwolnień
określonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych w wys.
59.516 zł
 Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych - łącznie
zwiększa się o kwotę 125.958 zł ,
w tym wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej o 4.158 zł, z podatku leśnego
o 800 zł, z podatku od środków transportowych o 5.000 zł, z podatku
od
czynności
cywilnoprawnych
o 116.000 zł
 Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększa się plan
o 22.997 zł tj. o zwiększoną kwotę
subwencji ogólnej na dofinansowanie
remontów mających na celu usunięcie
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa
uczniów i pracowników szkół.
 Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa z wpłat komitetów społecznych
na budowę kanalizacji w mieście
w wys. 46.000 zł
 Rozdz. 90095 - Pozostała działalność
- z tytułu wpłat z gminy Podkowa
Leśna i Brwinów za tranzyt ścieków

 W związku z niższą niż pierwotnie szacowano realizacją dochodów budżetowych zmniejszono
plan dochodów z tytułu:
 Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - zmniejsza się o 50.000 zł planowane
dochody z tytułu rozliczenia działalności ( zysku) ZWiK w Grodzisku Mazowiecki
 Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów z tytułu

podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych , opłacanego w formie
karty podatkowej o 35.000 zł
 Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnychzmniejsza się plan dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości o 150.000
zł, podatku rolnego o 2.000 zł, podatku
od
czynności
cywilnoprawnych
o 50.000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
o 10.000 zł
 Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie zmniejsza się plan o 130.000
zł, w tym z podatku od nieruchomości
o 100.000 zł i podatku od spadków
i darowizn o 30.000 zł.
 Rozdz. 75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa - zmniejsza się plan z tytułu
udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych o 557.874 zł

 Zwiększenia planu wydatków
budżetowych
W związku z otrzymaniem subwencji
ogólnej na dofinansowanie remontów
mających na celu usunięcie zagrożeń
dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
i pracowników szkół, zwiększa się
plan wydatków na ten cel w Zespole
Szkół Gminnych Nr 3 o 22.997 zł.
(rozdz. 80110).

 Zmiany w planie środków specjalnych
 Rozdz. 80110 - w planie ZSG Nr 3
zwiększa się plan o zrealizowane wpływy z wynajmu pomieszczeń na sklepik
szkolny oraz z wpłat za zajęcia sportowe łącznie o 7.000 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów piśmiennych i art. gospodarczych oraz na
wykonanie dekoracji i wystroju izby
pamięci w związku z obchodami święta
szkoły.
 Rozdz. 60016 - Zwiększa się przychody z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz darowizn pieniężnych
łącznie o 20.000 zł. Środki przeznacza
się na remonty bieżące dróg gminnych.

 Zmian w planie zakładu budżetowego - ZGKiM w Milanówku
na 2003 rok
Zmiany w planie ZGKiM rozdz. 70004
wynikają z urealnienia planu przychodów i wydatków. Zmniejszenie planu
przychodów o 120.000 zł wynika
z rezygnacji Wspólnoty Mieszkaniowej
Osiedle Inżynierska 13/15 z zarządu

WIEŚCI Z URZĘDU
ZGKiM i przejęciem przez właścicieli
lokali wyodrębnionych ww. nieruchomości we własny zarząd, a ponadto na
niższą realizację miało wpływ utrzymanie czynszu w zasobach komunalnych
na poziomie 2002r. W związku
z powyższym zmniejsza się plan wydatków łącznie o 110.000 zł oraz planowany stan funduszu obrotowego
na koniec roku o 10.000 zł

 Uchwała nr 127/XII/03
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrz Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych, będących własnością
Gminy Miasto Milanówek, w budynku
położonym w Milanówku przy
ul. Zachodniej 18 bl.II w wys. 85%
ceny lukalu, którą radni przyjęli w głosowaniu - 15-za, jednogłośnie,

 Uchwała nr 128/XII/03
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miasto Milanówek,
w budynkach położonych w Milanówku przy ul. Inżynierskiej 13/15 w wys.
90% ceny lokalu, którą radni przyjęli
w głosowaniu - 15-za, jednogłośnie,

 Uchwała nr 129/XII/03
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Miasto Milanówek,
w budynkach położonych w Milanówku przy ulicach Wysockiego nr 4, 4a
i 10 oraz Dembowskiej 1 na tzw. osiedlu "Berliny" w wys. 90% ceny lokalu,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie,

 Uchwała nr 130/XII/03
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kazimierówka” w Milanówku przez Państwa Zofię i Jacka
Gzyra, którą radni przyjęli w głosowaniu - 14-za, 1-wstrz.,

 Uchwała nr 131/XII/03
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kazimierówka” w Milanówku przez panią Wandę Słaby 15-za, jednogłośnie,

 Uchwała nr 132/XII/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu
wniesionego do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu „Kazimierówka” w Milanówku przez panią Annę Krawczyk,
którą radni przyjęli w głosowaniu 11-za, 3-przeciw, 1-wstrz.,

 Uchwała nr 133/XII/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu
„Zachód-2” w Milanówku, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, którą radni przyjęli
w głosowaniu - 13-za, 2-wstrz.,
Projekt mpzp „Zachód 2” obejmuje
teren o powierzchni 27.44 ha
na zachód od ul. Wojska Polskiego
pomiędzy ulicami Chopina i Daleką
a granicą miasta z gminą Grodzisk
Maz. Projekt „Zachód 2” pierwotnie
obejmował mniejszy obszar (14.6 ha)
pomiędzy ulicami Chopina i Partyzantów i został uruchomiony w czerwcu
2002 roku według „starej” procedury.
Uruchomiony jw. nowy projekt według
obowiązującej od 11.07.2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym rokuje na szybsze
zakończenie procedury planistycznej
i uwzględnia dodatkowo większą ilość
wnioskodawców.

 Uchwała nr 134/XII/03
w
sprawie:
zmiany
uchwały
Nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie:
zatwierdzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
terenu „Królewska-2” w Milanówku,
którą radni przyjęli w głosowaniu 15-za, jednogłośnie,
Treść mpzp „Królewska 2” przeznaczonego pod zabudowę usługowo - handlową wzdłuż ul. Królewskiej w pasie
szerokości 100 m na odcinku między
ul. Podwiejską i Brwinowską została
uzupełniona i doprecyzowana o określenie powierzchni zabudowy, jako
powierzchni całkowitej.

 Uchwała nr 135/XII/03
w sprawie: przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020”, którą
radni przyjęli w głosowaniu - 11-za.
Zgodnie z przyjętą Strategią, zrównoważony rozwój Milanówka opiera się
na nadrzędnej roli i ochronie wyjątkowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego Milanówka, którym przyporządkowane są inne funkcje
miasta. Strategia składa się z charakterystyki obecnego stanu miasta, stanowiącej materiał wyjściowy, a następnie, z kierunków rozwoju miasta, w
możliwej do objęcia perspektywie czasowej. Strategia będzie podlegać stałe-

mu monitorowaniu i korygowaniu
przez Radę Miasta na podstawie wniosków składanych przez Mieszkańców.
Przyjęta Strategia jest opublikowana
na stronie internetowej Milanówka, jak
również jest udostępniona do wglądu
w Biurze Rady Miasta.
Uchwały są dostępne w Internecie,
a ponadto zostały wywieszone na tablicy
ogłoszeń Urzędu. Protokoły, uchwały
wraz z załącznikami i pisemne opracowania dotyczące sesji są do wglądu w Biurze
Rady Miasta Milanówka w budynku „B”
ul. Kościuszki 45 - tel. 758-34-21,
fax 758-35-15.
Kierownik Biura
Rady Miasta Milanówka
Małgorzata Kurdek

ciąg dalszy ze str. 1
kanałów sanitarnych z rur PVC wraz
z przykanalikami sanitarnymi w ulicach Królowej Jadwigi (od Spacerowej do Kościelnej), Mickiewicza
(od Zachodniej do Kościuszki),
w trybie pozaustawowym na:
c) wybór urbanisty do przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy
zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.,
d) skład, drukowanie i rozprowadzanie
w cyklu miesięcznym Biuletynu
Miasta Milanówka w latach 2004 r. 2006 r.
4. Zajął stanowisko w następujących
sprawach:
a) pozostawił na dotychczasowym
poziomie (70%) górny wskaźnik określający wysokość dodatków mieszkaniowych w Milanówku w 2004 r.
Wskaźnik ten oznacza, że dodatek
mieszkaniowy nie może przekroczyć
70% miesięcznych kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego,
b) przedłużył umowę dzierżawy gruntu
pod kiosk „Arma” przy ul. Piłsudskiego 3 na kolejne 3 lata,
c) zaakceptował propozycje Referatu
Ochrony Środowiska dotyczące
zagospodarowania 82 szt. wyeksploatowanych metalowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- po wyremontowaniu, pojemniki
zostaną ustawione m.in. na posesjach administrowanych przez
ZGKiM i na terenie obiektu sportowego przy ul. Turczynek.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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WYDARZENIA

Spotkanie
choinkowe
dla potrzebujących
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku składa serdeczne podziękowania sponsorom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie spotkania choinkowego. Przygotowano 112 paczek dla dzieci z rodzin
niezamożnych, z czego połowa została
ufundowana przez sponsorów.
W spotkaniu, które odbyło się 23 grudnia 2003 r. w Urzędzie Miejskim, udział
wzięli: burmistrz Jerzy Wysocki, z-ca burmistrza Zbigniew Laska, sekretarz Wiesława Kwiatkowska oraz ks. dziekan Zbigniew Szysz - proboszcz parafii św. Jadwigii. Paczki dzieciom wręczył św. Mikołaj
w osobie ucznia Publicznego Gimnazjum
w Milanówku Łukasza Klonowskiego.
Wielkie serca i hojność okazali niżej
wymienieni sponsorzy:
 W. Woźniak,
 T. Jackowicz,
 Z. Laska,
 Z. Kula,
 M. Strawa,
 J. Krysiak,
 J. Miastowski „M-FIX” Milanówek,
 J. Witaszczyk Piekarnia Milanówek,
 R. Więcek „ENERGO-LINIA” Warszawa,
 Z. Szymański „NAPRAWA DRÓG TRANSPORT”,
 B. Skoneczna „MATI” Milanówek,
 A. Dobrosz P.H.U.P. „IMAWEX”
Milanówek,
 M. Malinowski „POMLAX BAU”
Milanówek,
 S. Wontrucki „TROUW NUTRITION”
Grodzisk. Maz.,
 A. Galewska Apteka Milanówek,
 J. Haber „CALIBRA” Milanówek,
 H. i J. Kierzel Piekarnia Milanówek,
 Z. Wieczorek „PIREM” Sp. z o.o.,
 J. Generalczyk „Zakład Usług
Wielobranżowych” Otrębusy.
Dziękujemy także za pomoc rzeczową
Agnieszce Raszeja, Andrzejowi Błaszczakowi oraz Dyrekcji i Uczniom Zespołu
Szkół Gminnych Nr 3 w Milanówku
ul. Żabie Oczko 1.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Janina Klimczak
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STRAŻ POŻARNA INFORMUJE
758 34 25
Miesiące listopad i grudzień to okres
wytężonej pracy szkoleniowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. Nowy
zakupiony sprzęt do ratownictwa technicznego nie może latami gnić w magazynie, wręcz przeciwnie powinien znajdować się na samochodzie bojowym. W tym
celu należało przeszkolić wszystkich strażaków, dokonać kilku nowych zakupów
oraz wykonać specjalne mocowania na
samochodzie, by w czasie jazdy urządzenia nie przesuwały się: oprócz szkoleń na
terenie strażnicy wypadało odwiedzić
skład samochodów złomowanych Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, gdzie
rozcinaliśmy samochody na części pierwsze zdobywając nowe umiejętności; trzech
strażaków ukończyło kurs pomocy przedmedycznej dla ratowników Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zwiększając liczbę strażaków, naszej jednostki,
już przeszkolonych; przy pomocy Urzędu
Miast, OSP zorganizowała kurs BHP;
wreszcie zakupiono specjalne pakiety ze
sprzętem medycznym dla jednostek OSP
realizujących się w akcjach ratownictwa
drogowego.
Już w pierwszych dniach grudnia zgłosiliśmy komendzie powiatowej i jednostce
PSP fakt posiadania nowych urządzeń
w podziale bojowym i faktyczną możliwość ich użycia (przypomnę, że państwowa straż pożarna dysponuje samochody
OSP poza jej teren działania oraz informuje OSP o występujących zdarzeniach,
na terenie działania jednostki).
W grudniu już trzy razy byliśmy wzywani do wypadków drogowych: w dniach
15 i 18 do Milanówka oraz w dniu 16
do Makówki, gdzie działaliśmy razem
ze strażakami z PSP oraz ze strażakami
z Grodziska Maz, Jaktorowa i Baranowa
z OSP. W Makówce przewrócił się ciągnik
siodłowy z naczepą wypełnioną towarem
całkowicie tarasując przejazd jezdnią.
Naszym zadaniem było udrożnienie ciągu
komunikacyjnego. W dniu 18 w Milanówku niestety miał miejsce śmiertelny wypadek na drodze. Było to najtragiczniejsze
zdarzenie z jakim przyszło nam się zmierzyć w roku 2003.

W listopadzie i grudniu strażacy z Milanówka interweniowali szesnaście razy:
ugasili siedem pożarów, byli na miejscu
czterech wypadków lokomocyjnych, usuwali dwa drzewa wiatrołomy, uczestniczyli w akcji poszukiwania człowieka w Gordzisku Maz. oraz dwa razy byli fałszywie
alarmowani o nieistniejących pożarach.
Dnia 03 listopada przez siedem godzin
gasiliśmy razem ze strażakami z Grodziska Maz., Kłudna Starego, Izdebna
Kościelnego oraz Milanówka z Mifamu
pożar stodoły w Adamowie. Działanie
wyciągania siana i słomy, ze stodoły
na pole, zakończyliśmy chwilę po 700 rano
tylko dlatego, że na miejsce pracujących
strażaków przyjechały nowe, nie zmęczone siły straży pożarnej. Akcja trwała
do późnych godzin popołudniowych.
Ponadto paliły się: składowany styropian
do ocieplania budynku na budowie, drewniany dach w niewykończonym, budowanym budynku, samochód, dom letniskowy, sadza w kominie oraz sterta składowanych gałęzi.
02 grudnia silne wiatry zwiastowały
zmianę pogody, a nam nie dały spokoju.
Dwukrotnie podejmowaliśmy działanie,
ścinając przewrócone drzewo i usuwając
zerwany konar z linii energetycznej.
23 grudnia, dzień przed wigilią bożonarodzeniową w Grodzisku Maz. uczestniczyliśmy razem z miejscowymi strażakami
i policją w akcji poszukiwania zaginionego człowieka. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem - człowiek odnalazł się
cały u swojej rodziny.
Sześć zdarzeń było na tyle groźnych,
że konieczny był udział obu naszych
samochodów strażacki, pięć razy wyjeżdżał tylko Renault i sześć razy wyjeżdżał
tylko Star.
Serdeczne podziękowania dla pracowników Urzędu Miasta za pomoc w zorganizowaniu szkolenia BHP oraz dla właściciela Muzeum Motoryzacji w Otrębusach
za możliwość zorganizowania szkolenia
na jego terenie i na jego złomowanych
samochodach.
Druh Krzysztof Ciborowski
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Emeryci 2003
U emerytów minął rok 2003
Rok 2003 obfitował w wydarzenia,
z których najważniejsze to podsumowanie
pięcioletniej działalności i wybory nowego
kierownictwa Związku. Wybory, które
odbyły się w kwietniu 2003 r., wyłoniły
12-osobowy Zarząd. Rozpoczął on swoją
działalność od przyjęcia programu działania na 2003 r. Powołano dwie komisje:
Kulturalno-Turystyczną i Socjalno-Bytową. Komisje rozpoczęły swoją działalność
od zapoznania się z programem działania
przyjętym przez poprzedni Zarząd.
Przyjęty program działania Komisji
Socjalno-Bytowej, zakłada wspieranie
potrzebujących opieki członków naszego
Związku, którzy niekiedy znajdują się
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Komisja Kulturalno-Turystyczna ustaliła plan wycieczek oraz imprez kulturalnoturystycznych. Tego rodzaju imprezy,
organizowane po przystępnych cenach,
wciąż cieszą się dużym powodzeniem,
ponieważ wielu naszych członków nie
stać na udział w kosztownych wycieczkach organizowanych przez wyspecjalizowane biura podróży. Wycieczki, jak to już
stało się zwyczajem, zainaugurowała pielgrzymka do Lichenia oraz po raz pierwszy
do Kodynia. Ta ostatnia spotkała się
z dużym zainteresowaniem, ponieważ jej
program obejmował zwiedzanie kilku ciekawych zabytkowych kościołów, zwłaszcza wielkie wrażenie na uczestnikach
wywarło zwiedzanie zabytkowego kościółka Unitów, jedynego na terenie Polski.
Odbyliśmy piękną wycieczkę do Giżycka, gdzie pływaliśmy statkiem po jeziorach mazurskich, przez trzy godziny zwiedzaliśmy wyspę kormoranów oraz wiele
ciekawych zakątków tamtego regionu.
Po zakończeniu tego rejsu zwiedziliśmy
piękny zabytkowy kościół w Świętej Lipce,
gdzie wysłuchaliśmy koncertu na zabytkowych organach najstarszych w Polsce.
Do równie udanych imprez należy zaliczyć
zorganizowany piknik w Kawęczynie,

który powtórzono na życzenie członków
po raz drugi. Uczestnicy pikników wykazali się duża energią w zorganizowanych
tańcach, do których włączyła się z ochotą
młodzież szkolna.
Najwięcej obaw wzbudziła zorganizowana po raz pierwszy wycieczka do Zakopanego. W jej programie znalazło się zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej oraz
Wadowic. Obawy rozwiały się, bowiem
wycieczka była zorganizowana profesjonalnie bez żadnych niedociągnięć. Warto podkreślić, że koszty wycieczki rozłożone były
na raty, co umożliwiło w niej udział nawet
tym członkom, którzy znajdują się w nie
najlepszej sytuacji materialnej. Jako organizator i kierownik tej wycieczki byłam
zachwycona wspaniałą atmosferą panująca w naszej grupie przez cały czas wycieczki. W programie był spływ Dunajcem, który
nie odbył się ze względu na złą pogodę. Jednak mimo tej kiepskiej pogody uczestnikom
wycieczki dopisywał wspaniały humor
i pogoda ducha. Byłam pełna podziwu dla
naszych dzielnych emerytów, którzy
uczestniczyli w pięknej wycieczce do Jaskiń
Bielskich znajdujących się po stronie słowackiej Tatr. Podejście do jaskiń było prawdziwa Golgotą, a przejście przez jaskinie,
gdzie do pokonania było 585 schodów
w różnych kierunkach wzbudziło podziw
uczestników i wtedy pomyślałam: szkoda,
że tego nie widzą młodzi ludzie, którzy często uważają, że my emeryci powinniśmy
siedzieć w domu zajmując się wnukami.
W tym miejscu pragnę zaprotestować - my,
emeryci, pragniemy żyć i teraz nadrabiać
czas, który zajmowało nam wychowanie
dzieci oraz praca. Sezon turystyczny
zakończyliśmy pielgrzymka do Częstochowy, w której uczestniczyło 110 osób.
Pragnę podkreślić, że w wycieczkach
organizowanych przez nasz Związek
panuje wspaniała atmosfera, co daje nam
wiele satysfakcji i wskazuje, że praca
nasza nie idzie na marne. Wybrano nas
bowiem do Zarządu właśnie po to, aby
ludzie starsi nie czuli się pozostawieni
sami sobie, a my staramy się im służyć
w miarę swoich sił.

Wspomnienie w pierwszą rocznicę śmierci
Lucjana Zbigniewa Świderskiego
Lucjan Zbigniew Świderski urodzony 30
czerwca 1915 r. w Warszawie, z zawodu
prawnik, był działaczem sportowym, od
zakończenia II wojny światowej mieszkał
w Milanówku. W latach 1952-1959 pełnił
funkcję prezesa Polskiego Związku Sportów Saneczkowych, a od 1968 prezesa
honorowego. Był również zawodnikiem
i instruktorem żeglarskim, uczestnikiem

regat międzynarodowych oraz reprezentantem Polski w sporcie bobslejowym.
W 1953 r. zdobył tytuł wicemistrza Polski
w skeletonach. W 1958 r. został wiceprezydentem Międzynarodowej Federacji
Sportu Saneczkowego. Był również międzynarodowym działaczem olimpijskim.
Za dorobek wychowawczy i sportowy
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim

Na zakończenie pragnę podziękować
członkom Zarządu za wspaniałą pomoc
przy organizowaniu różnych imprez,
za wsparcie jakiego nam udzielają,
za atmosferę jaka panuje w naszym
Związku, gdzie przecież przychodzi wiele
osób ze swoimi sprawami do nas i to
od nas oczekują tej pomocy i czasami
dobrego słowa.
Zapraszam wszystkich naszych członków, aby nie pozostawali ze swoimi problemami sami - przychodźcie do swojego
Związku, a my postaramy się pomóc
a może doradzić jak rozwiązać czasami
trudne życiowe problemy. Zarząd Związku
Emerytów planuje w nowym roku 2004
dużo atrakcyjnych wycieczek i imprez szczegółowy plan wraz z terminami podamy w Biuletynie Miasta oraz na tablicy
ogłoszeń znajdującej się przy wejściu do
Biura. Zapraszamy wszystkich, którzy
jeszcze się wahają do wstępowania w szeregi członków. Biuro Związku jest czynne
we wtorki w godz. 10-13 i w piątki w
godz. 12-15. Składki roczne wynoszą 15
zł, a koszty wycieczek są niewielkie.
Dodajmy, że siedziba Związku znajduje się
przy ul. Warszawskiej 37 (obok postoju
taksówek). Tel. 724-70-97. Zapraszamy
do odwiedzenia nas, służymy dodatkowymi informacjami.
Przewodnicząca Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Irena Zielińska

Życzenia
Wszystkim naszym członkom
i ich rodzinom
serdeczne życzenia zdrowia,
pomyślności, dużo radości
oraz Dosiego Roku
życzy
Zarząd Zw. Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 30-lecia Polski
Ludowej, Zasłużonym Działaczem Kultury
Fizycznej, Medalem 100-lecia Sportu Polskiego, dwukrotnie Medalem Olimpijskim
Prezydenta Republiki Austrii, Medalem
Kennedy'ego AAU/USA, Medalem Olimpijskim Gubernatora Hokkaido oraz Złotą
Plakietą Honorowego FIL. Do dziś milanowianie mają w pamięci nazwisko społecznika i sportowca Lucjana Świderskiego.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska
5
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XII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W niedzielę 11 stycznia w naszej „Jedynce”, czyli Zespole Szkół Gminnych nr 1 przy
ul. Królewskiej 69 po raz czwarty pod patronatem Władz Miasta odbył się XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Począwszy od godziny 1100 aż do godziny 2200, nieprzerwanie trwał klimat wspaniałej zabawy,
w której uczestniczyli przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich, jak również obywatele naszego
miasta i goście, bardziej doświadczeni wiekiem, słowem cały przekrój wiekowy naszej
społeczności. Koncert prowadziła dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury pani Anna
Biczyk, której na scenie towarzyszył tradycyjnie zespół muzyczny „Acord”.
Otrzymaliśmy bardzo dużo darów
od przedstawicieli firm i osób prywatnych.
Dary te zasiliły loterię fantową, na którą trafiło 1553 przedmiotów, a wszystkie losy były
pełne. Licytację gadżetów WOŚP oraz aukcję
dzieł sztuki i przedmiotów wartościowych
przekazanych przez sponsorów prowadzili
panowie Andrzej Janisz i Włodzimierz Szaranowicz. Atrakcją dla miłośników sportu i nie
tylko, było przybycie na aukcję gwiazdy
naszego boksu i kickboksu Przemysława
Salety, który czynnie wziął udział w przeprowadzanej licytacji. Na terenie miasta w czasie trwania Finału w „Jedynce” 72 wolontariuszy przeprowadziło zbiórkę pieniędzy
do puszek.
Łącznie w ramach XII Finału WOŚP
w Milanówku zebraliśmy 29.563,05 zł.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się
w tę akcję.
Burmistrz Milanówka
Jerzy Wysocki

Sponsorzy i organizatorzy
XII FINAŁU Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy pod patronatem
Burmistrza Miasta
 Andrzej Janisz
 Włodzimierz Szaranowicz
 Andrzej Siezieniewski - Prezes
Polskiego Radia S.A.
 Jerzy Dmochowski - „Jedwab Polski”
Sp. z o.o.
 Jerzy Szyszko - „Frito Lay Poland” Sp. z o.o.
 Przemysław Saleta - Fitnes Klub
 Jakub Paczesny, „Stylowa” Cukiernia
 Joanna Matyjek-Bendkowska,
Małgorzata Boniecka - Cukiernia
 Andrzej Olizarowicz - ANDREA PPHU
ZPCh
 Piotr Płochocki - „MPM-Product”
 Ewa i Bogdan Marszałek - „For...”
 Bożena i Janusz Kowalescy - „Bożena”
 Halina i Jan Kierzel - Piekarnia
 Zdzisław Ślęczka - Dyrektor -„Poczta
Polska”
 Jacek Banaszczyk - Dziewiarska Spółdziel6

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki na korytarzu „Jedynki” z harcerzami

Nowa właścicielka prezentuje wylicytowany świecznik.

nia Inwalidów „Malwa”, Grodzisk Maz.
 Paweł Dłużewski - „COBRA”
 Włodzimierz Starościak
 Mariusz Koszuta
 Krzysztof Kościesza „Kicior”
 Danuta Rożnowska-Borys
 Petroniusz Frejlich
 Katarzyna Grochola
 Mariusz Kawa - EURO PARTY
 Agnieszka i Mariusz Maj - Szkółka
Drzew i Krzewów Ozdobnych, Grodzisk
Maz.
 Dorota Feręczkowska i Zbigniew
Obwojski - „Tajemniczy Ogród”
 Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
z Grodziska Maz.
 Redakcja Bezpłatnego Miesięcznika
Informacyjno-Reklamowego „Wspólny
Powiat”
 Mirosław Orłowsdki - Pizzeria „Salsa”
 Andrzej Rosiński - Kowalstwo
Grodzisk Maz.
 Dystrybutor Artykułów Spożywczych
i Słodyczy DUO TES
 Towarzystwo Miłośników Milanówka
 Bożena Osiadacz - Instruktorzy Hufca
ZHP im. Janusza Kusocińskiego

z Milanówka
 Marek Wesołowski -Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej
 Zbigniew Bergander - nagłośnienie
 Zespół Muzyczny „Acord”
 Inka Dybińska - Cafe-Klimaty
 Zespół Muzyczny „Pięciokąt”
 Zespół Muzyczny „Snow ball”
 Zespól Muzyczny „Gallery”
 Elżbieta Przeździecka - Zespół Szkół
Gminnych nr 1
 Krzysztof Filipiak - Zespół Szkół
Gminnych nr 3
 Marianna Frej - Szkoła Podstawowa nr 2
 Anna Jaskólska - Nowa Prywatna
Szkoła Podstawowa
 Dorota Targońska - Integracyjna
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18
 Dorota Malarska - Przedszkole nr 1
 Urszula Kiełczewska - Gimnazjum
Społeczne
 Wojciech Czaj - Liceum Społeczne
 Maria Swolkień-Osiecka - Zespół Szkół nr 2
 Jerzy Motała - Zespół Szkół nr 1
 Anna Biczyk - Miejski Ośrodek Kultury
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Noworoczne spotkanie członków
Towarzystwa Miłośników Milanówka
Już tradycyjnie na początku stycznia
odbyło się noworoczne spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Milanówka, w którym wzięło udział ok. 70 członków i zaproszonych gości. Spotkanie
poświęcone było omówieniu działalności
TMM w ub. roku (raport w następnym
numerze Biuletynu), zapoznaniu się
z założeniami „Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Milanówka do roku 2020” i pracami samorządu, które przybliżył burmistrz Jerzy Wysocki oraz z działalnością
MOK-u, którą przedstawiła dyrektor tej
placówki Anna Biczyk.

wydatków. Tematem, który wywołał duże
zainteresowanie była budowa kanalizacji
sanitarnej w Milanówku. Tu potrzeby
mieszkańców są duże, ale są sukcesywnie
zaspokajane (m.in. dzięki współdziałaniu
komitetów społecznych) o czym świadczy
fakt, że w ub. roku wykonano 3,5 kmb
kanalizacji za kwotę 1,8 mln.

Burmistrz J. Wysocki podziękował
za uwagi zarządu TMM zgłoszone do projektu „Strategii” i podkreślił, że wszystkie
wnioski zostały uwzględnione. Zarazem
poinformował, że z tekstem „Strategii”
można się zapoznać w Urzędzie Miejskim,
biurze Rady Miasta i w internecie. Burmistrz zapewnił, że wnikliwie zapoznał
się z sygnałami TMM dot. kilku spraw niepokojących mieszkańców i podjął odpowiednie kroki m.in. w sprawie niszczejącego budynku przy ul. Piłsudskiego 29
i zagrożeń w willi „Kresy”.

Imprezy kulturalne MOK-u, w których
członkowie TMM systematycznie uczestniczą, zaprezentowała dyr. MOK-u pani
Anna Biczyk. Zdaniem wielu członków
TMM w ostatnich miesiącach imprezy
w MOK-u stają się coraz ciekawsze i bardziej zróżnicowane. Członkowie TMM
z dużym uznaniem przyjęli zorganizowanie w ub. roku koncertów wakacyjnych,
a także koncertów poświęconych pamięci
nieco zapomnianego wielkiego śpiewaka
z Milanówka Stanisława Gruszczyńskiego
- w wykonaniu mieszkańca Milanówka
cenionego śpiewaka Romualda Tesarowicza i jego przyjaciół. Niezwykle serdecznie
przyjęto także gościnny występ mieszkańca naszego miasta śpiewaka operowego
Dariusza Biernackiego, kilkakrotne występy chóru Cantabile oraz nowego zespołu
młodzieżowego CODE. Dużym powodzeniem w ub. roku cieszyły się pokazy filmów znanego milanowskiego dokumentalisty Szymona Wdowiaka. Kilka udanych
imprez (m.in. promocja książki „Makówka
z Milanówka” z udziałem dzieci z Nowej
Prywatnej Szkoły Podstawowej) TMM zorganizowało wspólnie z MOK. Wyrażono
nadzieję, że ta dobra współpraca TMMMOK będzie się rozwijać również i w przyszłości.

Z dużym zainteresowaniem zebrani
wysłuchali
informacji
burmistrza
J. Wysockiego nt. realizacji ubiegłorocznych inwestycji. Z informacji tej wynika,
że zobowiązania przedwyborcze są konsekwentnie realizowanie (m.in. budowa
nowego komisariatu, modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 719, dróg powiatowych
i gminnych, wybudowano nad torami
kolejowymi kładkę dla pieszych w ciągu
ulic Brzozowa-Żabie Oczko, starą kładkę
zmodernizowano, trwa realizacja I etapu
budowy mieszkań dla lokatorów
w ramach TBS, sfinansowano kolejny etap
modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku. Godne podkreślenia jest to,
że wciąż rozwija się selektywna zbiórka
odpadów, w której uczestniczy już 90%
mieszkańców miasta. Burmistrz poinformował również o dalszej rozbudowie
obiektów sportowych na Turczynku i przy
ul. Fiderkiewicza („amfiteatr”) z myślą
o stworzeniu milanowskiej młodzieży lepszych warunków do rekreacji i uprawiania
sportu. Z informacji pisemnej, którą
uczestnicy spotkania otrzymali od burmistrza wynika, że w 2003 r. na inwestycje
przeznaczono 5 mln zł (cały budżet
to 24,5 mln zł), co stanowi 20,5% ogółu

Dziękując burmistrzowi za obszerne
przybliżenie spraw miasta prezes TMM
A. Pettyn wyraził przekonanie, że to dobre
tempo realizacji inwestycji będzie utrzymane i zaprosił burmistrza na następne
podobne spotkanie za rok.

Sekretarz TMM Elżbieta Siwek
P.S. Towarzystwo Miłośników Milanówka informuje, że wszystkie książki TMM
(m.in. bajki i wiersze dla dzieci „Makówka
z Milanówka” znanego pisarza Macieja
Słomczyńskiego (pseudonim Joe Alex),
pocztówki, a także książki innych wydawców nt. Milanówka znajdują się w ciągłej
sprzedaży w obu księgarniach i kioskach
przy stacji PKP.

Szkoła z klasą
Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. A. E. Fiddorfa w Milanówku, w roku szkolnym 2002/2003,
wzięła udział w akcji „Szkoła z klasą”,
organizowanej przez Gazetę Wyborczą"
oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.
Po przystąpieniu do akcji przeprowadziliśmy wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli anonimową ankietę „Jaka
jest nasza szkoła”. Otrzymane wyniki
dały nam wyobrażenie o tym, na co
powinniśmy zwrócić uwagę, co doskonalić, a co już jest naszą mocną stroną.
Realizacja zadań wymagała wykazania
się nowymi osiągnięciami. W szkole
powstało sześć zespołów, które przygotowywały i prowadziły działania, obserwowały ich efekty oraz wyciągały wnioski.
Każdy z nich musiał przygotować sprawozdanie, które wysłane było do organizatorów konkursu „Szkoły z klasą” ostatnie z nich miało wpłynąć do 10 czerwca
2003 r.
Nauczycielom uczniom i rodzicom
udało się zrealizować wszystkie zadania,
które zostały pozytywnie przyjęte przez
komisję i dzięki temu od 10 października
2003 r., możemy szczycić się tytułem
„Szkoły z klasą”.
Współpracujemy z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi.
Polega to na wspólnym organizowaniu
akcji charytatywnych, występów na rzecz
innych, wspierania się w działaniach
i wymianie doświadczeń. Uczniowie
naszej szkoły brali aktywny udział w XII
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zorganizowaliśmy występ Jasełkowy pt. „Trzej królowie” dla pensjonariuszy Domu Rehabilitacyjnego oraz społeczności parafialnej przy kościele Matki
Boskiej Bolesnej w Milanówku. W związku z integracyjnym charakterem naszej
szkoły, uczniowie nasi już od pierwszych
dni pobytu uwrażliwiani są na potrzeby
innych, dzieci z Klasy Życia i dzieci niepełnosprawnych ruchowo z innych klas.
Nie jest to pomoc okazjonalna, lecz ciągła
opieka i wsparcie w sytuacjach dnia
codziennego.
Jesteśmy dumni z tytułu „Szkoła
z klasą”. Nie chcemy jednak poprzestać
na tym, dlatego też zamierzamy przystąpić do następnej akcji organizowanej pod
tym samym patronatem. Jesteśmy przekonani o tym, że i na tym polu odniesiemy sukces.
Agnieszka Gontarczyk
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Kalendarz imprez

- Miejska Hala Sportowa, ul. Żabie Oczko 1).

artystycznych i sportowych - luty 2004

godz. 18.00

01.02./niedziela/

odgrywa muzyka, przywołując klimat
śpiewanych przez ówczesnych gęślarzy
pieśni. (bilety wstępu po 5zł od osoby do
nabycia przed spektaklem - miejsce MOK).

Bal Seniora. (miejsce - Miejska Hala Sportowa, ul. Żabie Oczko 1).

09.02.-10.02

godz. 12.00
Etap gminny powiatowego konkursu wiedzy historycznej na temat Bitwy pod
Monte Cassino (miejsce - MOK).

Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci z Milanówka, organizowany w ramach
zimy w mieście przez harcerzy Hufca ZHP
im. J. Kusocińskiego. (miejsce - MOK).

Feryjny Halowy Turniej w Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta.
Początek turnieju 09.02. o godz. 10.00
Drużyny składają się z 5 graczy (5 graczy
+ 1 rezerwowy, w drużynie może być
tylko 2 graczy zrzeszonych w klubach piłkarskich). Turniej będzie rozegrany
w trzech kategoriach: roczniki 93 i młodsi; 92 - 91; 90 - 88.
W zgłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje: nazwa drużyny, lista
uczestników (pięciu lub sześciu), imię,
nazwisko i data urodzenia zawodnika.
Zgłoszenia drużyn do 30.01. w MOK, po
tym terminie ostateczne zapisy będą przyjmowane w sekretariacie hali sportowej
do 05.02. (miejsce - Miejska Hala Sportowa, ul. Żabie Oczko 1).

08.02. /niedziela/

17.02. /wtorek/

godz. 10.00

godz. 18.00

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej artysty
Stanisława Gruszczyńskiego
/ur. 06.01.1891 r. zm.03.02.1959 r./ (miejsce: ul. Słowackiego).
Artysta karierę rozpoczął w Teatrze
Nowości. Debiutował w 1916 r., jako
Radames w Aidzie w Teatrze Wielkim.
Występował na wielu scenach świata
m.in. w Hamburgu, Lizbonie, Madrycie,
Barcelonie, Mediolanie. Stworzył wiele
wspaniałych kreacji na scenach operowych i w filmach.
Gościem podczas uroczystości będzie
Bogusław Kaczyński.

Poranek Teatralny pt. "O Kniaziu Popielu
i Piaście Kołodzieju".
Podróż w mityczną przeszłość państwa
polskiego, oparta na historycznych wątkach powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. "Stara Baśń". Szczególną rolę

Prezentacja produktów firmy ZEPTER
(miejsce - MOK).

godz. 16.30

godz. 10.00
Przedstawienie Teatralne - "Znane wiersze
inaczej" w wykonaniu Teatru Amatorskiego Dzieci i Młodzieży MOK.

godz. 17.00
Wernisaż. Wystawa Malarstwa. Ewa
Kubicka "Stylistyka nastroju", malarstwo,
rysunek; do 25.02.
Malować i rysować zaczęła w 1986 roku.
Maluje pejzaże, portrety i martwe natury
najczęściej w technice olejnej, czasem
akryle i akwarele. Rysuje węglem, ołówkiem, tuszem na dużych kartonach lub
w szkicowniku. (miejsce - MOK).

06.02. /piątek/
godz. 10.00 - 14.00

21.02. /sobota/
godz. 20.00
V Jubileuszowy Bal Ojców Miasta (miejsce

Zajęcia proponowane przez Miejski
Ośrodek Kultury w Milanówku
 Teatr Amatorski dla dzieci i młodzieży - prowadzi Iwona Makarewicz - sobota
godz. 11.00
 Szkółka Szachowa - prowadzi Jarosław Kowalewski - sobota godz. 10.00
 Zespół Wokalny "CODA" - prowadzi
Beata Osiadacz - wtorek godz. 16.00
 Szkółka Tenisowa - prowadzi Włodzimierz Filipiak - wtorek godz. 16.00
 Chór "Złoty Liść" - prowadzi Maciej
Puchalski - poniedziałek godz. 14.30,
czwartek godz. 14.30
 Klub Przedszkolaka - pani Maria Jarosińska (tel. 724-80-37 odpłatność m-c 200
zł.) - zajęcia 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek w godz. 10.00 - 14.00
 Klub Seniora - spotkania we czwartki
w godz. 12.00 - 14.00
Miejski Ośrodek Kultury
05-822 Milanówek, ul. Kościelna 3
e-mail:mokmilanowek@poczta.fm
annabiczyk@wp.pl
www.mokmilanowek.pl
Tel/fax (0-22) 758-39-60
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 Klub Szachowy "Jedwabnik"- poniedziałek, środa w godz. 17.00 - 21.00
 Towarzyski Klub Brydżowy - Turnieje
brydżowe prowadzi sędzia Włodzimierz
Rutkowski - czwartek 18.00 - 22.00
 Klub Brydżowy - rozgrywki w poniedziałki, środy w godz. 17.00 - 21.00
 Gimnastyka dla osób ze schorzeniami kręgosłupa (odpł. 7 zł/lekcja) - prowadzi Anna Wojnar - wtorek, czwartek
godz. 17.15
 Aerobic (odpł. 7 zł/lekcja) - prowadzi
Anna Wojnar - wtorek,
czwartek
godz. 18.00
 Callanetics (odpł. 7 zł/lekcja) - prowadzi Anna Wojnar - wtorek, czwartek
godz. 18.45
 Klub RPG - Spotkania w Klubie Gier
Fabularnych co dwa tygodnie w soboty dla
młodzieży starszej.
 Judo - prowadzi Agnieszka Puchalska grupa młodsza: poniedziałek, czwartek
w godz. 18.00 - 19.30 grupa starsza:
poniedziałek, czwartek w godz. 19.30 -

22.02./niedziela/

27.02./piątek/

29.02./niedziela/
godz. 16.00

KONCERT
Wystapią: Dariusz Biernacki - baryton,
Grażyna Biernat-Borowska - sporan, Jerzy
Czechowicz - fortepian. (miejsce - MOK).
21.00 (miejsce: ZSG nr 3 - sala gimnastyczna, ul. Żabie Oczko 1 - odpłatność
50 zł/m-c)
 Stanowiska INTERNETOWE - w holu
"Teatru Letniego", od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00 - 18.30,
(odpłatność 3 zł za 30 minut)
Warsztaty Twórcze:
 Rysunek i Malarstwo - prowadzi Robert
Czerniawski: Wtorek godz. 16.30.
 Plastyczne - prowadzi Włodzimierz
Starościak: Czwartek godz. 16.30 (miejsce: ZSG nr 1, ul Królewska 69).
Odpłatność za zajęcia sekcji artystycznych wynosi 35 zł miesięcznie. Wpłaty
dokonuje się w kasie MOK-u. Wszelkie
informacje w sekretariacie Miejskiego
Ośrodka Kultury, ul. Kościelna 3 lub pod
tel. 758-39-60.
Galeria Historyczna Miasta - kustosz
Włodzimierz Starościak - miejsce, w którym znajduje się stała ekspozycja pamiątek, dokumentów, zdjęć, związanych z najważniejszymi wydarzeniami w Milanówku
od 1899 roku. Galeria znajduje się przy
ul.
Krasińskiego
22.
Zwiedzanie
po uprzednim umówieniu telefonicznym
w sekretariacie MOK-u.

KULTURA

Gwiazdkowy Koncert
W niedzielne popołudnie 28 grudnia
2003 roku w Miejskim Ośrodku Kultury,
Dyrektor Anna Biczyk witała licznie przybyłych mieszkańców Milanówka oraz
zaproszonych gości m.in. pana Burmistrza Miasta, Jerzego Wysockiego, panią
Sekretarz Miasta, Wiesławę Kwiatkowską, Księdza Dziekana, Zbigniewa Szysza,
Radnych.
Koncert Świąteczno-Noworoczny "Wielki zapomniany tenor Stanisław
Gruszczyński powraca", był przyczynkiem
do tego, aby kontynuować ideę pamiętania o ludziach wielkich, którzy w Milanówku żyli. Jedną z takich osób jest właśnie Stanisław Gruszczyński. Październikowy koncert z udziałem Romualda Tesarowicza, Bogdana Paprockiego, Sławomira Pietrasa, był pierwszym tego typu
wydarzeniem. Wtedy właśnie rozpoczęliśmy akcję zbiórki pieniędzy na tablicę
pamiątkową artysty. Inicjatorem tamtego
koncertu był p. Romuald Tesarowicz, tego,
o którym mowa pan Dariusz Biernacki. Co
łączy obu panów? Poza tym, że jeden, to
światowej sławy bas, a drugi baryton, obu
leży na sercu, aby pamięć o wielkim artyście nie zaginęła. Zrodziła się idea wmurowania tablicy pamiątkowej przy wejściu
do willi, którą zbudował i kilka lat w niej
mieszkał Stanisław Gruszczyński.
Tyle tytułem wstępu teraz już o gwiazdach Koncertu a niewątpliwie nimi byli:
Pan DARIUSZ BIERNACKI - baryton,
który z dużą swobodą całość koncertu
prowadził łącząc jego wszystkie elementy.
Arie wykonane w trakcie koncertu
zachwyciły publiczność tak, że podejmowała pana Biernackiego po wykonaniu
brawami na stojąco. Partie śpiewane
w duetach z panią Marią Wdowiak
z Chóru Cantabile i młodą Karoliną Wal-

Dariusz Biernacki z młodą solistką zespołu
wokalnego “CODA”, Karoliną Walczak

czak z zespołu "CODA" wspaniale komponowały do całości programu, pan Dariusz
potrafił zaaranżować nowe wykonania
i uatrakcyjnić formułę Koncertu. Za to
gorące podziękowania. Trafne dowcipy
i małe dygresyjki dopełniały całości.
Występ Chóru "CANTABILE" - pod dyrekcją Alicji Paciorek, spotkał się z gorącym
przyjęciem. W niektórych partiach akompaniament zapewniała pianistka pani
Barbara Zwolińska. W drugiej części Koncertu wystąpił zespół wokalny "CODA"
Miejskiego Ośrodka Kultury, prowadzony
przez instruktorkę muzyki panią Beatę
Osiadacz. Bardzo młody zespół, bo działający od miesiąca wykazał się już świetnym przygotowaniem i bardzo dobrze
zaprezentował publiczności. Osoba bez
której ten koncert nie miałby takiego

Kłaniający się Dariusz Biernacki, dziewczęta
z zespołu wokalnego “CODA” i bijąca brawo
Anna Biczyk, Dyrektor MOK.

kolorytu, to pan Jerzy CZECHOWICZ. Jego
akompaniament wykonywany był z iście
brawurową swadą.
Proszę Państwa po prostu niech żałuje
ten Kogo nie było, Wieczór ten bowiem był
wspaniałym przeżyciem, w klimacie Świąt
i Nowego Roku, gwiazdka duchowej strawy najwyższego formatu. Dekoracja, choinki nadawały odpowiedniego klimatu
temu niepowtarzalnemu wydarzeniu.
Artur Niedziński

Owacje na stojąco podczas koncertu. Na pierwszym planie Jerzy Majewski, v-ce Przewodniczący
Rady Miasta, Jerzy Wysocki, Burmistrz Miasta, Zbigtniew Szysz, ks. Dziekan Parafii św. Jadwigi,
Wiesława Kwiatkowska, Sekretarz Miasta Milanówka.

W Nowy Rok ze śpiewem ...
W Noworocznym nastroju, zimowym
klimacie można było 18 stycznia pokolędować w Miejskim Ośrodku Kultury. Wraz
z Chórem "Cantabile", pod dyrekcją pani
Alicji Paciorek i akompaniamencie Barbary Zwolińskiej, moglismy napawać się
przygotowanym koncertem, związanym
z porą roku, minionymi świętami
i na zakończenie wspólnym śpiewaniem
kolęd. Brawurowo wykonana kolęda na
zakończenie oficjalnej części koncertu
w zupełnie nowoczesnym stylu zachwyciła publiczność. Brawo, brawo, brawo licznie przybyli goście każdy występ nagradzała rzęsistymi oklaskami. Z chórem
wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół nr 1
przy ul Piasta pod opieką pani Małgorzaty
Frankowskiej. Mogliśmy podziwiać popis

możliwości artystycznych. Mirek Kaznowski grał na saksofonie i klarnecie, siostry
Bondaruk Ania i Iwona flet i skrzypce,
śpiewały Ilona Woźnicka, Renata Gala
i Sylwia Guraj, która w nietypowej aranżacji zaśpiewała kilka kolęd. Całemu
przedsięwzięciu towarzyszyła grupa
poetów: Mila Wdowiak, Asia Burgieł
i Piotr Skrzypa, recytowane wiersze były
słownym akcentem pomiędzy muzycznymi występami. Należy wspomnieć, że
gośćmi na Koncercie byli m.in. ksiądz z
Litwy, który przybył wraz z księdzem proboszczem Zbigniewem Szyszem, Radni
Miejscy i Powiatowi, sympatycy muzycznych przeżyć, mieszkańcy Milanówka Ci
młodsi i Ci starsi.
Beata Osiadacz
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SPORT

FERIE ZIMOWE
02.02. - 13.02.2004 r. w Milanówku
Zespół Szkół Gminnych nr 1
Milanówek, ul. Królewska 69
tel. 758-35-24

Komenda Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego
w Milanówku, ul. Warszawska 37
tel. 0502 202-841

 dla dzieci młodszych w godzinach
10.00 - 14.00 - zajęcia plastyczne, zajęcia
teatralne, sportowe. Zajęcia pod opieką
pedagogów
 dla dzieci z klas starszych - 10.00 14.00 zajęcia sportowe: piłka siatkowa,
tenis stołowy, Unihok, zawody indywidualne i grupowe
 12.00 -14.00 - wspinaczka
Wszystkie zajęcia pod opieką instruktorów sportu.

 02.02 - 07.02
Od wtorku do czwartku zapraszamy dzieci
i młodzież do lokalu Komendy Hufca przy
ul. Warszawskiej 37 w godz 10.00 - 14.00
(turniej gier planszowych, zabawy
na śniegu, gra terenowa, warsztaty plastyczne). Ponadto w programie:
 02.02. godz. 9.00 wycieczka, zbiórka
w lokalu KH ZHP, ul. Warszawska 37
 06.02. godz. 10.00 - 14.00 Karnawałowy Bal Przebierańców (miejsce - MOK).
 07.02. godz. 9.00 - 14.00 turniej komputerowy (miejsce - Zespół Szkół nr 1,
ul. Piasta)

Szkoła Podstawowa nr 2
Milanówek, ul. Literacka 20
tel. 758-34-85
Planowane są zajęcia w dni powszednie
przed południem w godz. 9.00 - 12.00
 zajęcia sportowe, gry i zabawy dla
młodszych, klub komputerowy,
 zajęcia plastyczne z udziałem fachowca
o tematyce ekologicznej.
Dodatkowo
lodowisko
codziennie
od 10.00 do 18.00 (jeśli aura pozwoli).
Zespół Szkól Gminnych nr 3
Milanówek, ul. Żabie Oczko 1
tel. 758-34-60
W godzinach 10.00 - 14.00 planowane są
zajęcia sportowe i świetlicowe dla
uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej.
Zajęcia w Miejskiej hali Sportowej planowane w następujących godzinach:
10.00 - 11.30 piłka siatkowa
11.30 - 12.30 piłka koszykowa
12.30 - 14.00 piłka nożna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Milanówek, ul. Brzozowa 7
tel. 758-30-45

Miejska Biblioteka Publiczna
Milanówek, ul. Spacerowa 3
tel. 755-81-13
Zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
do korzystania ze zbiorów w ferie w godz.:
poniedziałki, wtorki, piątki 12.00 - 18.00;
czwartki 11.00 - 16.00.
Środowiskowa Świetlica Klubu
Sportowego MILAN
Milanówek, Turczynek koło stadionu piłkarskiego.
Informacje tel. 0-503-579-014
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia:
tenis stołowy, zajęcia krótkofalarskie, gry
i zabawy komputerowe, mecze w cyfrze+.
Gry świetlicowe. Zajęcia odbywać się będą
od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00 - 17.00.
Dla osób uczestniczących w zajęciach
w dniu 14.02.2004 r. /sobota/ wycieczka
autokarowa do stadniny koni, przejażdżka, ognisko z kiełbaskami, gry terenowe.

Osiągnięcia koszykarskie
ZS nr 1 w Milanówku
Drużyna chłopców rozegra Zawody
powiatowe 6 Stycznia. Chłopcy zostali
zgłoszeni do nowopowstałej rozgrywek Era Liga Szkolna - których początek zaplanowany jest na drugi tydzień Stycznia.
Dziewczęta w drugim meczu przegrały
wysoko na wyjeździe z 17 LO Modrzewskiego 29-86 (B.Szafrańska 12 pkt 2x3, 6 prze,
K.Kużawska 6 pkt, 5 zb, 8 blk). Dziewczęta
po raz czwarty z rzędu wygrały Zawody
powiatowe pokonując ZS nr 1 z Grodziska
ZS 66-17 (I.Gawryszewska 14 pkt, 7zb,
M.Wyszomirska 12 pkt, 7 as, A.Nowecka 12
pkt) i ZS nr 2 z Milanówka 44-31 (I.Gawryszewska 16 pkt, 9zb, 4blk, A.Nowecka 10
pkt, M.Wyszomirska 6 pkt, 7 as).
Najnowsze dane, wyniki i statystyki na
stronie zespołu www.zsmilan.prv.pl
Michał Gbur

Zawody Brydżowe
W Miejskim Ośrodku Kultury w dniu
25.01.br. odbyły się IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Brydżu Sportowym
Parami o „Puchar Burmistrza Miasta”.
Tym razem brydżyści z Milanówka byli
bardzo gościnni, pozwalając zdobyć tytuł
Mistrzów Milanówka parze Arkadiusz
Ciechomski - Tomasz Paluchowski
z Pruszkowa, II m-ce zajęli Maciej Kowalski - Sławomir Patejuk z Warszawy, a III
Bogdan Kakietek - Piotr Szwarclos z Grodziska Maz.
Koordynator ds. Sportu w mieście
Włodzimierz Filipiak

Prowadzone zajęcia świetlicowe i sportowe w ramach pracy TPD od 12.00
do godz. 17.00.
Miejski Ośrodek Kultury
Milanówek, ul. Kościelna 3
tel. 758-39-60
 W godzinach 10.00 - 16.00 udostępnienie Internetu z opłatą tylko 1 zł za 30
minut pracy dla każdego z uczestników.
(2 stanowiska w holu budynku)
 Zajęcia sportowe 02.02. - 06.02.
w godz. 10.00 - 12.00
 zajęcia plastyczne 09.02 - 13.02.
w godz. 12.00- 14.00
 01.02. godz. 10.00 Teatrzyk dla dzieci
 08.02. godz. 10.00 Teatrzyk dla dzieci
pt. "O Kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju"
(bilet wstępu 5 zł od osoby)
 09.02. godz. 10.00 Feryjny Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza
Miasta
(miejsce: Hala Miejska, ul. Żabie Oczko 1).
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Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wręcza puchary Panu Tomaszowi Paluchowskiemu
i Arkadiuszowi Ciechomskiemu. W głębi sędzia zawodów Pan Włodzimierz Rutkowski
oraz koordynator d/s sportu w mieście Włodzimierz Filipiak.

ŚRODOWISKO

AKCJA ZIMA!
Przypominamy mieszkańcom Milanówka o obowiązku oczyszczania ze śniegu i
lodu oraz usuwania skutków gołoledzi z
chodników i ciągów pieszych (w ulicach
nieutwardzonych) położonych wzdłuż
nieruchomości.
Obowiązek ten wynika z Uchwały Nr
166/XXIV/00 Rady Miasta Milanówka z
dnia 28.04.2000 r.
Podjętej na podstawie art. 4 ustawy z
dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.
622 z późniejszymi zmianami).

KONKURS
ROZSTRZYGNIĘTY!
Referat Ochrony Środowiska informuje, że w
listopadzie 2003 r. odbyły się dwa finały międzyszkolnych konkursów o tematyce ekologicznej pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka. Do konkursu zorganizowanego przez
Szkołę Podstawową Nr 2 w Milanówku pn.:
"DRZEWA JAK LUDZIE" przystąpiły wszystkie
szkoły podstawowe z Milanówka.
Komisja konkursowa oceniła łącznie
206 prac, w tym 142 z klas I - III i 64 z
klas IV - VI.
Zwycięzcami konkursu zostali:
w grupie wiekowej klas I-III, za pracę
indywidualną:
I miejsce - Kamila Ratyńska kl. III a ze
Szkoły Podstawowej Nr 2
II miejsce ex aequo: - Aleksandra Wesołowska, kl. III a ze Szkoły Podstawowej Nr
2 i Urszula Klimczak, kl. II a ze Szkoły
Podstawowej Nr 2
III miejsce - Marcin Koszuta, kl. III b ze
Szkoły Podstawowej Nr 2
za pracę zbiorową:
I miejsce - klasa I a z Zespołu Szkół Gminnych nr 3 i Klasa II b z Zespołu Szkół Gminnych nr 3
II miejsce - Katarzyna Karbowniczek i
Renata Hac, kl. III c, ze Szkoły Podstawowej Nr 2
III miejsce - Małgorzata Cichocka, Zofia
Nawalany, Joanna Starkowicz kl. III z
Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej
w grupie wiekowej klas IV-VI, za pracę
indywidualną:
I miejsce ex aequo: Izabela Kędzierska, kl.
VI z Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej i Bartłomiej Karczewski, kl. IV c,
ze Szkoły Podstawowej Nr 2
II miejsce ex aequo: - Michał Konopka, kl.
VI z Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej i Izabela Kędzierska, kl. VI Integracyjnej Społecznej Szkoł Podstawowej
III miejsce - Gabriela Jóźwiak, kl. VI z Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej
za pracę zbiorową:
I miejsce - Bartłomiej Karczewski, Katarzyna Krzymowska, Daniel Hassan, Kata-

rzyna Rząsa, Halina Olejniczak, kl. V c ze
Szkoły Podstawowej Nr 2
II miejsce - klasa VI b, z Zespołu Szkół
Gminnych Nr 1
III miejsce - Natalia Juralewicz, Iga Trzeciakowska, kl. VI d z Zespołu Szkół Gminnych Nr 1
za pracę przestrzenną:
I miejsce - Aleksandra Woźniak, kl. IV a z
ze Szkoły Podstawowej Nr 2
II miejsce - Marta Kubek, kl. IV b ze Szkoły Podstawowej Nr 2
III miejsce - Małgorzata Urban, kl. VI b ze
Szkoły Podstawowej Nr 2
Wszystkim
laureatom
konkursu,
nauczycielom oraz dyrektorom szkół serdecznie gratulujemy!
Szczególne podziękowania należą się
pomysłodawczyni konkursu Pani Dorocie
Zielińskiej - Dunaj nauczycielce ze Szkoły
Podstawowej nr 2.
Drugi konkurs o tematyce ekologicznej
pn. "MILANÓWEK W BARWACH JESIENI"
został zorganizowany dla dzieci z milanowskich placówek oświatowych przez
Nową Prywatną Szkołę Podstawową. Prace
przedstawiały piękno przyrody i architektury Milanówka w barwach jesieni.
Prace oceniła komisja konkursowa w
składzie:
Włodzimierz
Starościak,
Mariusz Koszuta, Agnieszka Krzysiak,
Annna Jeżak i Elżbieta Siwek.
Laureatami konkursu zostali:
Kategoria klas 0, I:
MIEJSCE I
1. Paćko Ola - kl. I, Zespół Szkół Gminnych nr 3
2. Karlicki Paweł - kl. 0, Nowa Prywatna
Szkoła Podstawowa
3. Chrabelska Antosia - kl. I, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
MIEJSCE II
1. Bułynko Klara - kl. 0, Przedszkole nr 1,
ul. Warszawska 18
2. Kamiński Ignacy - kl. 0, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
3. Kijowski Franio - kl. 0, Nowa Prywatna
Szkoła Podstawowa
MIEJSCE III
1. Drabarek Błażej - kl. 0, Przedszkole nr 1
w Milanówku, ul. Warszawska 18
2. Kamiński Bartek - kl. 0, Przedszkole nr
1 w Milanówku, ul. Warszawska 18
3. Woźnica Adela - kl. 0, Nowa Prywatna
Szkoła Podstawowa
WYRÓŻNIENIA
1. Zalewska Natalia - kl. 0, Przedszkole nr
1, ul. Fiderkiewicza 43
2. Gajkowski Mateusz - kl. 0, Przedszkole
nr 1, ul. Fiderkiewicza 43
3. Sentkowska Karolina - kl. 0, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa

MIEJSCE I
1. Okrasiak Małgorzata - kl. III, Szkoła
Podstawowa nr 2
2. Koszuta Marcin - kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2
3. Miastowska Karolina - kl. II, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
MIEJSCE II
1. Parzych Michał - kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2
2. Mietelski Piotr - kl. II, Nowa Prywatna
Szkoła Podstawowa
3. Jankowski Rafał - kl. III, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
MIEJSCE III
1. Wyszyński Paweł - kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2
2. Kunik Konstancja - kl. II, Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
3. Małecka Arika - kl. III, Nowa Prywatna
Szkoła Podstawowa
WYRÓŻNIENIA
1. Ratyńska Kamila - kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2
2. Fik Kasia - kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2
3. Wesołowska Ola - kl. II, Szkoła Podstawowa nr 2 w Milanówku
4. Winnicka Monika - kl. III, Szkoła Podstawowa nr 2
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do brania udziału w następnych jego edycjach.
Mamy nadzieję, że rok 2004 będzie
równie owocny w podobne imprezy ekologiczne, które przyczyniają się do szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży ekologią i ochroną środowiska.
p.o. Kierownika
Referatu Ochrony Środowiska
Aneta Pływaczewska

Pani Janinie Jankowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Męża
Składają:Burmistrz Miasta Milanówka
oraz
Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Milanówku

PODZIĘKOWANIE
Burmistrz Miasta Milanówka pragnie
serdecznie podziękować szkołom, które
odpowiedziały na apel Fundacji
„NIEDŹWIEDŹ” Krajowe Centrum Opieki nad Zwierzętami Drapieżnymi i Udomowionymi pn.: „Pomóż bezdomnym
zwierzętom przetrwać zimę” .
Uczniowie przeprowadzili zbiórkę
karmy i okryć dla zwierząt.

Kategoria klas II, III
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TERMINY ODBIORU ODPADÓW
posegregowanych w kolorowych workach
od mieszkańców Milanówka w 2004 r.
Kwartał I
Odbiór odpadów w workach białych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa się w każdy PIERWSZY CZWARTEK
MIESIĄCA, tj.
w 2004r.: 02.01(piątek po Nowym Roku),
05.02, 04.03, 01.04, 06.05, 03.06, 01.07,
05.08, 02.09, 07.10, 04.11 i 02.12.
Odbiór odpadów organicznych we wkładach foliowych odbywa się w każdy
PIERWSZY i TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA, tj.
w 2004r. : 02.01, 16.01, 06.02, 20.02,
05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 07.05, 21.05,
04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 06.08, 20.08,
03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 05.11, 19.11,
03.12 i 17.12.
Spis ulic:
Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Górnoleśna, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa,
Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa,
Kościelna, Kościuszki, Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt), Krasińskiego (Kościuszki-Wojska Polskiego), Kraszewskiego, Królowej
Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego,
Ludna, Mała, Mickiewicza, Moniuszki, Nowa,
Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna (Kościuszki-Grodeckiego), Północna,
Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna,
Skromna, Słowackiego, Smoleńskiego (tory
PKP-Kościelna), Sobieskiego, Spacerowa,
Spółdzielcza, Starodęby, Stawy, Świerkowa,
Tuwima, Wąska, Wielki Kąt, Wigury, Wojska
Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa,
Zarzeczna, Żabie Oczko, Żwirki.
Kwartał II
Odbiór odpadów w workach białych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa się w każdy DRUGI CZWARTEK
MIESIĄCA, tj.
w 2004r.: 08.01, 12.02, 11.03, 08.04,
13.05, 11.06 (piątek po Bożym Ciele), 08.07,
12.08, 09.09, 14.10, 12.11 (piątek po dniu
Odzyskania Niepodległości) i 09.12.
Odbiór odpadów organicznych we wkładach foliowych odbywa się w każdy
PIERWSZY i TRZECI PIĄTEK MIESIĄCA, tj.
w 2004r. : 02.01, 16.01, 06.02, 20.02,
05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 07.05, 21.05,
04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 06.08, 20.08,
03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 05.11, 19.11,
03.12 i 17.12.

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

Spis ulic:
Czubińska, Dworcowa, Falęcka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Końcowa, Krakowska
(Kościuszki - Czubińska), Krasińskiego
(Kościuszki - Piasta), Leśny Ślad, Letnicza,
Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja, Naddawki, Niecała, Niska, Ogrodowa, Olszowa,
Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa, Piasta,
Podgórna (Kościuszki-Wspólna), Podleśna,
Południowa, Przerwana, Przyszłość, Ruczaj,
Sadowa, Sienkiewicza, Sołecka, Spokojna, Trębacka, Wiejska, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska,
Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zakątek, Załamana, Zielona, Żytnia.
Kwartał III
Odbiór odpadów w workach białych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa się w każdy TRZECI CZWARTEK
MIESIĄCA, tj.
w 2004r.: 15.01, 19.02, 18.03, 15.04,
20.05, 17.06, 15.07, 19.08, 16.09, 21.10,
18.11 i 16.12.
Odbiór odpadów organicznych we wkładach foliowych odbywa się w każdy DRUGI
I CZWARTY PIĄTEK MIESIĄCA, tj.
w 2004r. : 09.01, 23.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 14.05, 28.05,
11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 13.08, 27.08,
10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 12.11, 26.11,
10.12 i 24.12.
Spis ulic:
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dębowa,
Dembowskiej, Działkowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Piłsudskiego-w kierunku
Grodziska Maz.), Książenicka, Łączna, Łąkowa, Na Skraju, Nowowiejska, Okólna,
Okrzei, Piłsudskiego, Ptasia, ks. Skargi,
Smoleńskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sportowa, Staszica, Średnia, Warszawska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska Maz.),
Wysoka, Wysockiego.
Kwartał IV
Odbiór odpadów w workach białych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa się w każdy CZWARTY CZWARTEK
MIESIĄCA, tj.
w 2004r.: 22.01, 26.02, 25.03, 22.04,
27.05, 24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 28.10,
25.11 i 23.12.
Odbiór odpadów organicznych we wkładach foliowych odbywa się w każdy DRUGI
I CZWARTY PIĄTEK MIESIĄCA, tj.
w 2004r.: 09.01, 23.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 14.05, 28.05,
11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 13.08, 27.08,
10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 12.11, 26.11,
10.12 i 24.12
Spis ulic:
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska,
Charci Skok, Cicha, Długa, Dolna, Fiderkiewicza, Głowackiego, Graniczna, Grudowska,
Inżynierska, Jabłonowa, Jasna, Jaśminowa,
Jodłowa, Konopnickiej, Królewska (Piłsudskie-
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go-w kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa,
Leśna, Makowa, Marszałkowska, Miła, Nadarzyńska, Owczarska, Perłowa, Piękna, Podkowiańska, Podwiejska, Polna, Projektowania,
Prosta, Próżna, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Skośna, Słoneczna, Sosnowa, Szkolna,
Ślepa, Środkowa, Turczynek, Warszawska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa), Wesoła,
Wiatraczna, Wierzbowa, Wiśniowa, Zawąska.
Informujemy mieszkańców Milanówka
uczestniczących w systemie selektywnej
zbiórki odpadów, o możliwości nabycia
dodatkowych worków na odpady w następujących punktach handlowych:
1. Sklep Mały przy ul. Wojska Polskiego 85
2. Sklep Spożywczy przy ul. Podleśnej 33/35
3. Sklep Warzywny przy ul. Kościuszki 60
4. Sklep Spożywczy przy ul. Kazimierzowskiej 8
5. Sklep Majster na Targowisku Miejskim
6. Sklep Chemiczno-Kosmetyczny przy ul. Warszawskiej 28 A
7. Sklep Spożywczo - Chemiczny przy ul. Marszałkowskiej 30
8. Sklep Spożywczy przy ul. Ludnej róg Wojska
Polskiego
9. Wypożyczalnia Kaset "PREZEX" przy
ul. Dworcowej (wejście od ul. Piasta)
10. Sklep Ogrodniczy przy ul. Warszawskiej 19
11. Sklep Ogrodniczy przy ul. Królewskiej 94
ODBIÓR GRATÓW!
Właścicielom nieruchomości uczestniczącym w
zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu
odpadów bądź legitymującym się umową na
wywóz odpadów komunalnych, przysługuje
prawo do korzystania z bezpłatnego wywozu
komunalnych odpadów wielkogabarytowych
("gratów").
W 2004 roku wywóz odbywać się będzie 1
raz na dwa miesiące - w ostatnie soboty tj.:
28.02, 24.04, 26.06, 28.08, 30.10, 18.12 (ostatnia sobota przed świętami Bożego Narodzenia) na
podstawie indywidualnych zgłoszeń - osobiście
lub telefonicznie do Referatu Ochrony Środowiska.
Zgłaszający zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres oraz rodzaj i ilość "gratów" wg wykazu
dostępnego w Referacie Ochrony Środowiska.
Warunkiem przyjęcia odpadów wielkogabarytowych do wywozu jest zgłoszenie
potrzeby wywozu, najpóźniej w środę poprzedzającą wywóz do godz. 13.00 włącznie.
ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
pralek, lodówek, monitorów oraz telewizorów z gospodarstw domowych
W 2004 r. odbiór odpadów odbywać się
będzie 1 raz na miesiąc - w każdy drugi
poniedziałek miesiąca tj.:
12.01, 09.02, 08.03, 05.04 (pierwszy
poniedziałek przed Świętami Wielkanocnymi), 10.05, 14.06, 12.07, 09.08, 13.09,
11.10, 08.11, 13.12
ODBIÓR OPON
W 2004 r. odbiór odbywać się będzie w
każdą ostatnią sobotę miesiąca tj.: 31.01,
28.02, 27.03, 24.04, 29.05, 26.06,
31.07,28.08, 25.09, 30.10, 27.11, 18.12.

