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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
22 stycznia  24 lutego 2004 r.

Burmistrz
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a) op³aty w wysokoci 10 z³ za zakup
opracowania p.n. Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 20042020,
b) 2 autopoprawki do projektu bud¿etu
na 2004 r.
2. Skierowa³ do Rady projekty uchwa³ Rady
Miasta Milanówka w sprawach:
a) zaci¹gniêcia po¿yczki z WFOiGW
w Warszawie w 2004 r., w wysokoci
125 tys. z³ na zakup samochodu ratowniczo-po¿arniczego dla Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
b) zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego w wysokoci 1,5 mln z³ na wydatki
inwestycyjne nie znajduj¹ce pokrycia
w planowanych dochodach bud¿etu
miasta w 2004 r.,
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c) okrelenia wysokoci stawek op³at za
zajêcie pasa drogowego dróg zarz¹dzanych przez Gminê Milanówek,
d) upowa¿nienia Burmistrza Jerzego Wysockiego do reprezentowania Gminy
Milanówek w spotkaniach z samorz¹dami gmin po³o¿onych wzd³u¿ trasy
WKD oraz samorz¹dami m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego
w celu wypracowania koncepcji powo³ania przez samorz¹dy spó³ki komunalnej WKD,
e) nabycia na rzecz Gminy w drodze
darowizny dz. nr ew. 77/13 w obr. 05-12
o pow. 4886 m 2 (ulica boczna od
ul. Wojska Polskiego), stanowi¹cej
w³asnoæ osób fizycznych, z przeznaczeniem pod drogê lokaln¹,
f) przejêcia od spó³ki z o.o. Jedwab Polski udzia³u w zabudowanej nieruchomoci przy ul. Wojska Polskiego 24,

g) zmiany uchwa³y nr 114/XI/03 dot.
op³aty administracyjnej od czynnoci
urzêdowych.
3. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
a) w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie projektów budowlanych
kana³ów sanitarnych z rur PCV wraz
z przykanalikami w ulicach Marsza³kowskiej, Cichej, Jasnej i S³onecznej,
b) na obs³ugê kompostowni i wywóz lici z posesji w Milanówku, wiosn¹
i jesieni¹ 2004 r.,
c) na sprzeda¿ jednego pawilonu handlowego na targowisku miejskim.
4. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
a) w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie owietlenia ulicznego
ul. Królewskiej (odcinek Rososzañska
 Brwinowska),
b) w trybie pozaustawowym na utrzymanie, konserwacjê i uzupe³nianie oznakowania informacyjnego ulic.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

V Jubileuszowy Bal Ojców Miasta Milanówka
21.02.2004 r.

Po raz drugi karnawa³owy Bal Ojców Miasta Milanówka zosta³ zorganizowany w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1.
Tak jak poprzednie, bal mia³ charakter charytatywny. Uczestnicy balu bawili siê pod
has³em: Wspólne wakacje naszych dzieci.

w upowszechnianie kultury i promocjê
Milanówka. Laureatami zostali znani artyci: Pawe³ D³u¿ewski, Romuald Tesarowicz
i Andrzej Zaorski (na stronie 8 drukujemy
notki powiêcone laureatom). Tegoroczni

laureaci, to nie tylko ludzie kreuj¹cy kulturê, ale równie¿ obywatele Milanówka, pamiêtaj¹cy o swoim miasteczku.
Ci¹g dalszy na str. 9

Wszystkich goci witali w wejciu gospodarze balu, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki
i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o. Panie otrzymywa³y ró¿ê, a panowie kotylion.

Fot. Krzysztof £askawiec

Po uroczystym powitaniu goci Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki og³osi³ werdykt kapitu³y Milanowskiego Licia Dêbu, która
w II edycji pod jego przewodnictwem, w sk³adzie: Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech
Wlaz³o, Prezes Zarz¹du Towarzystwa Mi³oników Milanówka Andrzej Pettyn i cz³onek
Zarz¹du TMM i Radny Miasta Milanówka
Mariusz Koszuta (autor projektu statuetki)
oraz laureaci poprzedniej edycji zwi¹zani
z biznesem: pan Jerzy Dmochowski, pan Petroniusz Frejlich i pan Antoni Szurgociñski,
przyzna³a statuetkê Milanowskiego Licia Dêbu  ludziom kultury za wk³ad

V Jubileuszowy Bal Ojców Miasta Milanówka
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XIII Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 r.

XIII Sesjê Rady Miasta Milanówka, która
odby³a siê w dniu 27 lutego 2004 r. otworzy³
i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Milanówka Wojciech Wlaz³o.
W Sesji udzia³ wziêli radni, Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza
Zbigniew Laska, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Burmistrz Jerzy Wysocki przedstawi³
Radzie Miasta m³odszego aspiranta Miros³awa Borkowskiego, pe³ni¹cego od
05.01 br. obowi¹zki Komendanta Komisariatu Policji w Milanówku.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³:
l Uchwa³a nr 136/XIII/04
w sprawie: komunalizacji Warszawskiej
Kolei Dojazdowej, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Uchwa³a dotyczy upowa¿nienia Burmistrza Jerzego Wysockiego do reprezentowania Milanówka w spotkaniach gmin
po³o¿onych wzd³u¿ trasy Warszawskiej
Kolei Dojazdowej (Warszawa, Micha³owice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Lena i Grodzisk Maz.) z Marsza³kiem województwa mazowieckiego i przedstawicielami PKP S.A., w celu wypracowania
koncepcji powo³ania przez samorz¹dy
spó³ki komunalnej WKD.
l Uchwa³a nr 137/XIII/04
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miasto Milanówek nieruchomoci gruntowej,
stanowi¹cej w³asnoæ osób fizycznych,
przeznaczonej pod drogê lokaln¹, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Gmina nabêdzie od dotychczasowych w³acicieli, w drodze darowizny, pas drogi
o szerokoci 8 m i d³ugoci 610 mb.
W zamian Gmina wykona do koñca 2005
roku wodoci¹g i owietli tê ulicê. Droga znajduje siê w obszarze uruchomionego w grudniu ub.r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachód-2 (jest to
droga boczna od ul. Wojska Polskiego, pomiêdzy ulicami Chopina i Bratni¹).
l Uchwa³a nr 138/XIII/04
w sprawie: przejêcia od Spó³ki z o.o. Jedwab Polski udzia³u w zabudowanej nieruchomoci przy ulicy Wojska Polskiego 24
w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Jest to realizacja zobowi¹zania podjêtego
przez Zarz¹d Miasta w padzierniku 1997
r. W zamian za wykrelenie z hipoteki
ustanowionej na nieruchomociach Spó³ki
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Jedwab Polski, kwoty odsetek naliczonych w wysokoci 240.282,40 z³ od zad³u¿enia pañstwowych Zak³adów Jedwabiu Naturalnego z tytu³u podatku od nieruchomoci, Gmina przejmuje na w³asnoæ nie sprzedane lokale w budynku
przy ul. Wojska Polskiego 24 (15 lokali
o pow. 827,25 m2 i prawo wieczystego
u¿ytkowania przynale¿nego gruntu).
Przejêcie lokali przez Gminê umo¿liwi
w kolejnym etapie ich sprzeda¿ za bonifikat¹ na rzecz dotychczasowych najemców.
Uchwa³a nr 139/XIII/04
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego dróg zarz¹dzanych przez Gminê Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za,
jednog³onie.
W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów, stawki
za zajêcie pasa drogowego w drogach
gminnych, pod prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w drogach
infrastruktury technicznej, czy lokalizacjê reklam, ustalane s¹ przez Radê Miasta, nie za, tak jak by³o do koñca ub.r.,
w drodze ustawy sejmowej. Przyjête przez
Radê Miasta stawki zosta³y ustalone na
poziomie z 2002 r.
Uchwa³a nr 140/XIII/04
w sprawie: programu wspó³pracy na 2004 r.
Gminy Miasto Milanówek z organizacjami pozarz¹dowymi, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Obowi¹zek przyjêcia programu wynika
z ustawy z dnia 24.04.2004 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego. W tym roku
Gmina nie przewiduje rozpisywania konkursów na realizacjê zadañ po¿ytku publicznego, poniewa¿ te zadania bêd¹ realizowane przez jednostki organizacyjne
gminy. Program pos³u¿y do przygotowania siê do realizacji niektórych zadañ
przez organizacje pozarz¹dowe w roku
przysz³ym.
Uchwa³a nr 141/XIII/04
w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr ew. 2, 8 i 9
oraz czêci dz. nr 1 (obrêb 06-09) przy
ul. Warszawskiej w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za, 1-wstrz.
Uchwa³a dotyczy uruchomienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. 2,7 ha,
z przeznaczeniem pod budowê pensjonatu o wysokim standardzie na terenie o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych (staw z wysp¹ i cenny drzewostan). Plan jest w ca³oci finansowany
przez w³acicieli terenu.
Uchwa³a nr 142/XIII/04
w sprawie: zmiany w Statucie Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
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W celu podkrelenia rangi unikatowego
w skali kraju zespo³u urbanistyczno-krajobrazowego, wpisanego w granicach dawnego Letniska Milanówek do rejestru zabytków, wprowadzony zosta³ zapis w §2 pkt 3
lokalnej konstytucji o nadaniu Milanówkowi statusu Miasta-Ogrodu.
Uchwa³a nr 143/XIII/04
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z WFOiGW w Warszawie w 2004 r., któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Uchwa³a ta rozszerza podjêt¹ w listopadzie
ub.r. uchwa³ê nr 119/XI/03 w sprawie po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwa³¹ nr 119/XI/03 Rada Miasta postanowi³a o zaci¹gniêciu w 2004 r.
po¿yczki w wys. 1 mln z³ na budowê kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Uchwa³a
nr 143/XIII/04 zwiêksza wysokoæ tej po¿yczki o 125 tys. z³ na zakup nowego samochodu ratowniczo-ganiczego dla naszej
OSP. Jak argumentowa³ zasadnoæ podjêcia
tej uchwa³y Burmistrz Jerzy Wysocki, nadarza siê nie lada okazja, poniewa¿ Wojewódzki Zarz¹d OSP obieca³ wyasygnowaæ
100 tys. z³ ze swojej puli na dofinansowanie zakupu. Nowy wóz zast¹pi wys³u¿ony
(ponad 15-letni) samochód marki Star.
Uchwa³ nr 144/XIII/04
w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego inwestycyjnego w 2004 r., któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 10-za,
3-przeciw.
W celu utrzymania poziomu wydatków inwestycyjnych w br. w wys. minimum 20%
ogó³u wydatków bud¿etowych, Rada Miasta postanowi³a zaci¹gn¹æ d³ugoterminowy
kredyt inwestycyjny w wys.1,5 mln z³
na sfinansowanie czêci wydatków inwestycyjnych. Z tej puli 900 tys. z³ przeznaczone
zostanie na bran¿ê drogow¹, 300 tys. z³
na kolejn¹ transzê dofinansowania budowy lokali mieszkalnych w ramach TBS, 200
tys. z³ na bran¿ê kanalizacyjn¹ i 100 tys.
z³ na projekt rozbudowy Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 1 wraz z budow¹ centrum
sportu, kultury i rekreacji dla mieszkañców
po³udniowej czêci miasta.
Uchwa³a nr 145/XIII/04
w sprawie: bud¿etu miasta na 2004 r., któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 11-za, 2-wstrz.
Komentarz Burmistrza Jerzego Wysockiego
do uchwa³y bud¿etowej drukujemy poni¿ej,
jako wstêp do objanieñ bud¿etu miasta
na br.
Uchwa³a nr 146/XIII/04
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr 114/XI/03
Rady Miasta Milanówka z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie op³aty administracyjnej od czynnoci urzêdowych, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów o planowaniu przestrzennym, wykreleniu
uleg³ zapis o pobieraniu op³aty w wys.

20 z³ za wypis lub wyrys  format A4 z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy ich wy³o¿eniu.
l Uchwa³a nr 147/XIII/04

w sprawie: nadania nazwy ulicy (Leny
lad), któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.
Uchwa³a dotyczy przed³u¿enia ulicy Leny
lad na pó³noc od ulicy Gospodarskiej.
l Uchwa³a nr 148/XIII/04

w sprawie: nadania nazwy ulicy (Morwowa), któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.
Uchwa³a dotyczy ulicy bocznej od ulicy
Staszica na nowo wybudowanym odcinku ulicy Staszica (Królewska-Dêbowa).
Wje¿d¿aj¹c w ulicê Staszica z ulicy
Dêbowej, jest to pierwsza ulica w prawo.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu. 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

Komentarz do Bud¿etu Miasta
Milanówka na rok 2004

Przyjêty na XIII Sesji Rady Miasta Milanówka bud¿et miasta na 2004 rok, jest bud¿etem stabilnego rozwoju. Bud¿et zamyka
siê po stronie dochodów kwot¹ 24.681.276 z³
(wzrost o 9,1% do roku poprzedniego)
i kwot¹ 25.707.701 z³ po stronie wydatków
(wzrost o 7,7%). Zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowi¹ 5.066.000 z³ (19,7%
ogó³u wydatków), a wydatki bie¿¹ce to
20.641.701 z³.
Wzrost dochodów opiera siê na zwiêkszonych wp³ywach z kilku róde³. Przede
wszystkim z tytu³u podatku dochodowego od
osób fizycznych PIT (wzrost o 52,4%) z uwagi na zmianê zasad kszta³towania dochodów
samorz¹dów  od tego roku nast¹pi³o zwiêkszenie udzia³u gmin w podatku PIT od obywateli zameldowanych w ka¿dej gminie
z 27,6% do 35,53%, ale kosztem likwidacji
niektórych subwencji i dotacji pañstwowych,
np. subwencji rekompensuj¹cej utracone
wp³ywy z tytu³u zniesienia w 1997 roku podatku drogowego od aut osobowych, dotacji
na owietlenie ulic nie bêd¹cych w zarz¹dzie
gminy (drogi powiatowe i droga wojewódzka) czy dotacji na wyp³atê dodatków mieszkaniowych. PIT w bud¿ecie na 2004 rok stanowi a¿ 51% dochodów! Kolejne istotne ród³a dochodów stanowi¹: subwencja ogólna
z bud¿etu Pañstwa (wzrost o 2,9%), która

stanowi 19,7% dochodów i podatki lokalne
(rednio wzrost o 1,8%), które stanowi¹
18,2% dochodów.
Zaplanowana wysokoæ wydatków bud¿etu miasta na 2004 rok powinna zapewniæ ju¿ na starcie realizacjê podstawowych
zadañ Gminy, takich jak: wydatki owiatowe, zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem szkó³
i realizacj¹ zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Karty Nauczyciela (wzrost o 10%), wydatki na
opiekê spo³eczn¹, w zwi¹zku z przejêciem
czêci zadañ bêd¹cych dotychczas obowi¹zkiem Pañstwa (wzrost o 10,6%), na bezpieczeñstwo publiczne, w zwi¹zku z budow¹
nowego komisariatu policji (wzrost o 50,4%),
czy te¿ na kulturê (wzrost o 13,6%), sport
i rekreacjê dzieci i m³odzie¿y (wzrost o 21%).
S¹ równie¿ oszczêdnoci w wydatkach, choæby na gospodarkê odpadami i oczyszczanie
miasta (spadek o 27,4%) w wyniku wprowadzenia bezp³atnej dla Gminy obs³ugi selektywnej zbiórki odpadów i op³acie za administrowanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez
ZWiK w Grodzisku Maz., co jest zwi¹zane
z restrukturyzacj¹ zak³adu (spadek o 25,8%).
Wydatki inwestycyjne zosta³y zabezpieczone na poziomie dostatecznym. W bran¿y
wodoci¹gowej uwzglêdnione zosta³y wszystkie
wnioski mieszkañców z³o¿one do bud¿etu  planowane jest wybudowanie 2,7 kmb. wodoci¹gów.
W bran¿y kanalizacyjnej do najwa¿niejszych zadañ nale¿y II etap budowy kanalizacji na Grudowie (ulice: Cicha odcinek
Szkolna-Marsza³kowska, Jasna odcinek
Szkolna-Marsza³kowska, Marsza³kowska
odcinek Królewska-Cicha, S³oneczna) oraz
budowa kana³ów w ulicach Dêbowej, Grabowej (II etap odcinek Pi³sudskiego-Okólna),
Królowej Jadwigi (I etap odcinek Spacerowa
-Starodêby) i Mickiewicza (I etap odcinek
Spacerowa-Kociuszki)  ³¹cznie 3,5 kmb.
kanalizacji. W bran¿y budowlanej planujemy dotacjê dla Komendy Sto³ecznej Policji na
dokoñczenie budowy nowego komisariatu
oraz na inwestycje w publicznych placówkach owiaty, kultury i sportu (przedszkole,
szko³y podstawowe i gimnazjalne, Miejski
Orodek Kultury i kolejny etap modernizacji
obiektu sportowego na Turczynku).W bran¿y drogowej do najwa¿niejszych zadañ
w drogach gminnych nale¿y zaliczyæ: II etap
modernizacji ulicy Grudowskiej (KrólewskaD³uga), I etap modernizacji ulicy Polnej (Grudowska-Sosnowa), III etap modernizacji ulicy Wspólnej (Zaciszna-Podgórna), I etap
modernizacji ulicy Czubiñskiej (Kaprys-Zielona). W drogach powiatowych planujemy
zrealizowaæ: II etap modernizacji ulicy Kociuszki (Gospodarska  II brama DWK),
II etap budowy chodników w ulicach Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej i II etap modernizacji ulicy redniej (Kazimierzowska- Bagnista). Bêdziemy równie¿ partycypowaæ
w po³o¿eniu nak³adki asfaltowej na przebudowanym w zesz³ym roku skrzy¿owaniu
drogi wojewódzkiej  ulicy Królewskiej z uli-

c¹ Podwiejsk¹. W bran¿y energetycznej
najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ jest budowa
owietlenia w ulicy Królewskiej na odcinku od stacji paliw ORLEN do ulicy Brwinowskiej, czyli granicy miasta.
Planowane ³¹czne zad³u¿enie nie zagrozi p³ynnoci finansów miasta i nie
przekroczy na koniec 2004 roku 21%
w stosunku do ogó³u dochodów (max. poziom wynosi 60%), a bie¿¹ce sp³aty rat
i odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekrocz¹ w 2004 roku 7%
w stosunku do ogó³u dochodów (max. poziom wynosi 7%).
Podsumowuj¹c ten krótki komentarz,
wzi¹wszy pod uwagê prognozy i za³o¿enia, rok 2004 powinien byæ nie najgorszym rokiem bud¿etowym dla Milanówka i oby siê to spe³ni³o.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Bud¿et Miasta Milanówka
na rok 2004

Dochody bud¿etu Miasta na 2004 rok
oszacowane zosta³y na kwotê 24.681.276 z³.
Wydatki zaplanowano w wysokoci
25.707.701 z³. Przychody okrelono na
kwotê 2.625.000 z³, natomiast rozchody 
sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek
zaci¹gniêtych w latach wczeniejszych wynios¹ 1.598.575 z³.

Dochody bud¿etowe

Na zaplanowan¹ kwotê dochodów wys.
24.681.276 z³ sk³adaj¹ siê:
1. Dochody w³asne w wys. 18.933.014 z³,
co stanowi 76,7 % zaplanowanych dochodów.
2. Subwencja z bud¿etu pañstwa, w wys.
4.864.937 z³, co stanowi 19,7% planowanych dochodów.
3. Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych miastu z zakresu administracji rz¹dowej, w wys. 883.325 z³,
co stanowi 3,6% zak³adanych dochodów
ogó³em.
I. Dochody w³asne
1. Wp³ywy z podatków ustalonych odrêbnymi ustawami oszacowane zosta³y
w ³¹cznej wysokoci 4.425.300 z³, w tym:
 z podatku rolnego  21.700 z³,
 z podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych i prawnych  3.090.000 z³,
 z podatku od rodków transportowych
od osób fizycznych i prawnych 
188.500 z³,
 z podatku dochodowego od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych op³acanego w formie karty podatkowej 
180.000 z³,
 podatek od spadków i darowizn 
300.000 z³,
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5.

 od posiadania psów  7.600 z³,
 z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 
635.000 z³,
 zaleg³oci z podatków zniesionych 
1.000 z³,
 z podatku lenego  1.500 z³.
Wp³ywy z op³at zak³ada siê, ¿e wynios¹
501.740 z³, z tego:
 op³ata skarbowa  90.000 z³,
 op³ata targowa  150.000 z³,
 op³ata administracyjna  5.000 z³,
 za wieczyste u¿ytkowanie gruntów 
65.000 z³,
 op³ata za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych  120.000 z³,
 op³ata sta³a za wpis i zmianê w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 
30.000 z³,
 op³ata za zezwolenie na przewóz osób
 500 z³,
 op³ata z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania administracyjnego  5.600 z³,
 op³ata z tytu³u renty planistycznej
w wys. 35.640 z³.
Udzia³y miasta w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 
12.651.128 z³.
 udzia³ w podatku dochodowym od
osób prawnych zaplanowano w kwocie 75.000 z³,
 udzia³ w podatku dochodowym od
osób fizycznych w wys. 12.576.128 z³.
Powy¿sz¹ kwotê przyjêto do bud¿etu
w oparciu o informacjê Ministerstwa
Finansów.
Dochody z maj¹tku miasta 
485.000 z³.
 wp³ywy ze sprzeda¿y nieruchomoci
(sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, sprzeda¿ zasiedlonych mieszkañ komunalnych, dzia³ek przyleg³ych)  300.000 z³,
 dochody ze sprzeda¿y samochodu po¿arniczego  80.000 z³,
 dochody z dzier¿aw oraz czynsze za
lokale mieszkalne oszacowano ³¹cznie
na kwotê 103.800 z³,
 wp³ywy za wycenê nieruchomoci na
kwotê 1.200 z³.
Dochody jednostek bud¿etowych miasta  341.260 z³, w tym:
 dochody przedszkola miejskiego z tytu³u odp³atnoci za wy¿ywienie dzieci, op³aty sta³ej  275.000 z³,
 dochody Szko³y Podstawowej Nr 2 z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika  200 z³,
 dochody Orodka Pomocy Spo³ecznej
za wiadczone us³ugi opiekuñcze,
dochody z tytu³u wynagrodzenia dla
p³atnika oraz z tytu³u refundacji ze
rodków PFRON czêci wynagrodzenia pracownika  37.200 z³,
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 dochody Stra¿y Miejskiej z tytu³u nak³adanych mandatów karnych oraz
zwrotu kosztów z PKP za wodê 
13.000 z³,
 dochody Urzêdu Miasta z tytu³u sprzeda¿y materia³ów przetargowych, refundacji wynagrodzeñ z PUP, z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika  15.860 z³.
6. Pozosta³e dochody w³asne  528.586 z³.
 wp³ywy z odsetek od nieterminowo regulowanych nale¿noci z tytu³u wszystkich podatków i op³at  104.000 z³,
 odsetki od rodków na rachunkach
bankowych  19.586 z³,
 wp³ywy z tytu³u wiadczonych us³ug
reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych w miecie  10.000 z³,
 wp³ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytu³u rozliczenia wyniku
dzia³alnoci (zysku)  100.000 z³,
 wp³aty komitetów spo³ecznych na budowê dróg, wodoci¹gów i kanalizacji
w miecie  260.000 z³,
 wp³ywy z gminy Podkowa Lena
i gminy Brwinów za tranzyt cieków 
33.000 z³,
 dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej bud¿etu pañstwa (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych)  2.000 z³.
II. Subwencje  4.864.937 z³.
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej 
4.864.937 z³.
III. Dotacje celowe  883.325 z³.
Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminom z zakresu administracji rz¹dowej  883.325 z³, w tym na:
 administracjê samorz¹dow¹  95.941 z³,
 sta³¹ aktualizacjê spisów wyborców 
2.508 z³,
 obronê cywiln¹  600 z³,
 sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej 
26.000 z³,
 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 
408.000 z³,
 wyp³aty zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych  38.000 z³,
 utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej  180.000 z³,
 specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 
49.248 z³,
 sp³atê zobowi¹zañ powsta³ych w 2003
roku z tytu³u owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹  83.028 z³.

Wydatki bud¿etowe

Bud¿et miasta po stronie wydatków zamyka siê kwot¹ 25.707.701 z³. Na wydatki
bie¿¹ce przeznaczono kwotê 20.641.701 z³,

natomiast na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano 5.066.000 z³.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi¹
19.7% wydatków ogó³em, a wydatki bie¿¹ce 80.3%.
Plan wydatków w poszczególnych dzia³ach
klasyfikacji przedstawia siê nastêpuj¹co:
Dzia³ 010  Rolnictwo i ³owiectwo
Na wp³atê na rzecz Mazowieckiej Izby
Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego zaplanowano kwotê
900 z³.
Dzia³ 020  Lenictwo
Na zabiegi pielêgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono 1.600 z³.
Dzia³ 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
1. Na wydatki bie¿¹ce zaplanowano kwotê
95.000 z³, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy wody oraz obs³ugi
sieci wodno-kanalizacyjnej w I pó³roczu
2004 r.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodoci¹gów przeznaczono
269.000 z³. W 2004 roku planuje siê po³o¿enie wodoci¹gów w nastêpuj¹cych
ulicach: ³¹cznik Ludna-Kochanowskiego
-Chopina, Barwna, Skromna, Staszica
-Kasztanowa, ³¹cznik Bociania-Per³owa,
Brwinowska (Nadarzyñska-Konopnickiej), ³¹cznik Staszica-Wysockiego oraz
SUW Zachodnia.
Dzia³ 600  Transport i ³¹cznoæ
Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 2.560.000 z³, w tym:
1. Na modernizacjê dróg wojewódzkich
w miecie zaplanowano 200.000 z³.
2. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  modernizacja dróg powiatowych
 przeznaczono 300.000 z³. W 2004 roku
planuje siê wykonanie modernizacji ulicy Kociuszki, redniej oraz Nowowiejskiej w Milanówku.
3. Wydatki na utrzymanie, konserwacjê
oraz bie¿¹ce remonty dróg publicznych
gminnych wynios¹ 460.000 z³. rodki
zabezpieczono na zimowe utrzymanie
dróg, naprawê prze³omów, remonty dróg
i chodników, oznakowanie pionowe
i poziome ulic, utrzymanie dróg gruntowych, naprawê kanalizacji deszczowej,
wywóz wody ze studzienek ch³onnych.
4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników
przeznacza siê 750.000 z³. rodki zostan¹ wykorzystane na modernizacjê i budowê ulic: Wspólnej (Zaciszna-Podgórna), Czubiñskiej (I etap na odcinku Kaprys-Zielona), Wojska Polskiego (Podgórna-Pó³nocna; od Ludnej), Polnej od
ul. Grudowskiej, Okrzei (£¹czna-Mifam), Ksi¹¿enickiej, wykonanie parkingów przy ulicy: Krakowskiej (Dworcowa

-Wspólna) i Sportowej, budowê chodnika w ulicy Letniczej, Grudowskiej (D³uga-Królewska I etap od Nadarzyñskiej),
budowê studni ch³onnych, budowê progów spowalniaj¹cych oraz na wykonanie projektu cie¿ki rowerowej (Podkowa-Brwinów-Milanówek-Grodzisk).

3. Wydatki Urzêdu Miejskiego przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty p³ac
i obs³ugi interesantów wynios¹
2.782.000 z³, ponadto zabezpieczono
37.000 z³ na zakupy inwestycyjne oraz
30.000 z³ na przebudowê sieci komputerowej.

Dzia³ 758  Ró¿ne rozliczenia

5. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 850.000 z³ na sfinansowanie zadania  budowa k³adki
nad torami (ul. ¯abie Oczko).

4. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci zaplanowano wydatki w wys. 179.000 z³ m.in.
na: wydatki zwi¹zane z promocj¹ miasta, koszty wydawania biuletynu informacyjnego, audycje w radio Bogoria.

1. Szko³y podstawowe:

Dzia³ 700  Gospodarka mieszkaniowa
Na wydatki zabezpieczono 1.285.000 z³
i rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Dotacja dla Zak³adu Us³ug Komunalnych
i Mieszkaniowych wyniesie 620.000 z³.
2. Na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali
mieszkalnych, budynków, gruntów,
og³oszenia prasowe o przetargach, koszty aktów notarialnych, op³aty za za³o¿enie ksi¹g wieczystych i wpisy w ksiêgach, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejête grunty przeznacza
siê 165.000 z³.
3. Zabezpieczono 100.000 z³ na wydatki
inwestycyjne zwi¹zane z przejêciem
gruntów pod poszerzenie lub budowê
ulic, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
4. Na wp³atê II transzy wk³adu pieniê¿nego  partycypacyjnego na rzecz TBS na
budowê budynku mieszkalnego przeznaczono 300.000 z³.
5. Na bie¿¹ce remonty i naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych zaplanowano 100.000 z³.
Dzia³ 710  Dzia³alnoæ us³ugowa
1. Na pokrycie kosztów zwi¹zanych ze
zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano
70.000 z³.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne  m.in. na mapy podzia³owe nieruchomoci, mapy prawne, wyznaczanie
granic oraz rozgraniczanie nieruchomoci, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów
przeznacza siê 30.000 z³ .
Dzia³ 750  Administracja publiczna
Wydatki tego dzia³u zamykaj¹ siê kwot¹
3.482.900 z³ i zosta³y przeznaczone nastêpuj¹co:
1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzêdu
Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludnoci) zaplanowano na kwotê 292.300 z³.
Czêæ wydatków w wysokoci 95.941 z³
zostanie pokryta przyznan¹ dotacj¹ celow¹ z bud¿etu pañstwa.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano
w wys. 162.600 z³.

Dzia³ 751  Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Kwota 2.508 z³ przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizacjê sta³ego rejestru wyborców, pochodzi w ca³oci z przyznanej dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.
Dzia³ 754  Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa
Na zaplanowane w ramach tego dzia³u
wydatki przeznaczono kwotê 934.750 z³.
rodki zostan¹ wykorzystane nastêpuj¹co:
1. Na dodatkowe s³u¿by patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku
oraz nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie
przeznaczono 48.000 z³ oraz 100.000 z³
na zakup sprzêtu komputerowego i wyposa¿enia do nowego budynku Komisariatu Policji.
2. Na wydatki bie¿¹ce Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej zaplanowano 70.000 z³ oraz
w ramach wydatków inwestycyjnych
przeznaczono 30.000 z³ na modernizacjê
budynku OSP i 300.000 z³ na zakup nowego samochodu ratowniczo-ganiczego.
3. Na wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹
przeznaczono 2.000 z³, w tym 1.400 z³
ze rodków w³asnych miasta i ze rodków zleconych (dotacja celowa) 600 z³.
4. Na funkcjonowanie Stra¿y Miejskiej
(wydatki osobowe oraz koszty utrzymania budynku) zaplanowano 657.750 z³.
5. Na szczepienia psów, druk broszurek dla
dzieci z zakresu bezpieczeñstwa oraz na
organizacjê konkursu Bezpieczna droga do szko³y ³¹cznie zaplanowano kwotê 25.000 z³.
Dzia³ 756  Dochody od osób prawnych,
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz
wydatki zwi¹zane z ich poborem
Na wydatki zwi¹zane z poborem podatków i op³at (koszty dorêczania decyzji podatkowych i upomnieñ, op³ata komornicza
od ci¹gniêtych nale¿noci) zaplanowano
52.000 z³.

Utworzono rezerwê bud¿etow¹ w wys.
60.000 z³.
Dzia³ 801  Owiata i wychowanie
Zaplanowane w tym dziale wydatki
w wys. 8.513.137 z³ obejmuj¹:
 na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie szkó³ podstawowych przeznaczono 3.714.550 z³,
 dotacje dla szkó³ niepublicznych ustalono w wys. 399.282 z³,
 w ramach wydatków inwestycyjnych
zaplanowano 60.000 z³ na modernizacjê budynków szkó³.
2. Przedszkola
 na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz
z kosztami wy¿ywienia dzieci przeznaczono 1.192.440 z³,
 dotacje dla niepublicznych przedszkoli
ustalono w wys. 394.120 z³,
 na wydatki inwestycyjne przeznaczono 20.000 z³  na modernizacjê budynku przedszkola  I etap.
3. Gimnazja
 koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkó³ Nr 1 i Nr 3 wynios¹
2.490.748 z³,
 dotacja dla Gimnazjum Spo³ecznego
zosta³a ustalona w wys. 215.580 z³.
4. Na dowo¿enie uczniów do szkó³ zaplanowano 63.000 z³.
5. Na obs³ugê komisji egzaminacyjnych
przeznaczono 3.000 z³.
6. Na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 33.470 z³.
7. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci zaplanowano wydatki w ³¹cznej wys. 46.000 z³ na
organizacjê Dnia Edukacji Narodowej,
konkursów w szko³ach podstawowych,
na zakup nagród na konkursy oraz na
wyp³atê wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Dzia³ 851  Ochrona zdrowia
Na zadania realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 303.500 z³, w tym na:
1. Przeciwdzia³anie i zwalczanie narkomanii  10.000 z³.
2. Realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  120.000 z³.
3. Us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañców
miasta oraz wydatki zwi¹zane z ochron¹ zdrowia  173.500 z³.

Dzia³ 757  Obs³uga d³ugu publicznego

Dzia³ 853  Opieka spo³eczna

Na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w latach wczeniejszych
przeznaczono 353.800 z³.

Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u przeznaczono 2.599.248 z³. rodki
rozdysponowano nastêpuj¹co:
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1. Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia
z pomocy spo³ecznej (renty socjalne, zasi³ki) wynios¹ 26.000 z³, zostan¹ one pokryte w ca³oci z dotacji celowej.
2. Na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne przeznacza siê 1.238.750 z³. W ramach tej kwoty 408.000 z³ stanowi dotacja celowa
przeznaczona na zasi³ki gwarantowane,
sta³e, sta³e wyrównawcze, gwarantowane zasi³ki okresowe, macierzyñskie
okresowe i jednorazowe, op³acenie sk³adek emerytalno-rentowych, natomiast z
w³asnych rodków miasto przeznacza
830.750 z³. rodki w³asne wykorzystane zostan¹ na realizacjê miêdzy innymi
takich zdañ jak: zasi³ki celowe, posi³ki,
zakup ubrania, schronienie, koszty leczenia, pokrycie wydatków powsta³ych
wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, do¿ywianie dzieci i inne wynikaj¹ce z ustawy o pomocy spo³ecznej.
3. Dodatki mieszkaniowe  na wyp³atê dodatków mieszkaniowych przeznaczono
320.000 z³.
4. Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne, wychowawcze.
Plan wydatków wynosi 38.000 z³ i s¹ one
pokrywane w ca³oci z dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa.
5. Na bie¿¹ce utrzymanie Orodka Pomocy
Spo³ecznej przeznaczona zosta³a ³¹cznie
kwota 729.250 z³, z czego czêæ kosztów w wysokoci 180.000 z³ zostanie sfinansowana dotacj¹ celow¹ z bud¿etu
pañstwa.
6. Na us³ugi opiekuñcze oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przeznacza siê
kwotê 247.248 z³, w ramach której
49.248 z³ pochodzi z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.
Dzia³ 854  Edukacyjna opieka wychowawcza
Na bie¿¹ce utrzymanie wietlic szkolnych
przeznaczono kwotê 184.305 z³, s¹ to w ca³oci koszty osobowe nauczycieli.
Dzia³ 900  Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska
Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u zabezpieczono rodki w wys.
3.267.000 z³, w tym wydatki bie¿¹ce stanowi¹ kwotê 1.607.000 z³, a inwestycyjne
1.660.0000 z³. rodki rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Na budowê kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotê 1.390.000 z³. Planuje
siê u³o¿enie kanalizacji w nastêpuj¹cych
ulicach: Podgórna  II etap (Piasta-Leny
lad), Gospodarska-Wspólna, Królowej
Jadwigi I etap, Wielki K¹t-Pasieczna,
Mickiewicza (Zachodnia-Kociuszki
I etap), Przechodnia-Graniczna, Warszawska (przed³u¿enie przy OSP), Dêbowa (Grabowa-Smoleñskiego), Grabowa
(Pi³sudskiego-Okólna), Brwinowska
(dawny szpital Turczynek), Cicha-Jasna,
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Marsza³kowska, S³oneczna (II etap
Szkolna), dokumentacje techniczne na
wykonanie kanalizacji w ul. Podlenej
(Wspólna-Leny lad).
2. Na promowanie systemu selektywnej
zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obs³ugê kompostowni,
wywóz opon i baterii zabezpieczono
³¹cznie rodki w wysokoci 127.000 z³.
3. Na oczyszczanie miasta przeznacza siê
660.000 z³.
4. Na utrzymanie i pielêgnacjê zieleni miejskiej przeznacza siê 250.000 z³.
5. Owietlenie ulic
 koszty zakupu energii elektrycznej,
konserwacji i remontów punktów
wietlnych wynios¹ 570.000 z³,
 w ramach inwestycji przeznaczono
kwotê 170.000 z³ na budowê i modernizacjê owietlenia ulicznego.
6. Na modernizacjê oczyszczalni cieków
w Grodzisku Mazowieckim zostanie
przekazana kwota 100.000 z³.
Dzia³ 921  Kultura  ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zamykaj¹ siê kwot¹ 898.000 z³ i obejmuj¹:
1. Dotacjê dla Miejskiego Orodka Kultury
na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ w wys. 625.000 z³
oraz na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w wys. 30.000 z³.
2. Dotacjê dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 177.000 z³ na bie¿¹ce utrzymanie placówki.
3. Wydatki na organizacjê imprez kulturalnych w miecie, koncertów, zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie, organizacjê wyjazdów do W³och
i Francji w ramach wspó³pracy kulturalnej miast  zaplanowano ³¹cznie w wys.
66.000 z³.
Dzia³ 925  Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody
Na pielêgnacjê drzew  pomników przyrody przeznacza siê kwotê 10.000 z³.
Dzia³ 926  Kultura fizyczna i sport
W ramach tego dzia³u zaplanowano nastêpuj¹ce wydatki:
1. Utrzymanie Hali Sportowej.
Na bie¿¹ce utrzymanie budynku hali,
wydatki osobowe pracowników przeznaczono ³¹cznie kwotê 150.000 z³.
2. Inwestycje sportowe:
 na budowê stadionu na Turczynku
przeznacza siê 30.000 z³,
 na wykonanie projektu: Centrum Sportu i Rekreacji  Grudów planuje siê
100.000 z³.
3. Pozosta³a dzia³alnoæ  w ramach tego
rozdzia³u zaplanowano 38.000 z³ na organizacjê turniei i zawodów sportowych
oraz na zakup nagród, pucharów
i dyplomów.

Op³aty

za wieczyste u¿ytkowanie gruntu
Burmistrz Miasta Milanówka informuje
wszystkich u¿ytkowników wieczystych, ¿e
op³ata roczna za wieczyste u¿ytkowanie
gruntu w 2004 roku nie uleg³a zmianie. Nale¿na kwota powinna byæ wnoszona, bez wezwania, w ca³oci do dnia 31 marca 2004 r.
w kasie Urzêdu Miejskiego lub na konto
PKO BP S.A. o/Grodzisk Maz. 61 1020 1055
0000 9102 0024 2677. W razie zw³oki pobrane bêd¹ odsetki na zasadach okrelonych
w Kodeksie Cywilnym.
Je¿eli dochód miesiêczny na jednego
cz³onka rodziny nie przekracza 50% redniego miesiêcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej za ostatni kwarta³
2003 r. og³oszonego przez prezesa GUS,
wówczas przys³uguje 50% obni¿ka od kwoty pe³nej op³aty rocznej.
Osoby ubiegaj¹ce siê o obni¿enie op³aty
powinny z³o¿yæ owiadczenie o zaistnieniu
warunków uprawniaj¹cych do 50% obni¿ki
op³aty. Owiadczenie takie wraz z za³¹cznikami potwierdzaj¹cymi wysokoæ dochodów
nale¿y z³o¿yæ w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45 do
dnia 31 marca 2004 r.
Po tym terminie wnioski o udzielenie bonifikaty nie bêd¹ rozpatrywane.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Informacja
dla rodziców
Zapisy
do klas I
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
im. Armii Krajowej w Milanówku informuje rodziców dzieci rozpoczynaj¹cych z dniem
l wrzenia 2004 roku obowi¹zek szkolny, ¿e
zapisy dzieci do pierwszej klasy Szko³y
Podstawowej nr 2 odbywaæ siê bêd¹ w kwietniu i maju br.
Zapraszamy rodziców lub opiekunów
dzieci w dni powszednie w godz. 9.0015.00
do sekretariatu Szko³y. Prosimy o zabranie
dowodu osobistego lub innego dokumentu
stwierdzaj¹cego to¿samoæ oraz zameldowanie dziecka. Spotkanie informacyjne dla rodziców (opiekunów) zapisanych do Szko³y
dzieci jest planowane na czerwiec. Bli¿szych
informacji na ten temat udzieli sekretarz
Szko³y przy zapisywaniu dzieci.
Dyrektor Szko³y
Marianna Frej

Akcja zima w miecie 2004
14.02.2004 r. zosta³a zorganizowana przez
Klub Sportowy MILAN wycieczka autokarowa do stadniny koni z przeja¿d¿k¹, ogniskiem i kie³baskami oraz grami terenowymi.
l W rodowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD opiek¹ pedagogiczn¹ objêto
50 wychowanków. Placówka by³a otwarta
5 dni w tygodniu w godz. 12.0017.00.
W pierwszym tygodniu zajêcia odbywa³y siê
w salach Ogniska. W tym czasie zosta³y przeprowadzone: konkurs plastyczny i rozgrywki w ping-ponga, zajêcia fotograficzne i komputerowe. W drugim tygodniu dzieci wyje¿d¿a³y na wycieczki do Warszawy: na seans filmowy Mali agenci 3D, zwiedza³y
wystawê Leonardo Da Vinci  Geniusz i jego
maszyny, ekspozycjê akwarystyczn¹ w Pa³acu M³odzie¿y, ogl¹da³y panoramê Warszawy z tarasu widokowego PKiN oraz odwiedzi³y McDonald. W ostatnim dniu ferii odby-

Fot. A. Zegarek

Na terenie miasta ferie zimowe dla dzieci
m³odszych i starszych przebiega³y pod znakiem aktywnego wypoczynku, wziê³o w nich
udzia³ oko³o 600 uczniów.
l Miejski Orodek Kultury w ramach
Akcji Zima w miecie udostêpni³ Internet
w pierwszym tygodniu ferii, zorganizowa³
zajêcia sportowe oraz warsztaty plastyczne
w drugim tygodniu ferii. Odby³y siê dwa
spektakle teatralne dla najm³odszych: 1 lutego Znane wiersze inaczej w wykonaniu
M³odzie¿owego Teatru Amatorskiego MOK-u
i 8 lutego O Kniaziu Popielu i Piacie Ko³odzieju w wykonaniu artystów z Krakowa;
ciekawa inscenizacja i wspólna zabawa aktorów z dzieæmi by³y niew¹tpliwie du¿ymi
atutami widowiska.
W dniach 910 lutego 2004 r. w Miejskiej
Hali Sportowej w Milanówku odby³ siê Feryjny Halowy Turniej w pi³ce no¿nej dru¿yn
5-osobowych ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju startowa³o 16 dru¿yn.
Jeli chodzi o nazwy dru¿yn doroli na pewno nie wpadliby na tak oryginalne pomys³y.
W grupie najm³odszej (rocznik 93 i m³odsi)
w finale FC BURAKI zwyciê¿y³y 2:0 z FC
MILAN. W klasach VVI UPOLEDZONE
KURCZAKI wygra³y 2:1 z TYGRYSAMI.
W grupie szkó³ gimnazjalnych ZESPAWANE PAWIANY wygra³y 6:1 z OGÓRKAMI

l W Szkole Podstawowej nr 2 odbywa³y
siê zajêcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
z klas IVVI. W ramach zajêæ doskonalono
takie dyscypliny sportu, jak: tenis sto³owy,
unihok, pi³kê no¿n¹ halow¹, pi³kê koszykow¹, pi³kê siatkow¹ oraz dwa ognie. Ponadto
odby³y siê dwa wyjazdy na p³ywalniê Wodnik w Grodzisku Maz. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê zorganizowane zajêcia
plastyczne o tematyce ekologicznej.
l W Zespole Szkól Gminnych nr 3 dla
uczniów klas I i II odbywa³y siê zajêcia sportowe i wietlicowe Szkó³ Podstawowych po³¹czone z zabawami i licznymi konkursami
uhonorowanymi nagrodami. M³odzie¿ gimnazjalna odby³a zajêcia w Miejskiej Hali
Sportowej oraz na lodowisku szkolnym. Prowadzone by³y zawody koszykówki, pi³ki
no¿nej i pi³ki siatkowej. Ponadto, podczas
trwania ferii w godzinach 14.0016.00, dziêki Burmistrzowi Miasta Jerzemu Wysockiemu m³odzie¿ licealna mog³a bezp³atnie braæ
udzia³ w zajêciach sportowych w Miejskiej
Hali Sportowej.
l Komenda Hufca ZHP zaprasza³a na zajêcia w pierwszym tygodniu ferii, rozgrywany by³ turniej
gier planszowych oraz odbywa³y
siê warsztaty plastyczne. W dniu
2 lutego odby³a siê wycieczka do
Warszawy, w programie by³o zwiedzanie wystawy Leonardo Da Vinci  Geniusz i jego maszyny.

Fot. A. Zegarek

Fot. W. Filipiak

Dzieci bior¹ce udzia³
w zajêciach
organizowanych przez
MOK w rodowiskowej
wietlicy Klubu
Sportowego MILAN

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki ze zwyciêsk¹ dru¿yn¹
Feryjnego Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej FC BURAKI

ZDZIS£AWA. Puchary, medale i nagrody
rzeczowe wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
l W nowo otwartej rodowiskowej wietlicy Klubu Sportowego MILAN na Turczynku, ko³o stadionu pi³karskiego, zajêcia
odbywa³y siê w godzinach 10.0017.00. Propozycjami dla przychodz¹cych by³y: gry tenisa sto³owego, zajêcia krótkofalarskie, gry
i zabawy komputerowe, mecze w cyfrze+
oraz gry wietlicowe. Codziennie przychodzi³o po kilkanacie osób, bior¹c aktywny
udzia³ i ciekawie wype³niaj¹c czas. Dla osób
uczestnicz¹cych w zajêciach w dniu

³a siê dyskoteka walentynkowa i fina³y konkursów: wokalnego i tanecznego.
l W Zespole Szkó³ Gminnych nr 1, w grupie dzieci m³odszych, oprócz gier i zabaw
wietlicowych atrakcj¹ by³ wyjazd na wycieczkê do Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, ponadto dzieci obejrza³y bañ
¯abi król, konkurowa³y w zawodach na
ciance wspinaczkowej, by³y na p³ywalni
Wodnik i wycieczce w Podkowie Lenej.
Chodzi³y na spacery po Milanówku. Dzieci
z klas starszych bra³y udzia³ w zajêciach sportowych, jak: pi³ka siatkowa, tenis sto³owy,
unihok.

Dzieci piek¹ce kie³baski podczas wycieczki
zorganizowanej przez KS MILAN

Natomiast 6 lutego w Miejskim Orodku
Kultury zosta³ zorganizowany przez harcerzy Karnawa³owy Bal Przebierañców dla
dzieci. Podczas balu organizowane by³y konkursy z nagrodami. Na zakoñczenie pierwszego tygodnia ferii zorganizowano turniej
komputerowy, który przeprowadzono w Zespole Szkó³ przy ul. Piasta.
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk
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Laureaci II edycji
Milanowskiego Licia Dêbu

Andrzej Zaorski

Pawe³ D³u¿ewski

Romuald Tesarowicz

Wybitny satyryk, artysta kabaretowy,
przedsiêbiorca, kolarz.

Wybitny polski bas, solista Opery Paryskiej, Teatro alla Scala i Opery Rzymskiej.

Rozpoczyna³ karierê artystyczn¹ w studenckim kabarecie Pod Psem na warszawskiej AWF w latach 1976-1980. W 1981 r.
rozpocz¹³ wystêpy w zawodowym kabarecie w kawiarni Nowy wiat i w hotelu Victoria. Gra³ obok takich znakomitoci jak Jonasz Kofta, Jan Tadeusz Stanis³awski, Tadeusz Drozda, Stefan Friedman, Janusz Rewiñski, Janusz Gajos, Jan Kobuszewski, Jan Kociniak, Edward Dziewoñski. W 1985 r. rozpocz¹³ wystêpy w programie telewizyjnym
Skauci piwni, ¿ywym studyjno-plenerowym widowisku, obok Janusza Rewiñskiego, Krzysztofa Jaroszyñskiego, Krzysztofa
Piaseckiego i Kabaretu Elita. Od 1988 r. moglimy go ogl¹daæ w kabarecie Jana Pietrzaka Pod Egid¹ i w kabaretonach opolskich.
Wspólnie z Janem Pietrzakiem rozmieszali
publicznoæ w kraju i polonijn¹ w Europie,
Ameryce i Australii. Obecnie wystêpuje
w kabarecie Pod Egid¹, w hotelu Radisson, gdzie prezentuje w³asne monologi
w programach Na stojaka, w telewizji HBO
oraz pisze felietony do tygodnika Wprost.

Debiutowa³ parti¹ Sko³uby w Strasznym
Dworze Moniuszki. W 1983 roku zwi¹za³
siê z ³ódzkim Teatrem Wielkim. O bardzo
wysokiej pozycji artysty wiadcz¹ liczne
sukcesy zagraniczne na najlepszych scenach
operowych wiata. Wykonywa³ i wykonuje
wielkie partie basowe w Mefistofelesie
Boita, Eugeniuszu Onieginie, Damie Pikowej Czajkowskiego, Madame Butterfly
Pucciniego, £ucji z Lammermooru Dionizettiego, ¯ydówce Halevyego, Walkirii
Wagnera, Don Carlosie, Requiem, Luizie Miller, Aidzie, Nabuccu, Otellu Verdiego, Carskiej Narzeczonej RimskiegoKorsakowa, Weselu Figara Mozarta, Borysie Godunowie Musorsgskiego, Weselu
Strawiñskiego i Polskim Requiem Pendereckiego. W Polsce piewa na scenach Teatru
Wielkiego w Warszawie i Opery l¹skiej
w Bytomiu.
Jest laureatem wielu nagród, otrzyma³
m.in. II nagrodê na Ogólnopolskim Konkursie Operowym im. A. Didura, Z³oty Medal
i nagrodê Roncorogniego w konkursie Voci
Verdiane w Busseto, Grand Prix i nagrodê
publicznoci XXI Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju oraz II nagrodê
w konkursie operowym w Barcelonie.

W Milanówku zas³yn¹³ jako inicjator
i zarazem organizator Kabaretonu Milanowskiego, w którym wystêpuje z plejad¹ najznakomitszych polskich twórców, nie pobieraj¹cych honorarium za wystêpy. W tym roku
kabareton odbêdzie siê ju¿ po raz dziesi¹ty.
Ponadto kilkakrotnie wystêpowa³ w edycjach
Twórczego Milanówka, w ramach Dni Milanówka i sponsorowa³ wiele imprez kulturalnych na terenie Miasta. We wszystkich
tych imprezach bierze udzia³ spo³ecznie,
a dochód przeznacza na dofinansowanie placówek owiatowych i opiekuñczych w miecie. Nic wiêc dziwnego, ¿e TPD przyzna³o
mu tytu³ Przyjaciela dzieci ulicy.

W Milanówku w padzierniku 2000 r.
uwietni³ uroczystoæ zamkniêcia obchodów
100-lecia letniska koncertem w Teatrze Letnim. Jesieni¹ 2003 r. zorganizowa³ w Teatrze
Letnim MOK koncert dla uczczenia pamiêci
wielkiego, wiatowej s³awy, ale zapomnianego tenora z Milanówka Stanis³awa Gruszczyñskiego.

W wolnych chwilach wsiada na rower
wycigowy i jedzie gdzie, byle tylko nie siedzieæ za biurkiem.

W wolnych chwilach zajmuje siê w³asnym ogrodem. W domu wykonuje wiele
drobnych prac budowlanych.
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Wiele nagrywa³ dla radia i telewizji w Europie i Ameryce. Wród nagrañ filmowych
wyró¿nia siê jego rola War³ama w filmie Andrzeja ¯u³awskiego Borys Godunow.

Wybitny aktor, satyryk, re¿yser teatralny
i telewizyjny.
Po studiach w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej w Warszawie wystêpowa³ jako
aktor w wielu teatrach warszawskich, m.in.
we Wspó³czesnym, Ateneum, a ostatnio
w Teatrze Rozmaitoci.
W swoim dorobku ma wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. W teatrze
Telewizji zagra³ rolê tytu³ow¹ w Panu Tadeuszu w re¿. A. Hanuszkiewicza, w serialach telewizyjnych wystêpowa³ m.in. w Kolumbach w re¿. J. Morgensterna i Lalce
w re¿. R. Bera i J. Rybkowskiego, role filmowe, m.in. w takich filmach jak Marysia i Napoleon, Ma³¿eñstwo z rozs¹dku, Westerplatte, Przek³adaniec, Boles³aw mia³y,
Skradziona Kolekcja Baryton, Pi³karski
Poker, Panny i Wdowy.
Jest wspó³twórc¹ popularnych programów
kabaretowo-satyrycznych Gallux-schow,
60 minut na godzinê, Studio Gamma i Polskie Zoo.
Re¿yserowa³ w wielu teatrach polskich,
m.in. luby Panieñskie, Parady, Skiz,
w Teatrze Polskim w Szczecinie, Mi³oæ pod
Padw¹, Polowanie na Lisa  w Teatrze
Kwadrat w Warszawie. Re¿yser i wykonawca programów estradowych. Wystêpowa³
w kabaretach U Lopka, Pod Egid¹, Tu
60-tka i Kaczuch Show.
Laureat wielu nagród, m.in. telewizyjnego Wiktora dla osobowoci telewizyjnej.
W Milanówku wielokrotnie wystêpowa³
w kabaretonie milanowskim Paw³a D³u¿ewskiego i Twórczym Milanówku. W ramach
obchodów 100-lecia letniska zaprezentowa³
w Teatrze Letnim wystawê Cz³owiek o stu
obliczach, wcielaj¹c siê (na zdjêciach inscenizowanych wspólnie z fotografikiem)
w najró¿niejsze postaci wiata kultury i polityki.
Przy ka¿dej okazji podkrela swoj¹ satysfakcjê z zamieszkiwania na sta³e w Milanówku.
Na pytanie dziennikarza ¯ycia Warszawy przeprowadzaj¹cego sondê wród ludzi
z pierwszych stron gazet  Gdzie spêdziæ
wakacje w Warszawie? odpowiedzia³: Wakacje w Warszawie najprzyjemniej spêdza siê
w Milanówku!
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

V Jubileuszowy Bal By³o, ale nie minê³o,
Ojców Miasta
czyli s³ów kilka o wspó³pracy z rodzicami
Milanówka
i tradycji, a m³odemu pokoleniu wskazaæ ma
Minê³y wiêta Bo¿ego Narodzenia, daw21.02.2004 r.
Ci¹g dalszy ze str. 1

Oprawê muzyczno-wokaln¹ balu zapewnia³ zespó³ PIÊCIOK¥T. W czasie balu zosta³a zorganizowana loteria fantowa, z której dochód przyniós³ 7.550 z³ z przeznaczeniem na letni wypoczynek dla dzieci z najubo¿szych rodzin w Milanówku. Losowano
4 nagrody g³ówne w loterii fantowej, 3 zestawy kosmetyków Firmy Sephora oraz nagrodê sportow¹, któr¹ by³a rakieta tenisowa
plus 3 lekcje sparringowe.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ balu by³ wystêp kabaretu Afera z Poznania. Wystrój sali spotyka³ siê z zachwytem goci i tu nale¿y siê
specjalne podziêkowanie ca³ej ekipie m³odych ludzi pracuj¹cych pod kierunkiem pana
Grzegorza Lawendowskiego. Catering zapewni³a firma AMIGO z Otrêbus. Tañce trwa³y do bia³ego rana. Piêkne kreacje pañ i dystynkcja panów dodawa³y klimatu zabawie,
która by³a udanym akcentem na zakoñczenie karnawa³u.
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Bardzo gor¹co dziêkujê wszystkim darczyñcom, którzy przekazali fanty na loteriê
zorganizowan¹ przez Miejski Orodek Kultury podczas V Jubileuszowego Balu Ojców
Miasta Milanówka w dniu 21.02.2004 r.,
a s¹ nimi :
Robert CZERNIAWSKI  grafika i malarstwo,
Jerzy DMOCHOWSKI  Jedwab Polski
Sp. z o.o.,
W³odzimierz FILIPIAK  fundator nagrody
sportowej,
Ewa i Bogdan MARSZA£EK  Firma For...,
Adam MROCZKOWSKI  Wojewoda
Mazowiecki,
Andrzej OLIZAROWICZ  Firma ANDREA,
Piotr P£OCHOCKI  MPM Product
Jaros³aw SZOSTEK  Ksiêgarnia Kamix,
Ewa i Andrzej ZEGAREK  Firma ZEPTER
Aushotos SAHNI  Firma SEPHORA 
fundator 3 nagród g³ównych.
Dziêki wsparciu, którego Pañstwo udzielilicie, przeprowadzilimy loteriê fantow¹,
a dochód z niej bêdzie przeznaczony na sfinansowanie letniego, wspólnego wypoczynku dzieci z rodzin najubo¿szych w naszym
miecie.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

no przebrzmia³y echa sylwestrowych fajerwerków.
Czas powoli wraz z koñcem karnawa³u
wracaæ z tej czarownej, pe³nej ciep³a i serdecznoci, radoci i spe³nionych marzeñ rzeczywistoci do normalnego wiata, w jakim jestemy, ¿yjemy przez resztê roku.
Ale zanim.... kilka jeszcze powi¹tecznych refleksji.
W Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Literackiej miniony wi¹teczny czas nale¿a³
w tym roku do wyj¹tkowych. Zaowocowa³
niepowtarzalnym projektem dekoracji wi¹tecznych, a za jego przyczyn¹ kapitaln¹
wrêcz wspó³prac¹ wszystkich podmiotów
szkolnego ¿ycia.
W myl starej polskiej tradycji na d³ugo
przed wiêtami rozpoczêto, jak kiedy w rodzinie, wspólne do nich przygotowania. Uda³o nam siê stworzyæ co, co zjednoczy³o ca³¹
szkoln¹ spo³ecznoæ, a wiêc rodziców,
uczniów i nauczycieli.
Na placu przedszkolnym stanê³a piêkna,
bardzo okaza³a szopka  spe³nienie dzieciêcych pragnieñ. By³ wspania³y pomys³, plany, kilka tygodni wytê¿onej pracy i od 16
grudnia do 2 lutego mo¿na by³o szopkê podziwiaæ. Nie zabrak³o w niej niczego. By³y
postacie Maryji, Józefa, maleñkiego Jezusa,
Trzech Króli i pasterzy. By³y te¿ zwierzêta,
no i oczywicie, wielka z³ota gwiazda na krytym s³om¹ dachu stajenki. Piêknie owietlona szopka budzi³a ciekawoæ wród przechodniów nawet wieczorem. Ka¿dego dnia
gromadzi³a wokó³ siebie rzesze odwiedzaj¹cych. Przystawali, patrzyli i podziwiali swoje dzie³o. Ale nie doæ tego.
Wykonano piêkne wi¹teczne dekoracje, które ze szko³y czyni³y co na wzór wielkiej pocztówki wi¹tecznej.
Tu¿ przed wiêtami ukaza³ siê okolicznociowy biuletyn. Biuletyn By zachowaæ
tradycjê... opisywa³ tradycje bo¿onarodzeniowe polskie, stare rdzenne i rodzime, przypomina³ wszystkim o tym, co najcenniejsze
i najwa¿niejsze w naszej niepowtarzalnej
tradycji. Zawarte w nim odwo³anie do przesz³oci pomo¿e z pewnoci¹ uchroniæ nas od
zaprzepaszczenia skarbów naszej kultury

OG£OSZENIE
Towarzystwo Mi³oników Milanówka
poszukuje pude³ek po papierach kserograficznych do celów segregacji i przechowywania archiwów dotycz¹cych historii Milanówka.
tel. kontaktowy: 755 84 88

alternatywê dla komercji i taniego blichtru.
Choæ wiêta za nami i znikn¹³ wi¹teczny wystrój, pozostaje co, co najbardziej cieszy i satysfakcjonuje, a mianowicie sukces
i radoæ wspólnego dzia³ania tak potrzebnego dzi w procesie wychowawczym.
Wspó³praca rodziców ze Szko³¹ zawsze
bardzo aktywna uwydatni³a siê, rozkwit³a wyj¹tkowo przy realizacji cie¿ki dydaktycznej wiosn¹ 2003 roku. Szopka
wi¹teczna to jej drugi tak du¿y i spektakularny przejaw na przestrzeni jednego
roku. Do tego dodaæ nale¿y wiele dzia³añ
mniej mo¿e efektownych, ale jak¿e potrzebnych i wa¿nych takich jak chocia¿by organizacja klasowego ¿ycia pozalekcyjnego,
w³¹czanie siê w proces dydaktyczny (lekcje
z ciekawymi ludmi), pomoc w organizowaniu szkolnych imprez, finansowanie ze rodków Rady Rodziców kilku zadañ itp. Now¹,
bardzo cenn¹ wartoci¹ tej wspó³pracy jest
ogromne, rzadko notowane ostatnimi czasy
zaanga¿owanie rodziców w szkolne przedsiêwziêcia. W dobie popiechu, pogoni za
sprawami codziennego ¿ycia, ogólnych narzekañ na brak czasu i pieniêdzy rodzice
naszych uczniów daruj¹ Szkole swój cenny czas, rodki finansowe, wspania³e
pomys³y, swoje zdolnoci i talenty, a tak¿e mnóstwo chêci. S³u¿¹ rad¹ i pomoc¹,
s¹ aktywnymi uczestnikami szkolnego
¿ycia, daj¹c dobry przyk³ad swoim dzieciom. Za to ich bardzo szanujemy, podziwiamy i jestemy wdziêczni. Mamy nadziejê, ¿e godna pochwa³y i naladowania
postawa wielu rodziców naszych uczniów
bêdzie wzorem dla innych chc¹cych wspieraæ Szko³ê w jej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej.
Pragnê z serca podziêkowaæ wszystkim
osobom zaanga¿owanym w realizacjê projektu wi¹tecznych dekoracji, a w szczególnoci, rodzicom, którzy wykonali najwiêcej
prac przy szopce. S¹ nimi:
Panie: Jolanta Ratyñska, Irena Obrêbska,
Ewa Kubek, Wioletta Singh, Jolanta Rydzewska, Alicja Jasiñska, Katarzyna Chustecka,
Ewa Stefaniuk, Edyta Stankiewicz, Urszula
wiêcicka, Jolanta Sura³a, Dorota Ko³odziejczyk, Ewa Banaszczyk,
Panowie: Robert Dolecki, Rafa³ Szczap,
Andrzej Soliwoda, Maciej Woniak, Adam
Kowalczyk, Jacek Kielan, Krzysztof Kubiak,
Piotr Jówiak, Grzegorz Kamiñski,
Pañstwo: Wies³awa i Mariusz Koszuta,
Magdalena i Piotr Hajdukowie, Dorota i Lech
Urbanowie, Iwona i Sylwester Gontarczykowie, Bogumi³a i Zbigniew Szczepaniakowie.
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
mgr Marianna Frej
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II Bal Seniora w Milanówku
Ju¿ po raz drugi zosta³ zorganizowany
przez w³adze Miasta Bal Seniora dla emerytów i rencistów z Milanówka. Seniorzy z Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
i Klubu Seniora Z³oty Liæ stawili siê licznie w Miejskiej Hali Sportowej, w liczbie ponad 300 osób (prawie dwa razy wiêcej
uczestników, co w zesz³ym roku).
Witaj¹c tak licznie przyby³ych goci, na
karnawa³owym balu Seniora, Burmistrz Jerzy Wysocki ¿yczy³ udanej i niezapomnianej zabawy. Podczas ca³ego balu dla niestrudzonych tancerzy gra³ milanowski zespó³
Piêciok¹t. Gwiazd¹ wieczoru by³a znana
piosenkarka Krystyna Gi¿owska, która na-

Harcerska
zima

Komendantka Hufca
hm. Marzena Osiadacz
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Przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego
PZERiI w Milanówku
Irena Zieliñska

Fot. Artur Nidziñski

Pierwszy tydzieñ ferii, wszyscy gotowi do
AKCJI, na dworze odwil¿, deszcz (typowa zimowa aura). W takich przypadkach zawsze
stosujemy plan B, bo trudno bawiæ siê na
niegu, gdy go nie ma. Rozpoczêlimy wiêc
harcersk¹  zimow¹ przygodê. I nie ¿a³ujemy gdy¿ przez ca³y czas bawilimy siê doskonale! Wyruszalimy na wycieczki: zwiedzalimy niepowtarzalny FOTOPLASTIKON,
podziwialimy panoramê Warszawy z ostatniego piêtra Pa³acu Kultury i Nauki, ogl¹dalimy wystawê Leonardo Da Vinci - Geniusz
i jego maszyny i gimnastykowalimy siê
w Sali Rekreacyjnej  Relaxu w Pruszkowie.
W czasie warsztatów plastycznych wszyscy
okazali siê wspania³ymi artystami  stworzylimy niepowtarzalne witra¿e okienne oraz
poznalimy technikê kirigami. W turnieju
gier planszowych i sprawnociowych ka¿dy
móg³ zdobyæ wspania³e nagrody. W pi¹tek
zorganizowalimy Bal Karnawa³owy z poczêstunkiem, konkursami i oczywicie nagrodami. W zajêciach przez nas organizowanych
uczestniczy³y dzieci i m³odzie¿ z Milanówka. Cieszymy siê, ¿e tyle osób skorzysta³o
z harcerskich form pracy i zapraszamy
wszystkich chêtnych do pracy w dru¿ynach
harcerskich i gromadach zuchowych. Tych,
których pasjonuje plastyka zapraszamy na
warsztaty plastyczne w soboty w lokalu Komendy Hufca ul. Warszawska 37. Zajêcia
prowadzi znany w Milanówku artysta plastyk
Mariusz Koszuta.
Dziêkujê ca³ej kadrze i harcerzom starszym, którzy organizowali NAZ, za ich serce, pomys³y i zapa³ do pracy.
Do zobaczenia na szlaku harcerskiej przygody.
CZUWAJ!

tychmiast znalaz³a kontakt z balowiczami,
namawiaj¹c ich do gor¹cej zabawy. Gromkie
sto lat odpiewane przez zgromadzonych
goci by³o symbolicznym podziêkowaniem
dla obecnych na balu w³adz miasta: Burmistrza Jerzego Wysockiego, Przewodnicz¹cego Rady Miasta Wojciecha Wlaz³o i Sekretarz
Miasta Wies³awy Kwiatkowskiej. Kreacje
balowe doskonale harmonizowa³y z piêknym
wiosennym wystrojem sali. A co najwa¿niejsze, to by³a wspania³a atmosfera podczas
ca³ego balu, umiechy na twarzach, wypieki
po szybkich tañcach, ach... te tanga, walce,
rockendrole... i rytmy
wspó³czesne, mo¿na
by³o z przyjemnoci¹
popatrzeæ na brawurowe piruety pañ i panów.
W imieniu ca³ego
Zarz¹du serdecznie
dziêkujê pracownikom
Miejskiego Orodka

Kultury, Pani Dyrektor Annie Biczyk i Panu
Grzegorzowi Lawendowskiemu za pomoc
przy organizacji balu.
P.S. W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem balem i pojawiaj¹cymi siê g³osami wród seniorów, aby zadowoliæ tych,
którzy chcieliby bawiæ siê w towarzystwie
partnera nie nale¿¹cego do organizacji emerytów i rencistów, Burmistrz Jerzy Wysocki
w przysz³ym roku postanowi³ wprowadziæ
now¹ zasadê, polegaj¹c¹ na umo¿liwieniu
uczestnictwa w balu zainteresowanych jw.
za czêciow¹ odp³atnoci¹.

Uczestnicy Balu
Seniora wspaniale
bawili siê przy
dwiêkach muzyki
zespo³u Piêciok¹t

Serdeczne ¿yczenia
otrzymane we w³aciwym momencie
odmieniaj¹ zamkniête serce: pobudzaj¹ do refleksji, wywo³uj¹ radoæ,
wprawiaj¹ w dobry nastrój  tak jak
piew ptaka. Szkoda trzymaæ piêkne
ptaki w ukryciu i tylko dla siebie.
Z okazji Dnia Myli Braterskiej
z najlepszymi ¿yczeniami
dla wszystkich przyjació³
zuchy, harcerze
i instruktorzy
Hufca ZHP Milanówek

Krystyna Gi¿owska, znana piosenkarka,
by³a gwiazd¹ Karnawa³owego Balu Seniora

Towarzystwo Mi³oników Milanówka
w 2003 roku

Tradycyjnie na pocz¹tku nowego roku
TMM sk³ada krótki raport nt. realizacji zadañ statutowych w minionym roku.
1. Godna podkrelenia by³a wspó³praca
z w³adzami samorz¹dowymi, która uk³ada³a siê bardzo dobrze. Uczestniczylimy
w dyskusji nt. przysz³ej Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Milanówka do roku
2020 (SZRM) wnosz¹c wiele wniosków
w odniesieniu do promocji miasta i popularyzacji kultury. Uczestniczylimy w pracach
Kapitu³y Milanowskiego Licia Dêbu. Nasi
cz³onkowie wyst¹pili z inicjatyw¹ zorganizowania Milanowskiego Forum Kulturalnego w celu wypracowania nowej formu³y upowszechniania kultury w naszym miecie.
Skierowalimy do Rady Miasta wniosek
w sprawie kryteriów nazewnictwa ulic
i miejsc publicznych w Milanówku oraz dwie
konkretne propozycje, z których jedna doczeka³a siê realizacji (skwer imienia Wac³awa Wdowiaka).
Dobrze uk³ada³a siê w minionym roku
wspó³praca z nowym dyr. MOK-u Ann¹ Biczyk. Zorganizowalimy kilka wspólnych
imprez kulturalnych. Warto równie¿ podkreliæ, i¿ kilkakrotnie otrzymalimy ze strony
pracowników MOK-u bardzo cenn¹ pomoc
merytoryczn¹ i techniczn¹ przy realizacji
najwa¿niejszych imprez.
2. Dzia³alnoæ wydawnicza sprowadzi³a siê do opublikowania dwóch kolejnych
ksi¹¿ek (Milanówek - informator A. Pettyna i Makówka z Milanówka M. S³omczyñskiego). Uczestniczylimy te¿ w opracowaniu nowego dwujêzycznego (polskoangielskiego) folderu o Milanówku. Warto
wspomnieæ, ¿e wydalimy kolejn¹ w tej kadencji pocztówkê (powiêcon¹ 75-leciu parafii w. Jadwigi).
3. Kultura i historia miasta. Nasz¹
sztandarow¹ imprez¹, w której wiod¹c¹ rolê
odgrywa cz³onek Zarz¹du TMM Maria Osiecka jest Twórczy Milanówek  impreza wielow¹tkowa (muzyka, literatura, sztuka,
wspomnienia), promocja lokalnych profesjonalistów i utalentowanych amatorów. Ta impreza, któr¹ w 2003 r. zorganizowano dwukrotnie (³¹cznie piêæ razy!) to wspólne dzie³o Zespo³u Szkó³ im. J. Bema przy ul. Wójtowskiej, Pracowni Projektu i Stylizacji Sylwetki Befana oraz Towarzystwa Mi³oników Milanówka. Przez gocinne mury popularnego Ekonomika przewinê³o siê
w ub. roku wielu milanowskich twórców, jak
m.in. aktor i re¿yser Andrzej Zaorski, twórca kabaretowy Pawe³ D³u¿ewski, filmowiec
i fotografik Szymon Wdowiak, pisarka Katarzyna Grochola, artyci plastycy Agnieszka Krzysiak i Mariusz Koszuta, piosenkarz
Jacek £ocz, zespó³ muzyczny Pokoju Znak
 Trapici, Ma³gorzata Wa³aszek. W poka-

zach mody uczestniczy³y m.in. milanowskie
firmy Befana i Cobra.
Pomagalimy w zbieraniu materia³ów do
kolejnych prac magisterskich nt. Milanówka.
Cz³onek TMM mgr Katarzyna ChrudzimskaUhera obroni³a pracê doktorsk¹ o prof. Janie
Szczepkowskim.
Zarz¹d TMM uczestniczy³ w przygotowaniu imprez kulturalnych zwi¹zanych
z 75-leciem parafii w. Jadwigi. Bez w¹tpienia najwiêkszym dokonaniem by³o zorganizowanie w murach kocio³a wielkiej wystawy fotograficznej  wed³ug projektu i w realizacji artysty plastyka Mariusza Koszuty 
obrazuj¹cej historiê parafii, jej osi¹gniêcia
i ludzi pracuj¹cych dla parafii, zarówno duchownych, jak i wieckich. Charakter kulturalny, ale i zarazem religijny mia³ konkurs
plastyczny dla m³odzie¿y Miejsca kultu religijnego w Milanówku i wystawa powiêcona kapliczkom przydro¿nym i ogrodowym.
Równolegle zorganizowalimy wystawê obrazów powiêconych kapliczkom artysty
malarza W³odzimierza Starociaka. Z du¿ym
zainteresowaniem mieszkañców spotka³ siê
wieczór powiêcony historii urny z sercem
Chopina przechowywanej w latach 194445
na plebanii parafii w. Jadwigi, na który z³o¿y³a siê pogadanka i film dokumentalny
nt. historii urny.
4. Popularyzacja wiedzy o miecie.
Miêdzy innymi z naszej inicjatywy i przy
udziale naszych cz³onków RADIO BIS nada³o dwukrotnie 55-minutowy program o Milanówku. Wiele razy promowalimy Milanówek w Radiu Bogoria, Radiu Niepokalanów,
w lokalnej prasie (Bogoria, Wspólny Powiat, ¯ycie ¯yrardowa, Panorama Mazowsza, Moje Mazowsze). Dla telefonii
komórkowej nagralimy dwiêkowy przewodnik po Milanówku. Kontynuowalimy
wewnêtrzn¹ promocjê skierowan¹ do m³odych mieszkañców Milanówka (m.in. organizuj¹c spacery informacyjne dla uczniów
po³¹czone z przekazywaniem wiedzy o historii miasta, o ludziach szczególnie zas³u¿onych, architekturze itp.).
Wiedzê o Milanówku popularyzowalimy
równie¿ za porednictwem naszych stron
internetowych, prowadzonych przez m³odego utalentowanego informatyka Sebastiana
Koszutê (www.tmm.milanowek.prv.pl).
W skali miesi¹ca odwiedza je ok. 100 osób.
Dzia³alnoæ popularyzatorska przynios³a
bardzo wymierne efekty, m.in. dziêki artyku³om i wywiadom nt. milanowskiej biblioteki parafialnej, zasoby tej placówki powiêkszy³y siê o ponad 2000 wartociowych woluminów przekazanych w darze i pe³nowartociowy komputer wraz z drukark¹ podarowany m³odej bibliotekarce-studentce przez
cz³onka TMM Ryszarda Witkowskiego.

5. Dzia³ania integracyjne polega³y m.in.
na zorganizowaniu kilku spotkañ z ciekawymi ludmi. I tak dr Lech Dzikiewicz, autor
wielu publikacji nt. II wojny wiatowej, bardzo interesuj¹co mówi³ o walce Armii Krajowej z okupantem na terenie Milanówka
i Podkowy Lenej. Mieszkanka naszego miasta dr El¿bieta Potocka z Polskiej Akademii
Nauk opowiedzia³a o swojej nowej ksi¹¿ce
powiêconej Korei Pó³nocnej i podzieli³a siê
wra¿eniami z podró¿y do tego kraju. W czasie innego spotkania jej m¹¿ red. Jacek Potocki przekaza³ nam wra¿enia z pobytu
w Bagdadzie dos³ownie na kilka godzin
przed rozpoczêciem ataku USA na Irak. Cz³onek naszego Zarz¹du mgr El¿bieta Siwek,
zaprezentowa³a swoj¹ pracê magistersk¹
nt. Szko³y Podstawowej nr 1 do 1939 r. Spotkanie zatytu³owane Milanowianie pod
Monte Cassino, powiêcone by³o g³ównie
ksi¹¿ce milanowianina prof. Bronis³awa Dzikiewicza.
Bez w¹tpienia najwiêkszy rozmach mia³o spotkanie z ¿on¹ i córk¹ wybitnego polskiego pisarza Macieja S³omczyñskiego
(znanego równie¿ pod pseudonimem Joe
Alex) Teres¹ S³omczyñsk¹ i Ma³gorzat¹
Pierzchalsk¹-S³omczyñsk¹. Pisarz, który
wraz z rodzicami spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoæ w Milanówku, napisa³ po wojnie zbiór
wierszy i bajek pt. Makówka z Milanówka,
który TMM wznowi³o w oprawie ilustracyjnej utalentowanych dzieci z milanowskich
szkó³ podstawowych. Dzieci z Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej zaprezentowa³y widowisko muzyczno-poetyckie wraz z piosenkami i tañcami prezentuj¹ce historiê ¿ycia
pisarza.
6. Inne. Nawi¹zalimy wspó³pracê z organizacjami regionalnymi w miejscowociach ociennych (np. Brwinów, B³onie).
W wyniku tej wspó³pracy w 2004 r. odbêdzie
siê w Brwinowie wystawa prac malarskich
W³odzimierza Starociaka.
*
Realizacja zadañ statutowych sta³a siê
mo¿liwa dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu
cz³onków Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
TMM, którzy wykonuj¹ swoje prace spo³ecznie, a nawet pokrywaj¹ z w³asnych rodków
koszty telefonów, przejazdów itp.
*
Koñcz¹c pragnê podkreliæ, ¿e nasza dzia³alnoæ polega³a nie tylko na realizacji zadañ
statutowych TMM, ale i na sygnalizowaniu
w³adzom samorz¹dowym problemów, których jako cz³onkowie Towarzystwa nie jestemy w stanie sami rozwi¹zaæ, poniewa¿ nie
le¿¹ w naszych kompetencjach, ale s¹ nam
bliskie jako mieszkañcom.
Prezes TMM
Andrzej Pettyn
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Kalendarz wydarzeñ
w marcu i kwietniu 2004
MARZEC

KWIECIEÑ

05.03. (pi¹tek)
02.04. (pi¹tek)
godz. 18.00
godz. 12.00
Przegl¹d Filmów Dokumentalnych auFina³ powiatowego konkursu wiedzy
torstwa Szymona Wdowiaka: Ganga,
historycznej na temat: Bitwy pod
W cieniu Himalajów, Nepalskie cie¿ki.
Monte Cassino. (Miejsce MOK)
(Miejsce MOK)
03.04. (sobota)
07.03. (niedziela)
godz. 16.00
godz. 10.00
Otwarte mistrzostwa w tenisie sto³oPoranek Teatralny pt. Czarnoksiê¿wym seniorów. (Miejsce  Zespó³ Szkó³
nik z krainy Oz. Spektakl, którego sceGminnych nr 3, ul. ¯abie Oczko 1)
nariusz powsta³ na motywach znanej amerykañskiej bani. Jest to przedstawienie in- 04.04. (niedziela)
teraktywne, które anga¿uje widzów do godz. 10.00
wspó³tworzenia akcji. Treæ zwraca uwaPoranek Teatralny pt. Kot w butach.
gê na tak wa¿ne w kszta³towaniu i wychoZnakomite przedstawienie przygotowane
waniu dzieci wartoci jak: przyjañ, opiena podstawie bajki Charles`a Perrault`a.
kuñczoæ, odpowiedzialnoæ, wspó³praca
Przedstawienie przeplatane muzyk¹
i odwaga. Humorystyczne dialogi, piêkna
z wyj¹tkow¹ scenografi¹ (zrealizowan¹
muzyka oraz ciekawe barwne kostiumy (Doprzez specjalistów Studia TV Kraków)
rotki, Stracha na Wróble, Blaszanego Drwai barwnymi kostiumami. W oparciu
la, Tchórzliwego Lwa, Czarnoksiê¿nika, Czao wspó³pracê z psychologiem wypracowarownicy), gwarantuj¹ wspania³¹ zabawê
oraz mog¹ stanowiæ inspiracjê dla dzieciêcej
na zosta³a metoda zabawy z widzami.
twórczoci artystycznej i wyobrani. JesteSpektakl re¿yserowany jest na podstawie
my pewni, ¿e spektakl ten pozostawi w Pañautorskich scenariuszy napisanych przez
stwa pamiêci mi³e wra¿enia.
pedagogów, którzy dbaj¹ o poprawnoæ
Bilety wstêpu po 5 z³ od osoby do nabycia
dydaktyczn¹ spotkañ. Przes³anie bajki to
przed spektaklem.
zwrócenie uwagi na znaczenie przyjani,
(Miejsce MOK)
szacunku i wzajemnej troski:
08.03. (poniedzia³ek)
Gdy siê z kotem zaprzyjaniê,
Ju¿ nie bêdê czu³ siê sam.
godz. 18.00
Z przyjacielem ¿yæ jest raniej,
SHOW... dla kobiet? Wystawa grafiki, poRaniej czas pop³ynie nam.
kazy mody, bi¿uteria, fryzury, bielizna, kosmetyki, makija¿e, taniec, mê¿czyni i...?
¯artobliwe dialogi wystêpuj¹cych postaRewelacyjny saksofonista. Oczywicie
ci m¹drego i sprytnego Kota w Butach, ³ate¿... niespodzianki!!!
komczucha Króla Pasibrzucha oraz M³y(Miejsce MOK)
narczyka, który w nagrodê za dobre ser13.03. (sobota)
ce otrzymuje królewskie przywileje i rêkê
godz. 9.00
licznej królewny, sprawiaj¹, i¿ spektakl
cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem
Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Sto³owym szkó³ podstawowych i gimnazjów.
i jest entuzjastycznie przyjmowany przez
wszystkich widzów.
(Miejsce  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
ul. Królewska 69)
Bilety wstêpu po 5 z³ od osoby do nabycia
przed spektaklem.
17.03. (roda)
(Miejsce MOK)
godz. 16.30
godz. 16.00
Zebranie Zarz¹du TMM.
VI Twórczy Milanówek.
(Miejsce MOK)
(Miejsce  Zespó³ Szkó³ im. Józefa Bema
19.03. (pi¹tek)
ul. Wójtowska 3)
godz. 17.00
08.04. (czwartek)
Koncert Operowy. Bilet wstêpu 10 z³ od
godz.
12.30
osoby. Przedsprzeda¿ biletów w Miejskim
Spotkanie wielkanocne w Klubie SeOrodku Kultury, ul. Kocielna 3.
niora.
(Miejsce MOK)
(Miejsce MOK)
26.03. (pi¹tek)
18.04. (niedziela)
godz. 18.00
godz.
16.00
Wystawa fotograficzna Ma³gorzaty
Wo³odko  Piêkno i harmonia ogroKoncert jubileuszowy na 20-lecie Chódów japoñskich.
ru CANTABILE.
(Miejsce MOK)
(Miejsce MOK)
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Konkurs
recytatorski

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zaprasza do udzia³u w II Konkursie
Recytatorskim organizowanym pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego.
Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci
ze szkó³ podstawowych umiejêtnoci ³adnego i poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem
ojczystym.

Regulamin konkursu:

I. Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
II. Uczestnicy konkursu:
 uczniowie klas IVI szkó³ podstawowych.
Uczestnicy konkursu oceniani bêd¹
w dwóch grupach wiekowych: 79
i 1012 lat
III. Repertuar:
 wiersz lub fragment prozy, tematyka dowolna.
IV. Kryteria oceny:
 dobór repertuaru,
 interpretacja utworu,
 kultura mowy,
 ogólny wyraz artystyczny.
Oceny interpretacji utworów dokona jury
powo³ane przez organizatora.
V. Nagrody:
W ka¿dej grupie wiekowej przyznane
bêd¹ po trzy nagrody rzeczowe. Jury mo¿e
dokonaæ innego podzia³u nagród.
VI. Terminy:
l na zg³oszenia uczestników organizator
oczekuje do 30 kwietnia 2004 roku,
l przes³uchania odbêd¹ siê:
 5 maja 2004 roku dla pierwszej grupy
wiekowej,
 12 maja 2004 roku dla drugiej grupy
wiekowej.
Wrêczenie nagród i wystêp laureatów
2 czerwca 2004 roku.
Organizator udziela wszelkich informacji na temat konkursu pod numerem telefonu: 755 81 13 w godzinach:
poniedzia³ki, wtorki, pi¹tki 12.0018.00,
rody i czwartki 11.0016.00.
Dyrektor MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska

Pocztówki

o tematyce milanowskiej
Kolejny kiosk (przy kociele pw. w. Jadwigi) wprowadzi³ sta³¹ sprzeda¿ pocztówek
o tematyce milanowskiej. Do tej pory pocztówki by³y do nabycia wy³¹cznie w ksiêgarniach i kioskach przy stacji PKP. W koñcu
marca TMM wyda trzy nowe pocztówki powiêcone milanowskiej przyrodzie. Warto
podkreliæ, i¿ cz³onek TMM artysta plastyk
Mariusz Koszuta wykonuje projekty graficzne spo³ecznie i tylko dziêki temu wydawanie pocztówek (w niewielkich nak³adach)
jest mo¿liwe.

Zebrani gocie i mieszkañcy Milanówka
podczas uroczystoci ods³oniêcia Tablicy
Pami¹tkowej Stanis³awa Gruszczyñskiego

29 lutego br., w mrone niedzielne popo³udnie przy ulicy Kocielnej odby³o siê uroczyste ods³oniêcie Tablicy powiêconej pamiêci Stanis³awa Gruszczyñskiego, tenora
wiatowej s³awy, który ostanie 30 lat ¿ycia
mieszka³ w Milanówku.
Podczas uroczystoci przyby³ych goci
powita³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki  pani¹ Krystynê Jandê, znan¹ polsk¹ aktorkê, jednoczenie dziêkuj¹c artystce za umo¿liwienie wmurowania Tablicy
w ogrodzenie okalaj¹ce willê Zacisze,
Bogus³awa Kaczyñskiego, znanego krytyka
i znawcê muzyki operowej, pana Henryka
Ochmana, osobicie znaj¹cego Stanis³awa
Gruszczyñskiego, radnych miejskich i powiatowych oraz mieszkañców Milanówka. W kilku s³owach Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki
nawi¹za³ do historii ufundowania Tablicy 

Tablicê ods³oni³a Krystyna Janda
w towarzystwie Bogus³awa Kaczyñskiego,
Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego
i Przewodnicz¹cego Rady Miasta
Wojciecha Wlaz³o

CZY JESTEM DOBRYM RODZICEM?
Chyba nie ma takiej osoby, która by³aby
tego pewna na 100%. Ci¹gle mamy w¹tpliwoci, trapi¹ nas lêki i niepokoje. Codziennie czekaj¹ na nas setki ma³ych decyzji, które tworz¹ warunki rozwijania siê osobowoci dziecka.
Media, pedagodzy i my sami  Rodzice 
widzimy na ulicach wiele m³odzie¿y. Czêsto
mamy wra¿enie, ¿e w swoim ¿yciu gdzie siê
pogubili, zastanawiamy siê, gdzie s¹ ich rodzice, dlaczego pozwalaj¹ na takie zachowania, których nikt rozs¹dny nie chce akceptowaæ. Od razu odpowiem, ci rodzice to ka¿dy
z nas, ale kilka lat póniej. Im te¿ wydawa³o
siê, ¿e jak zapewni¹ dobry byt, to dziecko
dostrze¿e to i uszanuje, myleli, ¿e narkotyki i alkohol to straszaki dla patologicznych
rodzin. Ale teraz wiedz¹, ¿e ¿ycie dziecka
biegnie w z³ym kierunku, ale ono jest na tyle
doros³e, ¿e nie pos³ucha ju¿ nikogo, chyba, ¿e s¹ to rówienicy i namawiaj¹ je do
wagarów, papieroska, skrêta, drinka, itp. Id¹
na imprezy towarzyskie, a tam jest pe³na
oferta poprawiaczy humoru, wracaj¹ nad
ranem, k³ad¹ siê spaæ, a po po³udniu wygl¹-

Fot. D. Staszczyszyn

do pisma pana Dariusza Biernackiego z 2002
roku, któremu na sercu le¿a³a troska, aby
pamiêæ o Artycie nie zaginê³a. Wspomnia³
o dwóch zesz³orocznych koncertach, pierwszym zorganizowanym przez pana Romualda Tesarowicza i drugim przez pana Dariusza Biernackiego. Podczas obydwu koncertów odbywa³a siê zbiórka pieniêdzy na Tablicê upamiêtniaj¹c¹ postaæ Stanis³awa
Gruszczyñskiego. W 45 rocznicê mierci Artysty uhonorowana zosta³a pamiêæ tenora,
który u szczytu s³awy zadziwia³ swoim g³osem i talentem.
Pan Bogus³aw Kaczyñski przypomnia³
¿yciorys artystyczny Stanis³awa Gruszczyñskiego, barwnie opowiada³ o wspania³ej karierze i o tym, jak po wielkich sukcesach

Na zdjêciu(od lewej): Jerzy Czechowicz 
pianino, Gra¿yna Biernat-Borowska  sopran,
Anna B. Biczyk dyrektor MOK
i Dariusz Biernacki  baryton

Fot. D. Staszczyszyn

Fot. D. Staszczyszyn

Uroczyste ods³oniêcie Tablicy
Stanis³awa Gruszczyñskiego

daj¹ na nieco zmordowanych, wielu rodziców chêtnie wierzy, ¿e to zmêczenie, bo zabawa by³a ekstra, czy na pewno!? Co to znaczy ekstra!?
Rodzice dowiaduj¹ siê o narkotykach
ostatni, choæ wiele jest symptomów brania,
to ci¹gle dziecko znajdzie wyt³umaczenie,
a rodzice ufaj¹c dziecku, (czego ich uczono
od dawna) wierz¹ w te wymylone bajki, tylko dlatego, ¿e nie chc¹ przyj¹æ do swojej
wiadomoci z³a. Takie zachowania pojawiaj¹ siê zarówno przy narkotykach i przy alkoholu. Oba rodki uzale¿niaj¹ce dzia³aj¹ w ten
sposób na mózg ludzki, ¿e jedynym pragnieniem jest wzi¹æ znowu. A przecie¿ po kilku
pierwszych próbach nie jest siê jeszcze uzale¿nionym, jest czas by zaj¹æ siê terapi¹ i próbowaæ ustawiæ drogê ¿yciow¹ swojego dziecka na inne tory.
NOWA PRYWATNA SZKO£A PODSTAWOWA w Milanówku organizuje dla chêtnych rodziców Trening umiejêtnoci wychowawczych jest to cykl spotkañ, które zachêcaj¹ rodziców do lepszego i efektywniejszego wychowywania dzieci.

zmar³ w zapomnieniu rodowiska artystycznego, w osamotnieniu dotrwa³ kresu swej
drogi.
W ods³oniêciu Tablicy udzia³ wziêli: Krystyna Janda, Bogus³aw Kaczyñski, Wojciech
Wlaz³o, Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Jerzy
Wysocki, Burmistrz Miasta Milanówka. W tle
rozbrzmiewa³ piew arii w wykonaniu Stanis³awa Gruszczyñskiego. Po zakoñczonej
uroczystoci i z³o¿eniu kwiatów pod Tablic¹
wszyscy przybyli gocie udali siê do Teatru
Letniego Miejskiego Orodka Kultury, gdzie
odby³ siê Koncert Operowy. Gwiazdami wieczoru byli: Gra¿yna Biernat-Borowska  sopran, Dariusz Biernacki  baryton i Jerzy Czechowicz, który wykonywa³ akompaniament
do prezentowanych arii. Gromkie brawa d³ugo rozbrzmiewa³y po zakoñczonym wystêpie, artyci kilkakrotnie bisowali.
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

W czasie trwania warsztatu  wszystkie
zajêcia prowadzone s¹ metodami aktywnymi  poznacie Pañstwo nowe metody wychowawcze, spróbujemy razem odpowiedzieæ
sobie na drêcz¹ce wielu rodziców problemy,
spojrzycie na wiele spraw od zupe³nie nowej
strony, spêdzicie Pañstwo czas w twórczej
i pracowitej atmosferze.
Zapraszam na zebranie organizacyjne
w dniu 9 marca 2004 r.(wtorek) w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej przy ul. Brzozowej 1 (wejcie od ul. Warszawskiej za now¹
k³adk¹ nad torami PKP) w Milanówku
o godz. 17.00. Po zebraniu 2 godziny zajêæ.
Informacje dodatkowe tel. 724 97 93.
Do udzia³u w warsztatach zachêcam
wszystkich rodziców, bo ka¿dy z nas chcia³by, najlepiej jak mo¿na, pokierowaæ swoimi
dzieæmi, tak, aby dobrze im siê wiod³o w ¿yciu, z szacunkiem dla siebie i innych, aby
umieli poradziæ sobie w trudnych sytuacjach
bymy mogli cieszyæ siê ze swojego rodzicielstwa.
Dyrektor Nowej Prywatnej
Szko³y Podstawowej
Anna Jaskólska
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KULTURA
Konkurs
literacko-plastyczny

Mazowsze s³owem
i piórem malowane
Mi³o nam poinformowaæ Pañstwa, ¿e Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku we
wspó³pracy z Burmistrzem Miasta Milanówka organizuje I Konkurs literacko-plastyczny Mazowsze s³owem i piórem malowane.

Cel Konkursu

1. Ukazanie piêkna regionu widzianego
oczami dzieci i m³odzie¿y, przedstawionego w pracach literackich i plastycznych.
2. Promocja uczniów utalentowanych literacko i plastycznie i motywowanie ich do
doskonalenia swoich umiejêtnoci.
3. Realizacja cie¿ki dydaktycznej edukacja regionalna.

Regulamin

28 lutego 2004 r. odby³ siê w Milanówku finna³ I-go Sponsorskiego
Turnieju Halowego Pi³ki No¿nej dla dzieci do rocznika 90, pod
patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego. Turniej
organizowali i sponsorowali: KS MILAN, Orodek Wypoczynkowy WATRA
ze wiêtej Lipki, Transport autokarowy p. Winiewskiego, PROINSTALWARSZAWA i inni sponsorzy.
Celem turnieju by³a popularyzacja wród
dzieci rejonu warszawskiego pi³ki no¿nej
oraz propagowanie aktywnych form spêdzania czasu wolnego, propagowanie zdrowej,
sportowej rywalizacji w duchu fair play.
W ca³ym turnieju uczestniczy³o 12 dru¿yn: Przysz³oæ W³ochy, RKS Okêcie, UKS
Rembertów, POGOÑ Grodzisk (dwie dru¿yny), ZNICZ Pruszków, TUR Jaktorów, Nowa
Prywatna Szko³a Podstawowa Milanówek,
Integracyjna Szko³a Podstawowa MilanóWszystkie mecze by³y rozgrywane pod
wek, KS MILAN Milanówek.
fachowym okiem sêdziego Adama Wojtyly
Turniej by³ rozgrywany w Miejskiej Hali
Sportowej przy ul. ¯abie Oczko w Milanówku. Utworzono cztery grupy A, B, C, D po trzy
zespo³y. Rozgrywano mecze systemem
w grupach ka¿dy z ka¿dym. Rozegrano
ok 90 spotkañ po 12 minut, bez tradycyjnych
przerw. Po trzech turniejach kwalifikacyjnych podliczono punkty poszczególnym
dru¿ynom i siedem najlepszych rozegra³o
fina³owy turniej, równie¿ systemem ka¿dy
z ka¿dym.

Fina³owy mecz dru¿yn grodziskich

Na zdjêciu Pawe³ Czerniawski
 g³ówny sponsor oraz
Andrzej Zegarek
 cz³onek zarz¹du KS MILAN

Fot. M. Koszuta

1. Konkurs bêdzie przeprowadzony w dwóch
kategoriach: literackiej i plastycznej (forma i technika dowolne) z podzia³em na
trzy kategorie wiekowe:
l klasy I  III szk. podst.
l klasy IV  VI szk. podst.
l klasy I  III gimnazjum
2. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem,
nazw¹ szko³y i klas¹ nale¿y sk³adaæ do
15 maja br. w sekretariacie Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 3 ul. ¯abie Oczko 1.
3. Oceny prac dokona jury z³o¿one z nauczycieli jêz. polskiego i sztuki pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Milanówka.
4. Og³oszenie wyników i uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê w czasie obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkó³ Gminnych nr 3.
Dla zwyciêzców przewidziane atrakcyjne
nagrody!

PI£KARSKA SOBOTA

Radoæ zwyciêskiej dru¿yny z GKS
POGOÑ by³a bardzo du¿a. W nagrodê
otrzymali bezp³atny pobyt na Obozie
Sportowym dla 11 zawodników
w O.W. WATRA w wiêtej Lipce
(lato 2004)

14

Fina³y zaszczycili swoj¹ obecnoci¹
Burmistrzowie: Milanówka Jerzy Wysocki
i Warszawy Rembertów Józef Melak

Oto miejsca jakie zdoby³y dru¿yny fina³owe:
I miejsce  POGOÑ I Grodzisk Maz.
nagroda: bezp³atny pobyt na Obozie
Sportowym dla 11 zawodników
w O.W. WATRA w wiêtej Lipce
(lato 2004)
II miejsce  ZNICZ Pruszków
nagroda: 11 rowerów górskich
III miejsce  POGOÑ II Grodzisk Maz.
nagroda: 11 odtwarzaczy CD
IV miejsce  UKS KADRA W-wa Rembertów
nagroda: 11 walkmenów
V miejsce  PRZYSZ£OÆ Warszawa
W³ochy
VI miejsce  KS MILAN Milanówek
VII miejsce  REAL Milanówek
Spotkaniom towarzyszy³o zawsze liczne
grono rodziców, którzy gor¹co dopingowali
swoje pociechy. Gor¹ca atmosfera udziela³a
siê równie¿ zapraszanym gociom. Fina³owe rozgrywki uwietnili swoj¹ obecnoci¹
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki oraz
Burmistrz Rembertowa Józef Melak. Podczas
oficjalnego zakoñczenia zwyciêzców uhonorowano pucharami, medalami, dyplomami
oraz nagrodami. By³o bardzo du¿o radoci i
nadziei na przysz³oroczne rozgrywki, do których ju¿ dzisiaj serdecznie zapraszamy.
Andrzej Zegarek

14 medali

 du¿y sukces milanowskich ³y¿wiarzy

W dniach 89 lutego br. w Tomaszowie
Maz. odby³a siê X Ogólnopolska Olimpiada
M³odzie¿y w ³y¿wiarstwie szybkim. Prawo
startu w Olimpiadzie ma po 30 najlepszych
dziewcz¹t i ch³opców w kategorii wiekowej
juniorzy i juniorzy m³odsi  razem 120 zawodników wy³onionych drog¹ eliminacji.
Klub MKS-MOS Milanówek reprezentowa³o szeæ dziewcz¹t: Luiza Z³otkowska,
Marta i Monika Skonieczne, Marzena Szczepanik, Karolina P³oszkiewicz i Agata Dubielecka oraz szeciu ch³opców: Kamil Majewski, Przemys³aw Perzyñski, Marcin Rumowski, Artur Parchan i Daniel Majchrzak.
Zawody mia³y swoj¹ dramaturgiê. Z powodu niesprzyjaj¹cych warunków pogodowych, dodatniej temperatury i silnego wiatru zawody rozpoczê³y siê w niedzielê zamiast w sobotê i pierwszego dnia rozgrywane by³y na torze lodowym ,,Stegny. Poprawa pogody, która nast¹pi³a nastêpnego dnia
pozwoli³a dokoñczyæ zawody ju¿ w Tomaszowie Maz.
Niekwestionowan¹ liderk¹ zawodów by³a
reprezentantka naszego Klubu Luiza Z³otkowska, która zdoby³a srebrny medal na 500 m
i piêæ z³otych medali  na 1000 m, 1500 m,
3 km, w wieloboju oraz w biegu dru¿ynowym
z Mart¹ i Monik¹ Skoniecznymi. Dziêki tym
wynikom zawodniczka zakwalifikowa³a siê

na Mistrzostwa wiata Juniorów, które odbywaj¹ siê w lutym w Stanach Zjednoczonych.
Marta Skonieczna zdoby³a trzy br¹zowe
medale: na 500 m, 3 km i w wieloboju.

W klasyfikacji generalnej klubów bior¹cych udzia³ w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y, Klub MKS-MOS Pruszków-Milanówek zaj¹³ trzecie miejsce.

Dziêkujê ³y¿wiarzom za ogromny wysi³ek, który wk³adaj¹ w treningi (7 razy w tyMarzena Szczepanik, startuj¹ca w juniorgodniu) i starty na zawodach. Sukcesy, któkach m³odszych, zdoby³a trzy medale: srebrre odnosz¹ sprawiaj¹ wiele satysfakcji nam
ny na 500 m, br¹zowy w wieloboju i z³oty
wszystkim.
w biegu dru¿ynowym. Karolina P³oszkiewicz
w ka¿dym biegu plasowa³a siê w czo³owej
Trener
,,szesnastce. W swoim najlepszym biegu
Krzysztof Filipiak
na 1500 m by³a 11.
W wieloboju juniorów
Kamil Majewski by³ 8,
Przemys³aw Perzyñski 9,
a Marcin Rumowski 11,
w biegu dru¿ynowym
ch³opcy zajêli pi¹te miejsce. W juniorach m³odszych Arturowi Parchanowi zabrak³o 0,16 sek.
do medalu na 500 m.
Ostatecznie na tym dystansie zawodnik uplasowa³ siê na 5 miejscu,
a w wieloboju  w czo³owej ,,szesnastce. W biegu dru¿ynowym ch³opcy
A. Parchan, B. Kamiñski,
D. Majchrzak zajêli 6 Luiza Z£OTKOWSKA podczas Mistrzostw Europy Dzieci
miejsce.
w Holandii w 2002 r.

PROGRAM OCHRONY I KSZTA£TOWANIA RODOWISKA

WRAZ Z PROGRAMEM GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA MILANÓWKA NA LATA 20042011
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001r.
Nr 62 poz. 627) Burmistrz Miasta Milanówka przyst¹pi³ do przygotowywania Programu ochrony i kszta³towania rodowiska
wraz z programem gospodarki odpadami
Miasta Milanówka na lata 2004 2011. Dokument ten stanowiæ bêdzie rozwiniêcie
i kontynuacjê przyjêtego w padzierniku
1995 roku przez w³adze Milanówka Programu dzia³añ Miasta Milanówka w zakresie
ochrony i kszta³towania rodowiska na lata
19952010 oraz rozwiniêcie i skonkretyzowanie celów ekologicznych przedstawionych w przyjêtej uchwa³¹ Rady Miasta Milanówka z dnia 12 grudnia 2003 roku Strategii zrównowa¿onego rozwoju Miasta Milanówka na lata 20042020.
Zgodnie z wymaganiami ustawy Program ochrony i kszta³towania rodowiska
wraz z programem gospodarki odpadami
Miasta Milanówka na lata 20042011
okrelaæ bêdzie:

 cele i priorytety ekologiczne gminy,
 rodzaj i harmonogram dzia³añ proekologicznych jakie bêd¹ podejmowane dla
osi¹gania tych celów,
 wskazanie rodków niezbêdnych do osi¹gniêcia celów, w tym m.in. instrumentów
prawnych, ekonomicznych i spo³ecznych.
Przygotowywany Program ochrony i kszta³towania rodowiska wraz z programem gospodarki odpadami Miasta Milanówka na
lata 20042011 uwzglêdniaæ bêdzie uwarunkowania powiatowe i wojewódzkie wynikaj¹ce z przygotowania i przyjêcia nastêpuj¹cych dokumentów:
 Program ochrony rodowiska wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Grodzisk Mazowiecki do 2011 r.,
 Program ochrony rodowiska wraz z planem gospodarki odpadami Województwa
Mazowieckiego.
Intencj¹ w³adz Miasta Milanówka jest,
aby przy tworzeniu Programu ochrony
i kszta³towania rodowiska wraz z progra-

mem gospodarki odpadami Miasta Milanówka na lata 20042011 uczestniczy³a
jak najwiêksza iloæ mieszkañców naszej
gminy. Dlatego te¿ kolejne, robocze wersje
programu zamieszczane bêd¹ na stronach
internetowych Urzêdu Miasta, co pozwoli
na ich weryfikacjê przez wszystkich zainteresowanych oraz umo¿liwi formu³owanie
komentarzy, uwag i wniosków. Referat
Ochrony rodowiska zwraca siê do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie
swoich uwag na temat stanu rodowiska
przyrodniczego w miecie i g³ównych kierunków dzia³añ w zakresie ochrony rodowiska, w szczególnoci o odpowied na pytania:
 Jakie s¹ g³ówne problemy ochrony rodowiska Miasta ?
 Czy wystêpuj¹ na terenie ca³ego miasta,
a jeli nie to w jakich jego rejonach?
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Akcja Licie  wiosna 2004
Urz¹d Miejski w Milanówku zapewnia w okresie wiosennym jeden bezp³atny odbiór worków z liæmi z terenu prywatnych posesji, uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta na cztery kwarta³y:
05.04.2004 r. (poniedzia³ek)  kwarta³ I
Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Górnolena,
Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Kocielna,
Kociuszki, Krakowska (Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (Kociuszki-Wojska Polskiego), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, 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, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯wirki.
06.04.2004 r. (wtorek)  kwarta³ II
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, Przysz³oæ, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka, Spokojna, Trêbacka, Wiejska, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia
07.04.2004 r. (roda)  kwarta³ III
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa, Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku Grodziska
Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa, Na Skraju, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia,
Warszawska (Pi³sudskiego - w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego.
08.04.2004 r. (czwartek)  kwarta³ IV
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Królewska (Pi³sudskiego - w kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa,
Lena, Makowa, Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Polna, Projektowania, Prosta, Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok,
Skona, S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
UWAGA!
Worki nale¿y wystawiaæ na ulice w pasach chodnikowych w dniach wywozu do godz. 8.00.
Worki powinny byæ zawi¹zane lub zaklejone tam¹ klej¹c¹. Worki pozostawione na posesjach nie bêd¹ odbierane.
UWAGA!
Jednostka wywozowa za zabrane worki nie pozostawia pustych worków. W worki te ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ siê w placówkach handlowych. Rozmiar i kolor worków dowolny.
Ponadto mieszkañcy Milanówka, którzy pragn¹ pozbyæ siê lici ze swojego ogrodu we w³asnym zakresie, bêd¹ mogli dostarczyæ licie na teren miejskiej kompostowni przy ul. Wiatracznej w Milanówku w³asnym transportem lub prywatnie zamówiæ us³ugê transportow¹.
Kompostownia miejska bêdzie obs³ugiwana od 05.04. do 31.05.2004 r. (oprócz niedziel i dni
wi¹tecznych): poniedzia³ek  pi¹tek w godzinach 8.00 do 16.00 sobota w godzinach 11.00 do 17.00.
Dojazd do kompostowni: od ul. Królewskiej przy stacji benzynowej lub od ul. Nadarzyñskiej w stronê Turczynka.

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

ODBIÓR OPON

W 2004 r. odbiór odbywaæ siê bêdzie
w ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹ca tj.: 27.03,
24.04, 29.05, 26.06, 31.07,28.08, 25.09,
30.10, 27.11, 18.12

AKCJA ZU¯YTE
BATERIE!!!

Przypominamy mieszkañcom Milanówka, ¿e istnieje mo¿liwoæ oddawania zu¿ytych baterii, w tym baterii alkalicznych. Na
terenie miasta Milanówka w ni¿ej wymienionych punktach ustawione s¹ specjalistyczne pojemniki do gromadzenia baterii:
1. W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1
przy ul. Królewskiej 69.
2. W budynku Szko³y Podstawowej nr 2
przy ul. Literackiej 20.
3. W budynku Integracyjnej Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej nr 18 przy ul. Spacerowej 3.
4. W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
w Milanówku przy ul. ¯abie Oczko 3.
5. W budynku Urzêdu Poczty przy ul. Warszawskiej róg Pi³sudskiego.
6. W budynku Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
przy ul. Fiderkiewicza 41.
7. W budynku B Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy ul. Kociuszki 45.

ODBIÓR GRATÓW!

W³acicielom nieruchomoci uczestnicz¹cym w zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów b¹d legitymuj¹cym
siê umow¹ na wywóz odpadów komunalnych, przys³uguje prawo do korzystania
z bezp³atnego wywozu komunalnych odpadów wielkogabarytowych (gratów).
W 2004 roku wywóz odbywaæ siê bêdzie
raz na dwa miesi¹ce  w ostatnie soboty tj.:
24.04, 26.06, 28.08, 30.10, 18.12 (ostatnia sobota przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia) na podstawie indywidualnych zg³oszeñ  osobicie lub telefonicznie do Referatu Ochrony rodowiska. Zg³aszaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ: imiê i nazwisko, adres
oraz rodzaj i iloæ gratów wg wykazu dostêpnego w Referacie Ochrony rodowiska.
Warunkiem przyjêcia odpadów wielkogabarytowych do wywozu jest zg³oszenie potrzeby wywozu, najpóniej w rodê poprzedzaj¹c¹ wywóz do godz. 13.00.

ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH

pralek, lodówek, monitorów oraz
telewizorów z gospodarstw domowych.
W 2004 r. odbiór odpadów odbywaæ siê
bêdzie raz na miesi¹c  w ka¿dy drugi poniedzia³ek miesi¹ca tj.:
05.04 (pierwszy poniedzia³ek przed
wiêtami Wielkanocnymi), 10.05, 14.06,
12.07, 09.08, 13.09, 11.10, 08.11, 13.12
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