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Z prac Burmistrza
w dniach 1023 marca
2004 r.
1.

2.

3.

4.

Burmistrz
Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a) uk³adu wykonawczego bud¿etu miasta na 2004 r.,
b) korekty bud¿etu miasta na 2004 r.,
c) powo³ania komisji do skontrolowania
jednostki bud¿etowej  Stra¿ Miejska,
d) powo³ania komisji ds. rozpatrzenia
wniosków o dofinansowanie w br. remontów w budynkach prywatnych zasiedlonych w drodze szczególnego trybu najmu,
e) przeznaczenia miejsc na bezp³atne
umieszczanie urzêdowych obwieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13.06.2004 r.,
f) przeprowadzenia konkursu na Naj³adniejszy Ogródek Przydomowy Milanówek 2004(szczegó³y na str 15).
Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:
a) korekty bud¿etu miasta na 2004 r.,
b) okrelenia zakresu pomocy rzeczowej
i finansowej dla Starostwa Powiatu
Grodziskiego na modernizacjê dróg
powiatowych na terenie Milanówka,
c) rozpatrzenia protestu wniesionego do
miejskiego planu zagospodarowania
przestrzennego dz. nr ew. 157 obr. 06
04 u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej w Milanówku,
d) uchwalenia mpzp dz. nr ew. 157 obr.
06-04 u zbiegu ulic Fiderkiewicza
i Krótkiej w Milanówku.
Zdecydowa³:
a) o dalszej wspó³pracy ze Starost¹ Powiatu Grodziskiego w zakresie wspó³finansowania modernizacji ewidencji
gruntów miasta Milanówka,
b) o wprowadzeniu dozoru terenu amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza, róg
ul. Krótkiej,
c) o przed³u¿eniu umowy dzier¿awy
gruntu pod sprzeda¿ zniczy przy
ul. Wojska Polskiego obok cmentarza.
Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie nieograniczonym
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Radosnych, pogodnych i zdrowych
wi¹t Wielkanocnych
¿ycz¹ Mieszkañcom Milanówka
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o,
Radni oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego i Jednostek
Organizacyjnych Gminy

a) na pielêgnacjê drzew  pomników przyrody na terenie Milanówka,
w trybie pozaustawowym
b) na niszczenie szrotówka kasztanowiaczka  szkodnika kasztanowców,
metod¹ iniekcji,
c) na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy linii 15 KV w rejonie ulic Nadarzyñskiej i Wiatracznej,
w trybie zapytania o cenê
d) na zakup sprzêtu i programów komputerowych dla Urzêdu Miejskiego,
e) na opracowanie dokumentacji technicznej kana³u sanitarnego wraz
z przykanalikami w ul. Dêbowej (Grabowa-Smoleñskiego),
5. Zatwierdzi³ zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlanych kana³ów sanitarnych z rur PCV wraz z przykanalikami w ulicach: Marsza³kowskiej,
Cichej (do nr 19), Jasnej (do nr 16a)
i S³onecznej (wybór drugiego oferenta
w zwi¹zku z rezygnacj¹ pierwszego).
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

I Milanowskie
Forum Kultury
6 marca 2004 r., w Galerii ARS LONGA,
odby³o siê inauguracyjne Forum Kultury, zorganizowane przez Towarzystwo Mi³oników
Milanówka i Galeriê ARS LONGA z udzia³em
ponad piêædziesiêciu wspania³ych osób zwi¹zanych z kultur¹ w naszym miecie. Wszystkich goci powita³a w³acicielka galerii
Gra¿yna niadewicz, po czym rozpocz¹³ siê
koncert muzyczny w wykonaniu m³odych artystów: Jaminy Samsel, Natalii Bonieckiej
i Ani Bukowskiej.
Po przybli¿eniu idei okrelenia strategii
kultury w naszym miecie g³os zabra³ Burmistrz Jerzy Wysocki, charakteryzuj¹c
w skrócie zatwierdzon¹ przez Radê Miasta
Strategiê Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta
Milanówka do 2020 r.
ci¹g dalszy na str. 10
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XIV Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 30 marca 2004 r.

XIV Sesjê Rady Miasta Milanówka, która
odby³a siê w dniu 30 marca 2004 r. otworzy³
i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
W Sesji udzia³ wziêli radni, Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza
Zbigniew Laska, Skarbinik Miasta Gra¿yna
Wójcik, Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu Miejskiego
i mieszkañcy miasta Milanówka.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³:
l Uchwa³a nr 149/XIV/04
w sprawie: okrelenia zakresu pomocy
rzeczowej i finansowej dla Starostwa Powiatu Grodziskiego na modernizacjê dróg
powiatowych na terenie Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-za 
jednog³onie.
Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹, z puli 300 tys. z³
przeznaczonych w bud¿ecie miasta na
wspó³finansowanie modernizacji dróg
powiatowych, 50 tys. z³ przeznacza siê
na II etap modernizacji ulicy Kociuszki
(odcinek Gospodarska  II brama DWK),
a 100 tys. z³ na II etap budowy chodników w ulicach Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej. Pozosta³e rodki w wys. 150
tys. z³ przesuniête zosta³y na bie¿¹ce wydatki drogowe, w ramach których 100
tys. z³ przeznacza siê na II etap modernizacji ulicy redniej, a 50 tys. z³ na wymianê chodników w ulicy Kociuszki(obok kocio³a w. Jadwigi) i w ulicy
Piotra Skargi  wzd³u¿ osiedla Jedwabnik
GSM, gdzie partycypowaæ w kosztach bêd¹
równie¿ Powiatowy Zarz¹d Dróg i GSM.
l Uchwa³a nr 150/XIV/04
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na rok
2004, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
15-za  jednog³onie.
Uzasadnienie do Uchwa³y Rady Miasta
Milanówka w sprawie zmian bud¿etu
miasta na 2004 rok z dnia 30 marca
2004 roku
Zmniejszenie planu dochodów bud¿etowych
 Rozdz. 75801  Czêæ owiatowa subwencji ogólnej  w zwi¹zku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów
o ostatecznej kwocie subwencji owiatowej na 2004 rok, zmniejsza siê plan dochodów tego ród³a o kwotê 34.403 z³.
Zwiêkszenie planu dochodów bud¿etowych
 Rozdz. 85212  wiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego
 zwiêksza siê plan dochodów o otrzyman¹ dotacjê celow¹ z bud¿etu pañstwa
w wys. 3.800 z³ przeznaczon¹ na zakup
komputera i oprogramowania w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych
z ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
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Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe
 Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
- zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych o kwotê 6.200 z³ z przeznaczeniem na budowê parkingu przy MOK.
 Rozdz. 75023  Urz¹d Miejski  zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych o kwotê 5.000 z³ z przeznaczeniem na koszty
zastêpstwa prawnego.
 Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
zwiêksza siê plan dotacji dla niepublicznych szkó³ o kwotê 72.300 z³ oraz zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych
przeznaczonych na modernizacjê budynków szkolnych o kwotê 30.000 z³, w tym
Szko³y Podstawowej Nr 2  o 20.000 z³
i ZSG Nr 3 o 10.000 z³.
 Rozdz. 80104  Przedszkola  zwiêksza
siê plan wydatków na modernizacjê budynku Przedszkola Nr 1 o kwotê 20.000 z³.
 Rozdz. 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi  zwiêksza siê plan wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi o kwotê
7.567 z³, tj. o niewykorzystane na ten cel
w ubieg³ym roku rodki z tytu³u op³aty za
sprzeda¿ napojów alkoholowych .
 Rozdz. 85212  wiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego
 zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych o kwotê 3.800 z³ na zakup komputera i oprogramowania w zwi¹zku
z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
 Rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê o 2.135 z³ plan wydatków
przeznaczonych na dofinansowanie budowy oczyszczalni cieków w Grodzisku
Maz.
Zmiany w planie wydatków, wynikaj¹ce
z przeniesieñ planu
 Rozdz. 60013  Drogi publiczne wojewódzkie  zmniejsza siê plan wydatków
o kwotê 200.000 z³. rodki przenosi siê
do rozdz. 60016.
 Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  zmniejsza siê ogó³em wydatki
o kwotê 150.000 z³, rodki przenosi siê
do rozdz. 60016. Ponadto dokonuje siê
przeniesieñ miêdzy paragrafami na kwotê 100.000 z³ z przeznaczeniem na zakup materia³ów na budowê chodników
w ul. Kazimierzowskiej i Nowowiejskiej
w Milanówku.
 Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
 zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o kwotê 100.000 z³ z przeznaczeniem na
remonty dróg w miecie oraz zwiêksza siê
plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
250.000 z³ z przeznaczeniem na budowê
ulicy Grudowskiej i zatok autobusowych na
skrzy¿owaniu ulic Turczynek-KrólewskaPodwiejska i ulic Nadarzyñska  Królewska.
 Rozdz. 75405  Komendy powiatowe policji  dokonuje siê przeniesieñ wydatków
miêdzy paragrafami na kwotê 140.000 z³.
Zmiany w planie wynikaj¹ ze zmiany klasyfikacji bud¿etowej i dotycz¹ planowa-

l

l

l

l

nych rodków na dofinansowanie budowy komisariatu w Milanówku.
Zmiany w planie dochodów, wynikaj¹ce
z przeniesieñ planu
Dokonuje siê zmian w planie dochodów
w Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  polegaj¹cych na
przeniesieniu planu miêdzy paragrafami
na kwotê 1.200 z³, tj. zmniejsza siê plan
dochodów za wycenê nieruchomoci,
a zwiêksza plan dochodów z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoci. Ponadto zmniejsza
siê plan dochodów w tym rozdziale z tytu³u op³aty planistycznej o kwotê 35.640 z³.
Plan przenosi siê do rozdz. 75618 
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego.
Uchwa³a nr 151/XIV/04
w sprawie: sprostowania b³êdu w Uchwale Nr 55/VII/03 Rady Miasta Milanówka
z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Jedwab-2, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-za  jednog³onie.
Uchwa³a dotyczy wniesienia poprawki
w tekcie i na rysunku planu, w celu zabezpieczania nale¿ytej ochrony szpanerzy drzew, o któr¹ postulowa³ Wojewódzki
Konserwator Przyrody. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennago Jedwab-2 o pow. 3,8 ha przewiduje przeznaczenie terenu po³o¿onego przy ulicy
Warszawskiej, wzd³u¿ rzeki Rokitnicy
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Po opublikowaniu przedmiotowej uchwa³y w Dzielniku Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego, plan bêdzie obowi¹zuj¹cy.
Uchwa³a nr 152/XIV/04
w sprawie: powo³ania Komitetu Honorowego Obchodów 80-lecia Milanowskiego
Jedwabiu, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-za  jednog³onie.
Wiêcej informacji dotycz¹cych obchodów
80-tej Rocznicy Za³o¿enia Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej zamieszczamy na stronie 11.
Uchwa³a nr 153/XIV/04
w sprawie: powo³ania przedstawicieli organu prowadz¹cego Przedszkole Publiczne Nr 1 do konkursowej na stanowisko
Dyrektora, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14-za, 1-wstrzym.
Do Komisji Konkursowej na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1
w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 43
powo³ano radn¹ Mariê Sobczak, radn¹
Annê Straus-Paw³owsk¹ oraz Sekretarza
Miasta Wies³awê Kwiatkowsk¹ (przedstawiciela Burmistrza Miasta).
Rada Miasta jednog³onie odrzuci³a
przedstawiony przez Burmistrza Miasta
projekt uchwa³y w sprawie: wyra¿enia
zgody na zamianê nieruchomoci gruntowej stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Miasto Milanówek, oznaczonej jako dzia³ka
ewidencyjna nr 26 w obr. 0516 o pow.
1385 m2, uregulowanej w KW 23015, na
czêæ nieruchomoci gruntowej stanowi¹-

cej w³asnoæ osoby fizycznej, oznaczonej
jako dz.ew. nr 60 w obr. 0505, opisanej
w Zd.896.
W uchwale zaproponowano zamianê
gruntów 1 m2 gminnej dzia³ki budowlanej na 1 m2 prywatnego gruntu w strefie
ochronnej cmentarza, co mia³o stanowiæ
czêciow¹ rekompensatê za mienie pozostawione na Wschodzie.
Rada uzna³a, ¿e jedynym mo¿liwym do
przyjêcia rozwi¹zaniem zapocz¹tkowanego w poprzedniej kadencji procesu wykupu strefy ochronnej cmentarza, jest
w³¹czenie siê do procedury w formie partycypacji finansowej parafii w. Jadwigi,
czyli administratora cmentarza i zamiana gruntu, tak jak poprzednio, na zasadzie: 1m2 gminnej dzia³ki budowlanej za
67 m2 prywatnego gruntu po³o¿onego
w strefie ochronnej cmentarza.
l Rada Miasta przyjê³a stanowisko w sprawie upowa¿nienia Burmistrza Miasta do
prowadzenia dalszych negocjacji z Burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
w sprawie projektu umowy miêdzygminnej spó³ki wodoci¹gowo-kanalizacyjnej
pod warunkiem zabezpieczania praw
udzia³owca mniejszociowego jakim ma
byæ Miasto Milanówek (30% udzia³ów
w postaci aportu sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej wraz z obiektami stacji uzdatniania wody i przepompowniami cieków.
Rada uzna³a za zasadne prowadzenie
dalszych rozmów, bior¹c pod uwagê m.in.
3 najnowsze czynniki:
1. Koniecznoæ ponoszenia kosztów dalszej
modernizacji grodziskiej oczyszczalni
cieków, do której zrzucamy cieki (ok.
30 mln z³).
2. Wariant przekszta³cenia ZWiK w Grodzisku Maz. w jednoosobow¹ spó³kê Gminny Grodzisk Maz. w przypadku odst¹pienia Milanówka od umowy i powstania
w ten sposób sytuacji braku wp³ywu na
stawki za wodê i cieki w Milanówku.
3. Z³o¿ony wspólnie przez Grodzisk Maz.
i Milanówek do Brukseli wniosek aplikacji o 98 mln z³ z Funduszu Spójnoci Unii
Europejskiej na modernizacjê oczyszczalni cieków i budowê sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej, w tym 30 mln z³ na modernizacjê oczyszczalni cieków i 13 mln z³
budowê kanalizacji w Milanówku. Beneficjentem tych rodków zgodnie ze z³o¿onym wnioskiem mo¿e byæ tylko spó³ka miêdzygminna jw.
l Radni przyjêli stanowisko w sprawie
sprzeda¿y zorganizowanej czêci przedsiêbiorstwa Dom Wys³u¿onego Kolejarza w Milanówku (stanowisko drukujemy po Informacji).
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

V edycja milanowskiego folderu
Urz¹d Miejski w Milanówku wraz z Agencj¹ Reklamowo  Handlow¹ Bo¿ena realizuje V edycjê milanowskiego folderu, wydawnictwa promocyjno - reklamowego o naszym miecie.
Wydawnictwo to, bogato ilustrowane,
zaprezentuje walory miasta, jako jego wizytówka kulturalna, turystyczna i gospodarcza.
Oferujemy Pañstwu mo¿liwoæ uczestniczenia w tym przedsiêwziêciu ³¹cz¹cym reklamê Waszej firmy z promocj¹ miasta. Bêdzie ono szeroko prezentowane na wystawach gospodarczych i turystycznych - w kraju i za granic¹, co niew¹tpliwie podniesie jego
skutecznoæ w wymiarze ponadlokalnym.

W imieniu Wydawnictwa Bo¿ena na
naszym terenie dzia³aæ bêdzie przedstawiciel w osobie pani Bo¿eny Kowalewskiej.
Liczymy, ¿e Pañstwo doceni¹ korzyci
p³yn¹ce z mo¿liwoci uczestnictwa w powstaniu folderu i po³¹cz¹ swoje plany promocyjne z naszymi zamierzeniami w tej
dziedzinie.
Zainteresowane Firmy proszê o kontakt
z pani¹ Bo¿en¹ Kowalewsk¹ Agencja Wydawniczo  Handlowa Bo¿ena ulica Przysz³oci 16, Milanówek, tel. 755-81-11.
Koordynator Wydania
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Milanówek, dnia 30 marca 2004 r.
Rada Miasta Milanówka

Pan Maciej Mêclewski
Prezes Zarz¹du i Dyrektor Generalny
Polskich Kolei Pañstwowych S.A.
ul. Szczêliwicka 62
00-973 Warszawa
Stanowisko Rady Miasta Milanówka w sprawie sprzeda¿y zorganizowanej czêci
przedsiêbiorstwa Dom dla Wys³u¿onych Kolejarzy w Milanówku

My, radni, zebrani na XIV Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 30 marca 2004 r. wyra¿amy ubolewanie z powodu sprzeda¿y przez Polskie Koleje Pañstwowe S.A. zorganizowanej
czêci przedsiêbiorstwa Dom dla Wys³u¿onych Kolejarzy w Milanówku Polskiemu Komitetowi Pomocy Spo³ecznej. Jestemy g³êboko poruszeni faktem, i¿ Miastu Milanówek nie zosta³a przedstawiona przez Dyrekcjê PKP S.A. propozycja wykupu obiektu. Obecny w³aciciel
ma jedynie obowi¹zek do¿ywotniego wiadczenia opieki na rzecz pensjonariuszy DWK, których obecnie jest zaledwie 43. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e stowarzyszenie PKPS bêdzie prowadzi³o w tym obiekcie dzia³alnoæ stricte komercyjn¹. Sprzyjaj¹cym ku temu warunkiem jest
nie tylko urokliwoæ pensjonatu i jego parkowego otoczenia, ale tak¿e planowany w pobli¿u
zjazd z autostrady A-2. Nale¿y zatem spodziewaæ siê, i¿ problem osób starszych z terenu
Milanówka jak i ca³ego powiatu grodziskiego pozostanie nierozwi¹zany.
Nie dano nam szansy wykupu obiektu (na warunkach, w jakich sprzedano go PKPS-owi),
który gmina mog³a by przeznaczyæ na dom spokojnej staroci lub do zamieszkania przez
osoby, które na mocy wydanej niegdy decyzji administracyjnej s¹ najemcami w domach prywatnych. Miasto dysponuje niewielkim zasobem lokali komunalnych, ich stan techniczny
jest na ogó³ z³y, a chêtnych do zasiedlenia wci¹¿ przybywa. Bez wahania mo¿na stwierdziæ,
i¿ wykup przez gminê Domu Wys³u¿onego Kolejarza w du¿ej mierze rozwi¹za³by ten problem. Zw³aszcza za tak nisk¹ cenê i bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych za sumê 45.493 z³ dokona³ zwolnienia z zabezpieczeñ hipotecznych siêgaj¹cych kilkunastu milionów z³otych.
W naszym najg³êbszym przekonaniu, stosuj¹c choæby kryterium zdrowego rozs¹dku, nie
mieci siê w jego granicach fakt, i¿ obiekt, na który sk³ada siê miêdzy innymi dzia³ka o powierzchni 6,68 ha z budynkiem o powierzchni u¿ytkowej 4376,21 m2 zosta³ wyceniony na
kwotê 45.493 z³. Uznajemy to za rzecz kuriozaln¹.
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ gmina Milanówek, choæ nie nale¿¹ca do zamo¿nych, by³aby
w stanie wykupiæ obiekt za cenê kilkakrotnie wy¿sz¹, uznaj¹c przedsiêwziêcie za dobry interes w kategoriach spo³ecznych  maj¹c na uwadze swoich Mieszkañców  i ekonomicznych.
My, radni, usi³uj¹c zrozumieæ motywy decyzji PKP S.A. w tej sprawie, zadajemy sobie
pytanie: jaki interes ekonomiczny mia³y ton¹ce w d³ugach Polskie Koleje Pañstwowe S.A.
sprzedaj¹c obiekt za jedyne 45.493 z³.
Pozostaje nam, w trakcie Sesji Rady Miasta Milanówka, wyraziæ niezrozumienie, zdziwienie i ¿al, ¿e interes stowarzyszenia przed³o¿ono nad potrzeby miasta licz¹cego ponad
15 tysiêcy mieszkañców.
Radni Miasta Milanówka
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WIADCZENIA RODZINNE

Informacja dla osób ubiegaj¹cych siê o wiadczenia
rodzinne w okresie od 1.V.2004 r. do 31.VIII.2005 r.

Od dnia 1 maja 2004 r. Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku bêdzie
przyznawa³ i wyp³aca³ wiadczenia rodzinne dla:
l
l
l
l

l

bezrobotnych,
osób pobieraj¹cych zasi³ki przedemerytalne i wiadczenia przedemerytalne,
klientów Orodka Pomocy Spo³ecznej,
osób zatrudnionych lub wykonuj¹cych
pracê na podstawie umowy zlecenia lub
umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniaj¹cego w dniu 31 marca 2004 r. nie
wiêcej ni¿ 4 pracowników,
osób, którym po 1 maja 2004 r. ustalone
zosta³o prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub uposa¿enia rodzinnego,

l

l
l

osób otrzymuj¹cych z ubezpieczenia spo³ecznego zasi³ki w razie choroby i macierzyñstwa po ustaniu zatrudnienia,
pos³ów i senatorów,
osób uprawnionych do dodatków z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnych z tytu³u
up³ywu ustawowego okresu jego pobierania oraz wiadczenia.
Kierownik
Orodka Pomocy Spo³ecznej
Janina Klimczak

wiadczeniami rodzinnymi s¹:

1. Zasi³ek rodzinny oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego

Zasi³ki rodzinne od 1 maja 2004 r. do koñca sierpnia 2005 r.
Kwoty miesiêczne w z³otych

Z tytu³u
na pierwsze i drugie dziecko
na trzecie dziecko
na czwarte i kolejne

Kwota
43,00 z³
53,00 z³
66,00 z³

Dochody uprawniaj¹ce do zasi³ków rodzinnych od 1 maja 2004 r. do koñca sierpnia 2005 r.
wynosz¹:
504,00 z³
583,00 z³  w razie wychowywania dziecka niepe³nosprawnego

Dodatki do zasi³ków rodzinnych od 1 maja 2004 r. do sierpnia 2005 r.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Z tytu³u
Urodzenia dziecka
Korzystania z urlopu wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka do 7 lat
i utraty prawa do zasi³ku dla bezrobotnych
Samotnego wychowywania dziecka
250,00 z³ na ka¿de dziecko niepe³nosprawne
lub niepe³nosprawne w stopniu znacznym
Edukacji i rehabilitacji
dziecka niepe³nosprawnego
oraz
Rozpoczêcia roku szkolnego
Podjêcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania

Kwota
500,00 z³ jednorazowo
400,00 z³ miesiêcznie
400,00 z³ miesiêcznie
170,00 z³ lub

50,00 z³ na dziecko do ukoñczenia 5 lat
70,00 z³  w wieku 624 lat
90,00 z³ jednorazowo
80,00 z³ lub 40,00 z³

2. wiadczenia opiekuñcze: zasi³ek pielêgnacyjny i wiadczenie pielêgnacyjne

wiadczenia opiekuñcze od 1 maja 2004 r. do koñca sierpnia 2005 r.
Kwoty miesiêczne w z³otych
Rodzaj wiadczenia:
wiadczenia pielêgnacyjne
Zasi³ek pielêgnacyjny

WIADCZENIA RODZINNE

Burmistrz Miasta Milanówka informuje, ¿e
wiadczenia rodzinne wynikaj¹ce z ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych
(Dz.U.nr 228, poz. 2255 ze zm.) bêd¹ realizowa-
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OSP MIFAM
Milanówek

w trosce o jutro
W dniu 13.03.2004 r. w Fabryce Narzêdzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM
S.A. odby³o siê uroczyste zebranie sprawozdawcze za 2003 rok z dzia³alnoci jednostki
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej MIFAM Milanówek. Mielimy zaszczyt gociæ w swoich progach:
 druha Witolda Sojkê  Prezesa Zarz¹du
Wojewódzkiego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
 bryg. mgr in¿. Hubert Chmielecki  Komendant Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
w Grodzisku Maz. Prezes honorowy OSP
MIFAM,
 mgr Jerzy Wysocki  Burmistrz Miasta
Milanówka,
 mgr Stefan Olszewski  Prezes Zarz¹du
Dyrektor Generalny MIFAM S.A.
Stra¿acy nasi przez lata tworzyli wizerunek jednostki. Sk³ada³o siê na to oddanie
i powiêcenie na rzecz mieszkañców okolicznych wsi i miasteczek, gdzie brali czynny
udzia³ w akcjach ratowniczo-ganiczych.
Wszystko to dziêki pomocy Zarz¹du Spó³ki MIFAM, gdzie jednostka ma bardzo dobre
warunki do dzia³ania. Jednostka nasza jest
w podziale bojowym rejonu, posiada dwa
wozy bojowe, zawsze gotowa jest nieæ pomoc dla ludnoci Milanówka i okolic.
Wspó³praca naszej jednostki z Komend¹
Powiatow¹ PSP w Grodzisku Maz. uk³ada siê
bardzo dobrze.
Po kontroli operacyjno-technicznej przeprowadzonej przez PSP Grodzisk Maz.
w okresie jesiennym 2003 r. jednostka OSP
MIFAM uzyska³a ocenê 4,4.
OSP MIFAM by³a wzywana 74 razy przez
stanowisko dowodzenia w Grodzisku Maz. do
po¿arów i zagro¿eñ na terenie miasta Milanówka, powiatu Grodzisk Maz. i Pruszkowa.
Rekordzist¹ udzia³u w akcjach bojowych jest druh Rafa³ Zdanowicz.
Jednostka bierze corocznie udzia³ w adoracji Grobu Pañskiego podczas wi¹t Wielkiej Nocy i Bo¿ego Cia³a wystawiaj¹c w³asny
o³tarz.
Prezes Zarz¹du OSP MIFAM
mgr in¿. Andrzej Gado

420,00 z³
144,00 z³
ne przez Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 41, tel. 724 97 92, 755 86 35.
Druki wniosków bêd¹ wydawane zainteresowanym w Orodku od 19 kwietnia 2004 r.
w pok. nr 6.

Druch
Rafa³
Zdanowicz
z OSP MIFAM

W sobotê 13 marca 2004 r. w siedzibie
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej odby³o siê Walne Zebranie jej cz³onków podsumowuj¹ce wydarzenia roku 2003 oraz pracê organizacji.

Na zebranie zaproszono wielu goci:
przedstawicieli w³adz samorz¹dowych gminnych i powiatowych  m.in. Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego, Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Wojciecha Wlaz³o, Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Zbigniewa Relugê;
przedstawicieli powiatowych i wojewódzkich
w³adz Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej Polskiej  Prezesa Zarz¹du Mazowieckiego Witolda Sojkê oraz
Vice-Prezesa Zarz¹du Powiatowego Krzysztofa Perzynê; przedstawiciela komendy powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej  starszego kapitana Krzysztofa Tryniszewskiego.
W roku 2003 stra¿ uczestniczy³a w rekordowej iloci akcji ratowniczo-ganiczych.
By³o ich 218: tylko 87 po¿arów, 41 usuniêtych wiatro³omów  drzew lub oberwanych
z drzew konarów, 30 razy stra¿ pompowa³a
wodê z podtopionych nieruchomoci, jako
pierwsza OSP w powiecie usuwa³a gniazda
pszczó³, os i szerszeni  a¿ 27 razy (sprzêt
do bezpiecznego zdejmowania gniazd zosta³
zakupiony pod koniec lipca), by³a na miejscu 5 wypadków drogowych, 4 razy zdejmowa³a kota z wysokoci, 7 razy by³a fa³szywie alarmowana oraz 13 razy bra³a udzia³
w likwidacji innych miejscowych zagro¿eñ.
Najczêciej do akcji ratowniczo-ganiczych wyje¿d¿ali druhowie: W³odarczyk Rafa³, W³odarczyk Pawe³, Ciborowski Krzysztof, Szel¹gowski Bartek, S³owiñski Piotr, Pliszewski Piotr.
rednio stra¿acy ratowali 18 razy w miesi¹cu, to jest czêciej ni¿ co drugi dzieñ. Stra¿
jest w pierwszej dziesi¹tce najczêciej interweniuj¹cych OSP województwa mazowieckiego.
Startowalimy równie¿ w powiatowych
zawodach sportowo-po¿arniczych, które odby³y siê w Grodzisku Maz., broni¹c trzeciego miejsca wywalczonego w 2002 roku. Dru¿yna w sk³adzie Grzegorz Koliñski, Piotr Pliszewski, Robert Podgórski, Eryk Polesiak,
Marcin Rossak, Bartosz Szel¹gowski, Tomasz Weso³owski, Pawe³ W³odarczyk, Rafa³
W³odarczyk cel ten osi¹gnê³a z nawi¹zk¹
zajmuj¹c drugie miejsce.
Stra¿, dziêki ci¹g³emu szkoleniu i coraz
doskonalszym urz¹dzeniom, zdolna jest
sprostaæ coraz bardziej ró¿norodnym wyzwaniom (ratownictwo przeciwpo¿arowe,
przeciwpowodziowe, techniczne, chemiczne,
ekologiczne, medyczne). Stra¿acy szkolili siê
m.in. na letnim obozie szkoleniowym zorganizowanym przez OSP w miejscowoci Golejów.

W roku ubieg³ym zakupiono podstawowy zestaw ratownictwa technicznego
LUKAS, zakupiono torbê medyczn¹ dla stra¿ackich zastêpów ratowników medycznych
i przeszkolono stra¿aków (obecnie ten podstawowy zestaw jest dalej rozbudowywany).
Zakupiono kolejne aparaty powietrzne do
ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami bezruchu firmy AUER. Na bie¿¹co uzupe³niano zu¿yte rodki i sprzêt po¿arniczy.
Zakupów tych dokonywano dziêki pomocy i
dofinansowaniu ZW ZOSP RP województwa
mazowieckiego oraz przy bardzo dobrej
wspó³pracy z Urzêdem Miasta.
Komenda powiatowa PSP po przeprowadzeniu dwóch kontroli oceni³a milanowsk¹
stra¿ na najwy¿sz¹ ocenê, podkrelaj¹c wysoki poziom wyszkolenia stra¿aków i posiadanego sprzêtu.
Stra¿ po¿arna nie zapomina równie¿
o uroczystociach kocielnych: adorowalimy przy Grobie Wielkanocnym, zbudowalimy o³tarz i uczestniczylimy w procesji
w wiêto Bo¿ego Cia³a.
Witalimy Nowy Rok z w³adzami i mieszkañcami Milanówka strzeg¹c bezpieczeñstwa w czasie trwania imprezy. Zabezpieczalimy obchody Dni Milanówka. Bylimy gospodarzami i pomagalimy w organizacji biegu na milê o Puchar Burmistrza Milanówka.

W roku 2003 zaplanowalimy i poczynilimy przygotowania do zakupu nowego
wozu bojowego, który zast¹pi³by wys³u¿onego, dziewiêtnastoletniego Stara. Oczekujemy, ¿e starania nasze zostan¹ uwiecznione sukcesem ju¿ w tym roku.
Wiemy, ¿e im lepiej wyposa¿ona jest stra¿
tym ³atwiej jest jej zadbaæ o bezpieczeñstwo
innych.
Druh Krzysztof Ciborowski

Fot. M. Koszuta

Podsumowanie roku 2003
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

Nasi Stra¿acy uczestnicz¹cy
w procesji podczas Mszy Rezurekcyjnej

Stra¿ Po¿arna informuje
tel. 758 34 25

Stra¿ po¿arna kojarzy siê przede wszystkim z instytucj¹ powo³an¹ do walki z po¿arami. Do ratowania ludzi i ich dobytku przed
jednym z ¿ywio³ów  ogniem.
Tymczasem stra¿ po¿arna to co wiêcej.
W lutym na trzynacie akcji ratowniczo-ganiczych tylko trzy razy stra¿acy gasili po¿ary. By³o to 1.02, gdy kto pali³ ognisko na
dzia³ce; 4.02, gdy p³on¹³ kosz ze mieciami
oraz 22.02, gdy pali³a siê ³¹ka na powierzchni ok. 20 m2. Trawa p³onê³a w rodku zimy.
Pomys³owoæ ludzka nie zna granic.
Zima to pora roku, która charakteryzuje
siê pewnego rodzaju wydarzeniami. 4 i 5.02
odwil¿ da³a o sobie znaæ. Sytuacjê potêgowa³y jeszcze doæ silne opady. Stra¿ siedem
razy usuwa³a wodne rozlewiska z milanowskich ulic.
Jednak zima nie odesz³a razem z t¹ odwil¿¹. Ju¿ 10.02 trzeba by³o str¹ciæ lodowe
sople, gro¿¹ce nag³ym zerwaniem siê, zwisaj¹ce nad jezdni¹ i chodnikiem z milanowskiego wiaduktu drogowego.
12.02 punkt alarmowy przy komendzie
powiatowej PSP przekaza³ informacjê o wy-

buchu gazu w jednym z miejskich sklepów
oraz zadysponowa³, na miejsce zdarzenia,
cztery zastêpy stra¿y po¿arnej, w tym trzy z
Milanówka (dwa z OSP Milanówek oraz jeden z OSP Mifam Milanówek) i jeden zastêp
z PSP z Grodziska Maz. Na miejscu okaza³o
siê, ¿e do wybuchu jeszcze nie dosz³o. Jedno
z urz¹dzeñ grzewczych popsu³o siê i gaz z
tego urz¹dzenia wydobywa³ siê wprost do
pomieszczenia. Niebezpieczeñstwo za¿egnano w porê.
W du¿ej mierze to ludzie wp³ywaj¹ na
bieg wypadków. To oni swoim dzia³aniem
przysparzaj¹ stra¿akom pracy (np.: po¿ar
³¹ki w zimê) lub nie dopuszczaj¹ do rozwoju
zjawiska na du¿¹ skalê (niedopuszczenie do
wybuchu gazu). Nale¿a³oby tu wskazaæ inn¹
grupê ludzi  pseudo ¿artownisiów, którzy
informuj¹ stra¿ o po¿arach, które nie maj¹
miejsca. Tak by³o 11.02. Pan by³ na tyle
uprzejmy, ¿e poda³ numer telefonu, z którego dzwoni oraz poinformowa³, ¿e widzi po¿ar na w³asne oczy. Chyba powinien udaæ siê
do... okulisty.
Druh Krzysztof Ciborowski
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KONKURS

na stanowisko Dyrektora Przedszkola
Publicznego nr 1

Burmistrz Miasta Milanówka og³asza
konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Milanówku ul.
Fiderkiewicza 43. Do konkursu mo¿e
przyst¹piæ osoba, która posiada stopieñ
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1) Ukoñczy³a studia wy¿sze magisterskie
i posiada przygotowanie pedagogiczne
oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu b¹d
ukoñczy³a studia wy¿sze zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
ukoñczy³a kolegium nauczycielskie albo
nauczycielskie kolegium jêzyków obcych
oraz posiada kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w przedszkolu.
2) Posiada co najmniej piêcioletni sta¿ pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub piêcioletni sta¿ pracy dydaktycznej na
stanowisku nauczyciela akademickiego.
3) W okresie piêciu lat, bezporednio przed
powierzeniem stanowiska dyrektora,
uzyska³a co najmniej dobr¹ ocenê pracy
w przedszkolu, szkole lub placówce,
a w przypadku nauczyciela akademickiego  pozytywn¹ ocenê pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wy¿szej, je¿eli stanowisko dyrektora obejmuje bezporednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wy¿szej, albo w okresie roku
bezporednio przed przyst¹pieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora uzyska³a pozytywn¹ ocenê dorobku zawodowego.
4) Posiada zawiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
5) Nie by³a karana kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2003 r. Nr 118. póz. 1112 i Nr 137, póz.
1304) oraz nie toczy siê przeciwko niej
postêpowanie dyscyplinarne.
6) Nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie karne.
7) Nie by³a karana zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o którym
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz.
148, z pón. zm.).
Oferty osób przystêpuj¹cych do konkursu powinny zawieraæ:
1) Uzasadnienie przyst¹pienia do konkursu
wraz z koncepcj¹ funkcjonowania i rozwoju szko³y lub placówki.
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2) ¯yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj¹cy w szczególnoci informacjê o sta¿u pracy pedagogicznej  w
przypadku nauczyciela lub sta¿u pracy
dydaktycznej  w przypadku nauczyciela
akademickiego.
3) Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego wykszta³cenia  w przypadku
osoby bêd¹cej nauczycielem.
4) Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych
oraz dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy, wykszta³cenia i przygotowania zawodowego 
w przypadku osoby niebêd¹cej nauczycielem.
5) Dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych lub
studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania albo zawiadczenie o ukoñczeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz¹dzania owiat¹.
6) Ocenê pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ.
7) osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkó³ i placówek.
8) Zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym.
9) Owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany kar¹ dyscyplinarn¹, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela, (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz.
1304) oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie dyscyplinarne.
10) Owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany za przestêpstwo pope³nione umylnie oraz nie toczy siê przeciwko niemu postêpowanie karne.
11) Owiadczenie, ¿e kandydat nie by³ karany zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych zwi¹zanych z dysponowaniem
rodkami publicznymi, o którym mowa
w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874
i Nr 166, poz. 1611).
12) Owiadczenie, ¿e kandydat wyra¿a zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271) w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych
kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem Konkurs, w terminie do
04.05.2004 r., na adres: Urz¹d Miejski
w Milanówku ul. Kociuszki 45, 05-822 Milanówek Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powo³ana przez: Burmistrza
Miasta Milanówka, Milanówek ul. Kociuszki 45. O terminie i miejscu przeprowadzenia
postêpowania konkursowego kandydaci zostan¹ powiadomieni indywidualnie.

Uwaga
RODZICE!

Zgodnie z wprowadzonym powszechnym obowi¹zkiem odbywania rocznego
przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat, Rada Miasta Milanówka
uchwa³¹ nr 83/X/03 z dnia 28 padziernika 2003 r. na podstawie art. 14a ust. 1
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. ustawy o
systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz.329 z póz. zm.) uchwali³a plan sieci
publicznych przedszkoli, w których dzieci
mog¹ uczêszczaæ do klasy 0. Jest nim Publiczne Przedszkole nr 1 przy ul. Fiderkiewicza 43, z fili¹ przy ul. Warszawskiej 18.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê
wszystkich rodziców dzieci urodzonych
w 1998 r. do zg³aszania siê do Przedszkola Publicznego nr 1 w Milanówku przy
ul. Fiderkiewicza 41.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Przedszkole nr 1
w Milanówku
ul. Fiderkiewicza 43
i ul. Warszawska 18

Zg³oszenia dzieci na nowy rok
szkolny bêd¹ przyjmowane przez ca³y
kwiecieñ. Liczba miejsc ograniczona.
Rodzice dzieci z rocznika 1998 (zerówka) proszeni s¹ o zg³oszenia w tym samym terminie.
Wydawanie i przyjmowanie kart od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00
10.00 i 14.0016.00 w przedszkolu
przy ul. Fiderkiewicza 43.
Przy zapisie dziecka nale¿y okazaæ
dokumenty stwierdzaj¹ce datê urodzenia
i adres zameldowania dziecka.
Serdecznie zapraszamy
p.o. Dyrektora Przedszkola
Publicznego nr 1
Dorota Malarska

O personalistyczny
model szko³y
W sobotê 6 marca 2004 roku na Katolicki
Uniwersytet Lubelski przyjecha³o oko³o 700
nauczycieli z ca³ej Polski, aby wzi¹æ udzia³
w Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli
i Wychowawców O naprawê polskiej szko³y. Organizatorem Konferencji by³a Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej. W ramach sympozjum wyk³ady g³osili m.in. o. prof. Mieczys³aw Albert Kr¹piec
oraz prof. Henryk Kiere. Tak du¿a liczba
uczestników nauczycieli  wychowawców
wskazuje, ¿e polska szko³a znalaz³a siê na
bezdro¿ach. Szko³a polska zawsze sta³a
nauczycielem, który w najtrudniejszych czasach dla naszego kraju, czasach niewoli, kolejnych reform owiatowych by³ tym têpym
ostrzem, które nie pozwala³o zraniæ do koñca maluczkich, jemu powierzonych. Czu³ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za stan intelektualny,
psychiczny i duchowy przysz³ych pokoleñ.
Dlatego, ¿eby byæ w zgodzie ze swoim sumieniem zawsze bêdzie szuka³ kierunku, tej
w³aciwej busoli, która pomorze mu przeprowadziæ swoich wychowanków przez dzisiaj
do przysz³oci, aby po drodze nie stracili nadziei, wiary w cz³owieka i mogli odkrywaæ
pe³niê prawdy o sobie.

W swoim wyst¹pieniach prof. Kiere, jak
i o. prof. Kr¹piec podkrelili wagê w³aciwej
koncepcji cz³owieka jako podmiotu procesu
wychowawczego.  Najwa¿niejsz¹ prób¹ zrozumienia cz³owieka by³o ujêcie go jako osoby i to w³anie rozumienie cz³owieka jako
osoby musi le¿eæ u podstaw koncepcji wychowawczych  podkreli³ o. prof. Kr¹piec,
wskazuj¹c, ¿e personalistyczna antropologia
i pedagogika powsta³y w kulturze chrzecijañskiej i do niej nale¿¹.  Jeli ludzie wychowywani wed³ug zasad danej pedagogiki
b³¹dz¹, dzia³aj¹ bezcelowo, to z tego wynika, ¿e na gruncie tej pedagogiki pope³niono
b³¹d  stwierdzi³ prof. Kiere odnosz¹c siê do
kryzysu wspó³czesnej szko³y  b³êdem tym
jest redukcjonistyczna koncepcja cz³owieka
prowadz¹ca do antypedagogiki  doda³. Zdaniem Ma³gorzaty Sagan z IEN przyjêty w reformie owiaty liberalny model edukacji
utrudnia, a czêsto uniemo¿liwia realizowanie nauczycielskich powinnoci i drastycznie zawê¿a pole aktywnoci twórczej. Przez
to szko³a przestaje byæ rodowiskiem przyjaznym dla nauczyciela i dla ucznia. Do zjawisk szczególnie deprecjonuj¹cych autory-

GIMNAZJUM
SPO£ECZNE
MTE BRZOZOWA
W MILANÓWKU

Og³oszenie
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

Prowadzi rekrutacjê na rok szkolny
2004/2005
Zapraszamy na:
 dni otwarte 24 kwietnia i 15 maja
w godz.10.0013.00.
 rozmowy kwalifikacyjne 25, 26, 27
maja.
Szukasz szko³y z tradycjami,poszerzonym programem nauczania,wykwalifikowan¹ kadr¹, miêdzynarodow¹ wspó³prac¹?
JESTEMY SZKO£¥ DLA CIEBIE!
Oferujemy: bogaty program zajêæ dodatkowych, przygotowanie do olimpiad
i konkursów, zajêcia w grupie teatralnej,edukacjê psychologiczn¹, pracê przy
realizacji miêdzynarodowych projektów,
wprowadzenie do nowoczenych technologii informacyjnych.
Od wrzenia we w³asnym budynku!
INFORMACJE:
sekretariat szko³y (0-22) 758-34-02
strona internetowa: www.brzozowa.pl
e-mail: gsmilanowek@poczta.onet.pl

tet nauczyciela nale¿y demokratyzacja ¿ycia
szkolnego, tolerancjonizm, standaryzacja
nauczania, pragmatyzm lansuj¹cy teoriê
sukcesu za wszelk¹ cenê, liberalizm wychowawczy, permisywizm w programach i podrêcznikach szkolnych. Dyktat praw ucznia
stawia nauczyciela pod prêgierzem nieuzasadnionych czêsto roszczeñ, pretensji, a nawet agresji ze strony uczniów i ich rodziców.
¯adna regulacja prawna nie chroni nauczyciela przed naruszeniem jego dóbr osobistych.
Stan wspó³czesnej szko³y ma swoje przyczyny w pewnych teoriach antropologicznych, psychologicznych i pedagogicznych,
które ws¹czy³y siê do praktyki pedagogicznej. Tej sytuacji nie naprawi siê poprzez programy profilaktyczne, bramki z wykrywaczami metali w szko³ach czy firmy ochroniarskie.
Czas, który obecnie prze¿ywamy daje
okazjê tym, którzy powo³ani s¹ do nauczania i wychowania, tym, którzy jeszcze nie
odkryli swojego powo³ania, aby zatrzymali
siê chwilê i korzystaj¹c z nauki Jana Paw³a II
odkryli wymiar i piêkno personalistycznego
wychowania.
Dyrektor Katolickiej Prywatnej Szko³y
Podstawowej w Milanówku
mgr El¿bieta Alexandrowicz

Patron pilnie
poszukiwany
 stañ do konkursu
Gimnazjum Spo³ecznego

Dynamiczny rozwój szko³y oraz bliska
perspektywa sta³ej siedziby sk³oni³a nas 
spo³ecznoæ szkoln¹ do refleksji nad patronem i god³em dla Naszego gimnazjum.
Zdecydowalimy ,¿e najlepszym sposobem osi¹gniêcia celu bêdzie rozpisanie konkursu, do którego zaprosilimy nie tylko
uczniów, nauczycieli i rodziców, ale tak¿e
absolwentów i sympatyków szko³y. Liczymy
na powa¿ne kandydatury i ciekawe projekty
graficzne.
Chcielibymy rozpropagowaæ nasz konkurs tak¿e na ³amach Biuletynu Miejskiego
i zaprosiæ do udzia³u w nim wszystkich sympatyków gimnazjum.
Pe³ne informacje o konkursie znajduj¹ siê
na Naszej stronie internetowej www.brzozowa.pl, a tak¿e w sekretariacie szko³y pod
numerem (022) 758 32 44.
Chcesz tworzyæ najnowsz¹ historiê Milanówka  udzia³ w konkursie to niepowtarzalna okazja.
Zapraszamy na start!
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Kalendarz
wydarzeñ

kwiecieñ / maj 2004
KWIECIEÑ
08.04 /czwartek/
godz. 12.30
Spotkanie Wielkanocne w Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów. (Miejce  ul. Warszawska)
godz. 14.00
Spotkanie Wielkanocne w Klubie Seniora Miejskiego Orodka Kultury.
(Miejsce  MOK)
17.04 /sobota/
godz. 9.00
I Edycja Konkursu wokalnego pt. Wiosna  wszystko kwitnie wko³o. Organizatorami s¹ Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
im. Fryderyka Chopina w Milanówku
i Katolicka Prywatna Szko³a Podstawowa
w Milanówku. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania piosenk¹, jako
rodkiem wyra¿ania uczuæ i nastrojów.
I etap  przes³uchanie uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
(Miejsce  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
ul. ¯abie Oczko 1)
18.04 /niedziela/
godz. 16.00
I Edycja Konkursu wokalnego pt. Wiosna  wszystko kwitnie wko³o.
II etap  og³oszenie wyników konkursu,
wrêczenie nagród i koncert laureatów.
(Miejsce  Katolicka Prywatna Szko³a
Podstawowa, ul. Warszawska 52)
godz. 18.00
Koncert jubileuszowy na 20-lecie Chóru CANTABILE. (Miejsce  MOK)
21.04 /roda/
godz. 18.00
Finisa¿ Wystawy fotografii Ma³gorzaty Wo³odko pod patronatem Ambasady Japonii  Piêkno i harmonia
ogrodów japoñskich. Zapraszamy na
wyk³ad powiêcony ogrodom japoñskim. Wyk³ad poprowadzi autorka
prac, która jest architektem krajobrazu. (Miejsce  MOK)
25.04 /niedziela/
godz. 17.00
Wernisa¿ wystawy Fotografii Dariusza
Staszczyszyna pt. Dotyk Natury.
Dariusz Staszczyszyn z zawodu in¿ynier
elektryk. Fotografi¹ zajmuje siê od koñca ubieg³ego wieku. Sta³o siê to jego pasj¹. Mia³ ju¿ kilka ciesz¹cych siê uzna-
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niem wystaw, które s¹ owocem wypraw
autora na bezkrwawe ³owy. Ucieka od
miejskiej codziennoci w wiat natury ¿yj¹cy bez jakiegokolwiek wp³ywu cywilizacji. Fotograf potrafi patrzeæ i rejestrowaæ sytuacje rzadko spostrzegane przez
nas samych. Wystawa otwarta w dniach
26.04 do 11.05 br. w godzinach 14.00
18.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu.
(Miejsce  MOK)
27.04 /wtorek/
godz. 17.00
Sesja Rady Miasta
28.04 /roda/
godz. 13.00
ODDANIE NOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z 32 LOKALAMI PRZY
UL. BLISKIEJ W MILANÓWKU. Oddanie do eksploatacji kolejnego budynku
mieszkalnego z 20 lokalami planowane
jest pod koniec maja br. Budynki budowane s¹ przez Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego Zieleñ miejska Sp. z o.o.
z Puszkowa.
30.04 /pi¹tek/
godz. 9.45
Msza w. z okazji 70-lecia Szko³y Zespo³u
szkól Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina w kociele pw. w. Jadwigi l¹skiej.
godz.11.00
Uroczystoæ Obchodów 70-lecia Szko³y
w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie
Oczko 1.
70-lecie 3  Popularna ,,3 ma ju¿ 70
lat. Pocz¹tki Szko³y siêgaj¹ 1933 r., kiedy dziêki staraniu Towarzystwa Owiatowego przy Prywatnym Gimnazjum
w Milanówku, zosta³a utworzona prywatna szecioklasowa Szko³a Powszechna.
Zmienne by³y losy Szko³y na przestrzeni
kilkudziesiêciu lat: 1 wrzenia 1948 r.
zosta³a upañstwowiona i oznaczono j¹
numerem 3. W 1965 roku umieszczono
j¹ w nowym budynku przy ulicy ¯abie
Oczko 1, gdzie funkcjonuje do dzi.
W czasie Powstania Warszawskiego urna
z sercem Fryderyka Chopina zosta³a wyniesiona ze zniszczonego kocio³a
w. Krzy¿a i od 9 wrzenia 1944 r. do 17
padziernika 1945 r. by³a przechowywana na plebanii kocio³a w. Jadwigi. ¯eby
uczciæ to wydarzenie i pielêgnowaæ pamiêæ o nim w czerwcu 1974 r. Szkole
nadano imiê Fryderyka Chopina. Z dniem
1 wrzenia 1999 r. powsta³o tu Publiczne
Gimnazjum, a od 1 wrzenia 2002 r. Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3. Rada Rodziców,
uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szko³y
maj¹ zaszczyt zaprosiæ wszystkich absolwentów, ich rodziców, by³ych nauczycieli
oraz przyjació³ Szko³y na obchody zwi¹zane z 70-leciem Szko³y.

MAJ

01.05 /sobota/
godz. 11.00
Mistrzostwa Milanówka w Szachach m³odzików i juniorów o Puchar Burmistrza
Miasta. (Miejsce  MOK)
03.05 /poniedzia³ek/
godz. 9.45
213 Rocznica Konstytucji 3 Maja.
Zbiórka pocztów sztandarowych przed
kocio³em pw. w. Jadwigi l¹skiej.
godz. 10.00
Msza w. z okazji 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
godz. 11.00
Uroczystoæ na placu im. Stefana Starzyñskiego. W programie ods³oniêcie kamienia ku pamiêci pomordowanych rodaków
oraz posadzenie korony na g³owie or³a
stanowi¹cego g³ówny element pomnika
Bohaterów walk o Wolnoæ na placu
im. Stefana Starzyñskiego. Podczas
uroczystoci zaprezentuj¹ krótki program artystyczny dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2.
godz. 15.00
Mila Milanowska i Wycigi Kolarskie
o Puchar Burmistrza Miasta.
(Miejsce  Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
ul. Warszawska)
5.05 /roda/
godz. 13.00
UROCZYSTE OTWARCIE KOMISARIATU POLICJI. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAÑCÓW MIASTA.
(Miejsce  Literacka 13)
09.05 /niedziela/
godz. 10.00
Msza w. w kociele pw. w. Jadwigi l¹skiej w intencji stra¿aków, w zwi¹zku z
obchodzonym Dniem w. Floriana  patrona stra¿aków.
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Doktor Dolittle i przyjaciele. Humoreska sceniczna w wykonaniu artystów z Krakowa
o niezwyk³ym lekarzu, znaj¹cym mowê
wszystkich zwierz¹t. Aktorzy u¿ywaj¹ 14
masek zwierz¹t, prowadz¹ z widowni¹
dzieciêc¹ improwizowany dialog. Dzieci
spontanicznie wykonuj¹ zadania aktorskie z wykorzystaniem elementów zabawy. (Bilety wstêpu po 5 z³ od osoby do nabycia przed spektaklem  miejsce MOK)
1416.05
Warsztaty Malowania na Jedwabiu adresowane s¹ do uczniów klas IVVI szkó³
podstawowych i gimnazjalnych z terenu
miasta. Proszê o zg³oszenia do dnia 5.05
br. do MOK-u w Milanówku przy ul. Kocielnej 3; tel. 758 39 60. (Miejsce  Spó³ka Jedwab Polski ul. Brzozowa)

141516.05
Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego. Motto
muzyczne festiwalu Muzyka Bacha przez
Offenbacha do Webbera. (Miejsce  MOK)
14.05 /pi¹tek/
godz. 19.00
Uroczyste Otwarcie Festiwalu.
Wernisa¿ wystawy Grupy Via Varsovia  malarstwo, rzeba, tkanina, grafika. Anna Trochim, Barbara Redliñska,
Zbigniew Nowosadzki, Jolanta Johnsson
 Szwecja, Teresa Pastuszka-Kowalska,
Dariusz Kowalski, Grzegorz Szkopowicz,
Delifina Krasicka  Argentyna, Janusz
Golik, Janusz Skowron  USA, Widmantas Velyvis  Litwa. GEST malowany na
jedwabiu  w wykonaniu artystów Via
Varsovia. W ci¹gu dnia warsztaty malowania na jedwabiu. (Miejsce  MOK)
15.05 /sobota/
godz. 10.0021.00
godz. 10.0012.00
Konkurs Debiuty wokalne piewu solowego i piosenkarstwa.
godz. 12.0013.00
Spotkanie autorskie z Krystyna Jand¹, poprowadzi Maciej Pinkwart.
Ponadto: warsztaty literackie, warsztaty
plastyczne. Pokaz mody najnowszej kolekcji Agnieszki Bodenszac  Lato 2004,
koncert chórów. Og³oszenie i wrêczenie
Nagrody Burmistrza Miasta Milanówka Stypendium Artystycznego 2004
godz. 19.00
KONCERT  Visi darte Visi Damore 
¿y³am mi³oci¹ ¿y³am sztuk¹. Wyst¹pi¹:
Gra¿yna Biernat-Borowska  sopran, Dariusz Biernacki  baryton, Jerzy Czechowicz  fortepian. (Miejsce  MOK)
16.05 /niedziela/
godz. 12.0020.00
Spotkanie z Alicj¹ Witkowsk¹, zdobywczyni¹ wielu nominacji i nagród w krajowych i miêdzynarodowych festiwalach
w dziedzinie filmu animowanego. Projekcje nagrodzonych filmów. Goæ honorowy Andrzej Zaorski.
Ponadto: warsztaty plastyczne, warsztaty kaligrafii prowadziæ bêdzie pani Yoshie
z Japonii. Wernisa¿ wystawy kaligrafii.
Fina³ konkursu graffiti. Wystêpy zespo³ów wokalnych. Fina³ Konkursu Debiutów  Nagroda Festiwalu.
godz. 18.00
KONCERT  GALA. Wyst¹pi¹: Izabella
K³osiñska  sopran, Romuald Tesarowicz
 bas, Dariusz Stachura  tenor, Danuta
Antoszewska  fortepian.
Zakoñczenie Festiwalu ok. godziny 20.00.
Szczegó³owy program Festiwalu na plakatach. (Miejsce  MOK)

Wiosna  mi³oæ  muzyka
Te trzy elementy piêknie przeplata³y siê
w koncercie znanego piewaka Dariusza
Biernackiego, który by³ niekwestionowan¹,
gor¹co oklaskiwan¹ gwiazd¹ szóstego
Twórczego Milanówka (4.04.2004), w co
wniós³ te¿ swój wk³ad jego wietny akompaniator Jerzy Czechowicz. Mi³oæ i muzyka
zaistnia³y w prezentacji w³asnych utworów
uczniów Zespo³u Szkól nr 1 z ul. Piasta (pod
opiek¹ A. ¯arkiewicza), w pe³nym uroku malarstwie Janusza Dworaka (o którego dorobku artystycznym mówi³ A. Pettyn) i wystêpie zespo³u dziewcz¹t znakomitej charakteryzatorki Ludmi³y Wdowiak, która przybli¿y³a zebranym tajemnice Body Paintig (czyli malowania na ciele). Wiosn¹ powia³o
w wywiadzie ze znanym z TVP dziennikarzem
sportowym W³odzimierzem Szaranowiczem.
Wyzna³, ¿e po wielu reporterskich podró¿ach
po wiecie postanowi³ zafundowaæ sobie wypoczynek w Milanówku, który  jak podkreli³  sta³ siê jego wielk¹ mi³oci¹.
Burzliwymi oklaskami powitano pokazy
mody strojów uszytych przez firmê Ireny
i Eugeniusza Gradusów (ubiory w wiosennym nastroju!) i kolekcji sukni lubnych firmy DONNA, które z du¿ym wdziêkiem prezentowali uczennice i uczniowie z Zespo³u
Szkó³ nr 2 im. J. Bema  w uk³adzie artystycznym Joanny Majewskiej i Aleksandra Lachmirowicza. Na zakoñczenie na wybiegu
pojawi³y siê teriery z Hodowli Psów Rasowych Krystyny Grabiñskiej. W kuluarach
¿artowano, ¿e absolwentki Ekonomika
otrzymywaæ bêd¹ jako dodatek do wiadectwa maturalnego piêkn¹ sukniê lubn¹. Zastanawiano siê tylko, kto ten dodatek sfinansuje?!
Gociem honorowym imprezy by³ mieszkaj¹cy w Milanówku znany aktor i re¿yser

Andrzej Zaorski, od samego pocz¹tku zwi¹zany z Twórczym Milanówkiem, którego
powitano gor¹cymi oklaskami.
Poszczególne elementy programu zgrabnie i z humorem splatali w jedn¹ ca³oæ panowie Leszek Ka³u¿a i Jacek £ocz. Nag³onienie imprezy by³o znakomite, w czym mia³
swój udzia³ wspania³y akustyk profesjonalista Stefan Ga³ka.
Imprezie towarzyszy³ kiermasz wyrobów
artystycznych wielu firm oferuj¹cych wyroby artystyczne zwi¹zane ze zbli¿aj¹cymi siê
wiêtami Wielkanocy. Specjalne stoisko mia³a firma Jedwab Polski  nawi¹zuj¹ce do przypadaj¹cego w tym roku 80-lecia milanowskiego jedwabnictwa. Ozdob¹ hallu by³ autentyczny powóz MILORD z 1990 r., (w³asnoæ p. Bukowskich) który stanowi³ wspania³e t³o do wielu pami¹tkowych zdjêæ.
Organizatorzy  Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen.
J. Bema, Pracownia Projektu i Stylizacji Sylwetki BEFANA oraz Towarzystwo Mi³oników Milanówka  wyra¿aj¹ gor¹ce podziêkowanie za wk³ad w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy  wykonawcom, sponsorom, gronu pedagogicznemu, m³odzie¿y
i wszystkim, którzy nabyli cegie³ki jako dar
dla szko³y na zakup sprzêtu elektronicznego.
Na zakoñczenie wypada podkreliæ,
i¿ Twórczy Milanówek na trwa³e zaistnia³
w miecie i sta³ siê wa¿n¹ imprez¹ kulturotwórcz¹ integruj¹c¹ ró¿ne rodowiska i grupy wiekowe: od m³odzie¿y po emerytów.
A praca organizatorów i wykonawców znakomicie wpisuje siê w realizacjê Strategii
zrównowa¿onego rozwoju miasta Milanówka w latach 20042020.
Andrzej Pettyn

Dziêkujemy Pani Dyrektor...
Cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów prze¿yli
wspania³y wieczór na koncercie operowym
zorganizowanym przez Pani¹ Dyrektor Annê
Biczyk, który odby³ siê na probê Zarz¹du
Zwi¹zku w dniu 19 marca br. o godz. 17.00
w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku.
Po brzegi wype³niona sala MOK, rozbrzmiewa³a piêknymi pieniami kompozytorów
wiata. Arie w wykonaniu wspania³ego sopranu Pani Gra¿yny Biernat-Borowskiej oraz
barytona Pana Dariusza Biernackiego, wywo³a³y wiele wzruszeñ uczestników koncertu i porwa³y ca³a salê do wspólnego piewania znanych melodii. Pan Dariusz Biernacki
swoim swobodnym zachowaniem w czasie
koncertu wytworzy³ wspania³¹ rodzinn¹ atmosferê, rozdaj¹c paniom wiosenne tulipany oraz porywaj¹c do tañca, co wywo³a³o
wielki aplauz. Mi³e wra¿enie na uczestnikach
wywo³a³o wyst¹pienie m³odej wokalistki
Karoliny Walczak, która odpiewa³a kilka

piosenek, wykonywanych przez polskie zespo³y estradowe. ¯yczymy jej wiele sukcesów i mamy nadziejê, ¿e jeszcze j¹ zobaczymy i us³yszymy.
Pan Jerzy Czechowicz akompaniuj¹c na
fortepianie jako wirtuoz, da³ popis prawdziwego akompaniamentu. Zarz¹d Zwi¹zku
Emerytów bardzo serdecznie dziêkuje Pani
Dyrektor MOK Annie Barbarze Biczyk za zrozumienie potrzeb naszych cz³onków, czego
dowodem by³o zorganizowanie koncertu
oraz pracownikom MOK za pomoc przy organizacji i dekoracji, dziêkujemy równie¿
wszystkim solistom  wykonawcom za stworzenie piêknej atmosfery, za serce, które w³o¿yli, uk³adaj¹c program oraz za wspania³e
wykonywanie cudownych pieni. W imieniu
wszystkich uczestników i w³asnym prosimy
o powtórzenie koncertu w sali MOK  czujemy siê wspaniale.
Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska
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I Milanowskie Forum Kultury
ci¹g dalszy ze str. 1

Prof. dr hab. Miros³awa Opa³³o we w³asnym referacie przedstawi³a priorytety
strategii zrównowa¿onego rozwoju miasta
w dziedzinie kultury z naukowego punktu
widzenia, wskazuj¹c na niezwyk³e przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego w wiecie.
Kultura w Polsce ma dwie tendencje dynamiczne: jedna na rzecz globalizacji, dziêki
m.in. internetowi, druga broni swoich pozycji i wartoci g³ównie w skali lokalnej i regionalnej, a coraz s³abiej w skali narodowej.
Kultura w naszym miecie jest jednym z wa¿niejszych sektorów. Tutaj równie¿ dostrzegalna jest silna wiê z tradycj¹ i rozwój kulturalny miejsca unikalnego w skali Mazowsza  m.in. rozwój organizacji pozarz¹dowych. Zaznaczy³a, ¿e dobry rozwój kultury
jest mo¿liwy dziêki pomocy w³adz miasta.
W du¿ej mierze spe³nia ten cel Miejski Orodek Kultury. Pani prof. okreli³a architekturê milanowsk¹ jako bardzo wa¿ny dzia³ kultury, do czego zreszt¹ odnieli siê póniejsi
rozmówcy stwierdzaj¹c, ¿e ma równie¿ charakter kulturotwórczy.
Bardzo wa¿nym g³osem w dyskusji by³
m.in. g³os Pana prof. Micha³a Inkielmana,
prorektora Wy¿szej Szko³y Informatyki,
stwierdzaj¹cy, i¿ dzisiaj wiedza jest produktem, jest g³ównym ród³em dochodu.

Rzeczywicie, wyprodukowany komputer
ju¿ mniej kosztuje ni¿ zwyk³a licencja profesjonalnego programu komputerowego.
Pan prof. Micha³ Inkielman zaproponowa³
wyjcie naprzeciw trendom wspó³czesnego
wiata i zinformatyzowanie naszego miasta
w takim stopniu, aby uzyskaæ efekt synergiczny i radowaæ siê sukcesami z tego powodu
w wielu dziedzinach. Kolejne Forum powinno byæ powiêcone w³anie temu tematowi.
wiat dzisiaj znajduje siê w Erze Informatycznej i wielkie potrzeby s¹ w³anie w tej dziedzinie. Milanowskie rodowisko informatyków wiatowej klasy przy odpowiednim
wsparciu i zaanga¿owaniu wielu osób mo¿e
odegraæ ogromn¹ rolê.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje równie¿
g³os s. Jadwigi Koropczuk, w którym podkreli³a koniecznoæ przekazywania w³aciwych wartoci moralnych i kulturalnych
ludziom ju¿ w wieku przedszkolnym.
W nastêpnych Biuletynach postaramy siê
Pañstwu przedstawiæ referat Pani prof. Miros³awy Opa³³o w szczegó³ach oraz wypowiedzi innych uczestników spotkania.
Wielki potencja³ twórczy drzemi¹cy
w spo³ecznoci Milanówka jest w stanie wyzwoliæ ogromne si³y i daæ szansê nowej epoce, która otwiera siê z dniem 1-go maja. Mam

11-letnia Jamina Samsel podczas
koncertu na I Milanowskim Forum Kultury

nadziejê, ¿e iskra zap³onê³a i z du¿¹ moc¹
wspólnie zaczniemy tworzyæ przysz³oæ naszego miasta w oparciu o atuty.
Mariusz Koszuta

P.S. Osoby zainteresowane tematem kultury informatycznej w naszym miecie, pragn¹ce wzi¹æ udzia³ w kolejnym Milanowskim Forum Kultury powiêconym tej tematyce, proszone s¹ o kontakt tel.: 755 84 88

Malarstwo z ¿ywio³em w duszy...
Wernisa¿ wystawy malarstwa i rysunku
pana Jacka Sarneckiego przyci¹gn¹³ wielu
mi³oników sztuki. Sala zape³ni³a siê goæmi z bliska i z daleka, podczas imprezy panowa³a bardzo rodzinna atmosfera. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e w powietrzu unosi³y siê pozytywne wibracje. Na przywitanie wyst¹pili
znani polscy jazzmani: Marek Kucharski 

Autor wystawy malarstwa Jacek Sarnecki
jest równie¿ autorem utworów poetyckich.
Zebrani gocie mieli przyjemnoæ
wys³uchaæ i przeczytaæ kilka z nich

10

saksofon tenorowy i Tomasz Warsztocki  fender piano. Od razu wiadomo by³o, ¿e przy tak
dobrych obrazach muzyka te¿ musi byæ na najwy¿szym poziomie,
i by³a. Prezentowane
standardy bardzo siê podoba³y nadaj¹c klimat
artystycznemu spotkaniu. Podczas wernisa¿u
autor zaprezentowa³ napisane przez siebie wiersze, gromkie brawa i s³owa uznania dla poety.
Kilka zdañ o artycie: Sala zape³ni³a siê goæmi z bliska i z daleka, podczas
Jacek Sarnecki urodzo- imprezy panowa³a bardzo rodzinna atmosfera
ny w 1948 r. w Lublinie
w wielopokoleniowej rodzinie artystów maczeñcami, jako jedna z dziesiêciu nagrodzolarzy i rzebiarzy, kontynuuje rodzinne tranych prac w konkursie plastycznym zawis³a
dycje. Oprócz pasji artystycznej interesuje siê
w Muzeum Narodowym na czas wystawy.
przyrod¹. Od 2000 roku maluje bardzo du¿o
W zbiorach autora znajduj¹ siê równie¿ pratechnik¹ pasteli olejnej, mieszan¹ oraz farce o tematyce sakralnej. Wystawa malarstwa
bami olejnymi. Wybiera tematy w³asne, lecz
i rysunku pana Jacka Sarneckiego, prezenwykonuje równie¿ autorskie kopie wielkich
towana w marcu w Miejskim Orodku KulMistrzów i wielkich dzie³ malarstwa. W tym
tury, spotka³a siê z bardzo ciep³ym przyjêczasie ukoñczy³ ponad 350 prac, z czego
ciem mieszkañców miasta. Gratulacje.
wiêkszoæ znalaz³a nabywców w kraju i za
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
granic¹. Podczas s³ynnej Wystawy ImpresjoAnna Barbara Biczyk
nistów w 2001 roku pastela Mostek z ka-

Japonia, ogrody,
harmonia i piêkno...
bêd¹cym skarbnic¹ sztuki, w którym nadal unosi siê duch dawnej Japonii. Zdjêcia prezentowane na wystawie ukazuj¹
ró¿norodnoæ stylów
ogrodów japoñskich, które s¹ dzie³ami sztuki. Ich
kompozycja, uk³ad przestrzenny, wykorzystanie
ska³, drzew, krzewów, Od lewej Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, autorka wystawy
wody, ukszta³towania te- Ma³gorzata Wo³odko, atache ambasady Japonii pan Kozuhiko
renu, oraz rola jak¹ od- Kokubu i Dyrektor MOK Anna Barbara Biczyk
grywaj¹ s³oñce, wiatr, pory roku i up³yw cza¿e wystawa ta przybli¿y chocia¿by w niewielsu  wszystko to jest g³êboko przemylane,
kim stopniu Japoniê, ci¹gle zadziwiaj¹cy i tastarannie zaplanowane i wykonane. Ogrody
jemniczy kraj Dalekiego Wschodu, gdzie lute niezwykle subtelnie odzwierciedlaj¹ najdzie tak samo jak my s¹ wra¿liwi na piêkno
wa¿niejsze prawa natury i jej si³y, wzajemne
przyrody, ale uzewnêtrzniaj¹ tê wra¿liwoæ
przenikania siê i harmonijne wspó³istnienie
w odmienny i odkrywczy dla nas sposób.
przyrody z elementami stworzonymi rêk¹
Wystawa bêdzie otwarta do 21 kwietnia
cz³owieka. Japoñczycy od najdawniejszych
br. i zakoñczy siê finisa¿em, podczas któreczasów mi³owali przyrodê i piêkny krajobraz.
go pani Ma³gorzata Wo³odko wyg³osi wyOgrody by³y i s¹ miejscem rozmylañ i konk³ad dotycz¹cy ogrodów japoñskich. Sertemplacji, w nich objawiaj¹ siê prawa natudecznie zapraszam.
ry. Autorka pragnê³a uchwyciæ i utrwaliæ na
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
zdjêciach piêkno tych ogrodów, pokazaæ
Anna Barbara Biczyk
przemijaj¹cy czar ulotnych chwil z miejsc tak
odleg³ych w przestrzeni i czasie. Ma nadziejê,

80. Rocznica Za³o¿enia Centralnej
Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej
W zwi¹zku z przypadaj¹cym w tym roku
80. Rocznic¹ Za³o¿enia Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej i organizowanymi obchodami tej rocznicy, Rada Miasta
uchwa³¹ nr 152/XIV/04 powo³a³a Honorowy
Komitet Obchodów w sk³adzie: Anna Biczyk,
Jerzy Dmochowski, Helena Frentzel, Mariusz
Koszuta, Teresa Kremky, Beata Nehring, Andrzej Pettyn, Maria Sobczak, W³odzimierz Starociak, Anna Straus-Paw³owska, Gra¿yna
niadewicz, Karol Wójcik i Zofia ¯u³awska.
Harmonogram obchodów 80. rocznicy
za³o¿enia Centralnej Dowiadczalnej Stacji
Jedwabniczej w Milanówku:
1. IV Turniej Wiedzy o Milanówku
Turniej organizowany przez Towarzystwo
Mi³oników Milanówka i Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, adresowany do uczniów klas IVVI szkó³ podstawowych i gimnazjów z terenu miasta.
Tematem konkursu jest historia Jedwabiu z Milanówka.
Fina³ turnieju odbêdzie siê 24.05 br.
w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1.
Wrêczenie nagród nast¹pi podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu
03.09 br.

2. Konkurs Malowania na Jedwabiu
Orodek Kultury, adresowany do uczniów
klas IV-VI szkó³ podstawowych i gimnazjów
z terenu miasta.
Fina³ odbêdzie siê w II po³owie maja br.
i zostanie poprzedzony warsztatami, które
bêd¹ mia³y miejsce w dniach 1416.05 br.
w MOK-u.
Wrêczenie nagród nast¹pi podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu
03.09 br.
3. Uroczysta Sesja Rady Miasta Milanówka w Teatrze Letnim MOK w dniu
03.09.br.
W programie sesji :
 wyk³ad pani Zofii ¯u³awskiej o Jedwabiu z Milanówka,
 uchwa³a Rady Miasta w sprawie nadania
imienia Stanis³awy i Henryka Witaczków
skwerowi u zbiegu ulic Brzozowej
i P. Skargi,
 otwarcie wystawy powiêconej historii
Jedwabiu z Milanówka,
 wrêczenie nagród laureatom IV Turnieju
Wiedzy o Milanówku i Konkursu Malowania na Jedwabiu.
4. Dni Milanówka 04-05.09 br. na terenie sportowym na Turczynku.

W ramach festynu pokaz mody firmy Jedwab Polski sp. z o.o.
5. Mistrzostwa Milanówka w tenisie
ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta
Milanówka i Puchar Prezesa Spó³ki
Jedwab Polski na terenie kortów
MOK-u we wrzeniu br.
6. W Galerii ARS LONGA wystawa prac
artystów plastyków, maluj¹cych na
jedwabiu  padziernik br.
7. Wieczór Jedwabnej Nitki w MOK-u,
w listopadzie br.
W ramach Wieczoru wspomnienia osób
zwi¹zanych z histori¹ JedwabiuzMilanówka.
W zwi¹zku z powy¿sz¹ Rocznic¹ zwracam siê z serdeczn¹ prob¹ do wszystkich
dawnych pracowników Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej, Zak³adów Jedwabiu Naturalnego, Oddzia³u Jedwabnictwa
Centrali Surowców W³ókienniczych i Skórzanych oraz Zak³adu Badawczego Jedwabiu
Naturalnego w ¯ó³winie, a tak¿e osób zwi¹zanych w jakikolwiek sposób z jedwabnictwem o udostêpnienie pami¹tek, które mog¹
wzbogaciæ wystawê historyczn¹. Podajê kontakt telefoniczny: Zofia ¯ó³awska 758-34-43
lub Sekretarz Miasta Milanówka Wies³awa
Kwiatkowska 758-30-61 wew. 211.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Fot. D. Staszczyszyn

W dniu 26 marca w Miejskim Orodku
Kultury odby³ siê wernisa¿ wystawy fotograficznej pani Ma³gorzaty Wo³odko Piêkno
i harmonia ogrodów japoñskich, pod patronatem Ambasady Japonii. Na otwarcie wystawy przybyli: atache ambasady pan Kozuhiko Kokubu, wielu goci z Warszawy i mi³oników fotografii z ró¿nych miast, nie tylko Milanówka. Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki w rozmowach z atache porusza³ tematy kultury, zwraca³ uwagê na ró¿nice i wspólne cechy obu narodów. Ka¿dy goæ otrzyma³
¿urawia na szczêcie, na pewno pañstwu
znana jest sztuka origami sk³adania z papieru. Poczêstunek, równie¿ przygotowany
z myl¹ o japoñskiej tradycji oraz wachlarze
i parasole dodawa³y tajemniczoci. Pod sufitem wieci³y lampiony z przepowiedniami.
Przemylana dekoracja, nawi¹zuj¹ca do elementów zwi¹zanych ze sztuk¹ i kultur¹ Japonii, dope³nia³a ca³oci ekspozycji.
Autorka jest architektem krajobrazu. Fascynacja Japoni¹ przejawia siê zarówno w jej
¿yciu prywatnym jak i zawodowym. Pisze
pracê doktorsk¹ i prowadzi wyk³ady powiêcone ogrodom japoñskim, a tak¿e zajmuje siê
ich projektowaniem. Wystawa jest owocem
jej pobytu w Kioto  miecie tysi¹ca ogrodów,

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ
NA TEMAT BITWY POD MONTE CASSINO ROZSTRZYGNIÊTY
W dniu 2 kwietnia br. w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku odby³ siê o godzinie 12.00 etap miêdzygminny-fina³ konkursu wiedzy historycznej na temat Bitwy pod
Monte Cassino. Konkurs zosta³ zorganizowany we wspó³pracy przez osiem gmin: B³onie,Brwinów, Leszno, Micha³owice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Lena, Pruszków
i by³ adresowany do uczniów gimnazjów
z terenu wy¿ej wymienionych gmin; wziê³y
w nim udzia³ 24 osoby.
Organizatorem fina³u by³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
W finale trzyosobowe reprezentacje gmin,
losuj¹c pytania przygotowane wczeniej
przez ekspertów, odpowiada³y na temat okolicznoci, przebiegu i wp³ywu bitwy pod
Monte Cassino na historiê. Ponadto ka¿da
z dru¿yn wykona³a po dwa zadania sprawnociowe (rzuty lotkami do tarczy oraz pi³eczkami tenisowymi do kosza).
Pierwsze miejsce zajê³a reprezentacja
gminy Brwinów uzyskuj¹c 20 punktów

w sk³adzie: Maciej Czubak i Dariusz Kryñski
z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Brwinowie oraz Jakub Ernt z Zespo³u Szkó³ w Otrêbusach.
Opiekunem grupy by³a pani El¿bieta Wiêch.
Drugie miejsce z iloci¹ punktów 18,5
zajê³a reprezentacja Pruszkowa w sk³adzie:
Natalia Makowska, Joanna Roman i Grzegorz
Pakowski z Publicznego Gimnazjum nr 3
im. Miry Zimiñskiej-Sygietyñskiej w Pruszkowie. Opiekun grupy: pan Wojciech Drewnowski.
Trzecie miejsce zajê³a reprezentacja
z Blonia z iloci¹ punktów 15 w sk³adzie:
Andrzej Stachlewski, Marcin Grzanka oraz
Robert Durdasiak z Zespo³u Szkó³ w Bieniewicach . Opiekunem grupy by³a pani Krystyna Gotowiec.
Nagrod¹ za zajêcie I miejsca jest wycieczka do W³och zwyciêskiej dru¿yny wraz z nauczycielem prowadz¹cym. Ponadto zwyciêzcy otrzymali z r¹k Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysokiego radioodtwarzacze
p³yt kompaktowych oraz pami¹tkowe dyplomy.

V Mistrzostwa Milanówka

szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w tenisie sto³owym
W dniu 13.03.04 stu dziesiêciu uczestników rywalizowa³o ZSG nr 1 w Mistrzostwach Milanówka w tenisie sto³owym
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka
Jerzego Wysockiego. Najlepiej w tenisa
sto³owego w Milanówku graj¹ uczniowie
ZSG nr 1.
Wyniki zawodów:

Rocznik 93 i m³odsi
Dziewczynki
1. Paulina Bielecka
2. Zuzanna Kowalczyk
3. Anita Sura³a
3. Kinga Orzechowska
Ch³opcy
1. Grzegorz K³udka
2. Micha³ Wo¿nicki
3. Mateusz Kurek
3. Micha³ Rajzyngier

Klasy gimnazjalne
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
NPSP
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1

Dziewczêta
1. Edyta Grzejszczyk
2. Anna Strza³kowska
3. Dominika Tomaszewska
3. Ma³gosia Matusiak
Ch³opcy
1. Zbigniew Mackiewicz
2. Emil ¯elazny
3. Sebastian Szlacheta
3. Dariusz Krajewski

ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
SP nr 2
NPSP
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 1
ZSG nr 3
ZSG nr 3
ZSG nr 3
ZSG nr 1

I Edycja ligi halowej w pi³ce no¿nej weteranów
Od listopada do marca 6 pi³karskich dru¿yn
rywalizowa³o w Miejskiej Hali Sportowej w Pi³karskiej Lidze Halowej Weteranów (+ 35 lat).
Mecze by³y bardzo zaciête i emocjonuj¹ce.
M³odzi pi³karze powinni braæ przyk³ad ze
starszych kolegów, którzy w mecze pi³karskie
wk³adali olbrzymi wysi³ek i zaanga¿owanie.
Tabela koñcowa rozgrywek:
1. Skauci w sk³adzie: Miros³aw Machwiejczyk,
Dariusz Zdulski, Krzysztof Andrzejewski,
Dariusz Gutowski, Jan Grzesiuk, Mariusz
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Przewodnicz¹ca Komisji Konkursowej
Zofia Pawlak-Szymañska

V Mistrzostwa
Milanówka

w tenisie sto³owym seniorów

Rocznik 9192

Dziewczynki
1. Olimpia Tomaszewska
2. Agata Zwoliñska
3. Monika Malakiewicz
3. Monika Jêdrzejczak
Ch³opcy
1. Kamil Radziak
2. Wojciech ¯elazny
3. Ignacy Bochiñski
3. Mateusz Ickiewicz

Laureatom drugiego miejsca oprócz dyplomów zosta³y wrêczone radioodbiorniki; trzeciego ksi¹¿ki  s³owniki jêzyka polskiego.
Dyplomy i nagrody rzeczowe zosta³y ufundowane w porozumieniu przez Burmistrzów,
Wójtów oraz Prezydenta wszystkich Gmin
bior¹cych udzia³ w konkursie.
Ponadto Burmistrz Jerzy Wysocki wrêczy³
dyplomy oraz nagrody (multimedialne programy edukacyjne) laureatom II etapu (gminnego) konkursu z terenu Milanówka:
Agnieszce Szczap z Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 3 (nauczyciel prowadz¹cy pani £ucja Kania), Maciejowi Pilarsowi oraz Janowi Szczygielskiemu z Gimnazjum Spo³ecznego MTE
z Milanówka (nauczyciel prowadz¹cy pani
Agata Markiewicz).
Gratulujê laureatom III etapu, pozosta³ym
uczestnikom dziêkujê za udzia³ w konkursie. Osobne podziêkowania nale¿¹ siê nauczycielom prowadz¹cym, którzy przygotowywali uczniów do wszystkich etapów konkursu.

Jaworski, Jerzy Guzak, Wojciech £abêda,
Krzysztof Go³awski
2. PPH. Jaro
3. Pizzeria Gemini
4. ZwiK
5. Watra
6. Rutyniarze
21.03.04 odby³ siê pi³karski Puchar Ligi
Weteranów. I tu dosz³o do niespodzianki. Zwyciêzcy ligi weteranów  Skauci zajêli dopiero 4
miejsce.

W dniu 3.04 br. na sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku
rywalizowali seniorzy w V Mistrzostwach
Milanówka w tenisie sto³owym. Po raz 4
z rzêdu wród kobiet zwyciê¿y³a pani Marzanna Korzêbska. Pan Marek Raksimowicz
zwyciê¿y³ wród panów broni¹c pi³ki meczowe w meczu pó³fina³owym i fina³owym.
Wyniki zawodów:
Panie:
1. Marzanna Korzêbska
2. Berenika Szafrañska
3. Monika Olejnik
4. Anna Murawska
Panowie:
1. Marek Raksimowicz
2. Artur Markowski
3. Tomek Stasiuk
4. Emil Dudziñski
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Wyniki pucharu ligi:
1. PPH Jaro w sk³adzie: Eugeniusz Wróbel,
Tadeusz Kurkiewicz, Zenon Chy¿y, Jaros³aw Kopeæ, Krzysztof Pu³awski, Grzegorz
Michalak, Jerzy Seweryniak, Waldemar
Iglicki, Zbigniew Osuch, Jacek Banaszczyk,
Bogdan Korycki
2. Pizzeria Gemini
3. Rutyniarze
4. Skauci
5. ZwiK
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Zmiany
w KS MILAN

Pocz¹tek rundy wiosennej sezonu 2003/2004
przyniós³ kilka zmian w dzia³alnoci Klubu.
Przede wszystkim zmieni³ siê Zarz¹d Klubu.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym,
które odby³o siê w dniu 25.03.2004 r. dokonano podsumowania wyników minionej kadencji oraz wybrano nowy Zarz¹d. Jeli chodzi o osi¹gniêcia, jest siê czym pochwaliæ:
 dru¿yna seniorów awansowa³a do ligi
okrêgowej,
 w rozgrywkach, po raz pierwszy w historii klubu, wystêpuj¹ cztery zespo³y (seniorzy, dwie dru¿yny trampkarzy z roczników 1988 i 1990 oraz dru¿yna ¿aków
z rocznika 1992),
 oddano do u¿ytku now¹ p³ytê g³ówn¹
ogrodzon¹ barierkami,
 przygotowano wa³ pod trybunê.
Osi¹gniêcia te by³y mo¿liwe, co podkrelano w czasie zebrania, dziêki przychylnoci
w³adz miasta z Burmistrzem Jerzym Wysockim
i Przewodnicz¹cym Rady Wojciechem Wlaz³o
na czele oraz kilku sponsorom, którzy znacz¹co wsparli Klub nie tylko finansowo.
Nowy Zarz¹d KS MILAN w sk³adzie:
J. Banaszczyk  Prezes
A. Zegarek
 V-ce Prezes ds. organizacji
M. Dziewicki  V-ce Prezes ds. sportu
G. Michalak  Skarbnik
B. Korycki
 Sekretarz
J. Seweryniarz  Cz³onek
M. Rastawicki  Cz³onek
H. Pyrzyna
 Cz³onek
Nowy Zarz¹d zosta³ przez zebranie zobowi¹zany do kontynuacji dzia³añ w kierunku
dalszego rozwoju Klubu, zarówno sportowego jak i organizacyjnego.
Nast¹pi³a równie¿ zmiana trenera dru¿yny seniorów (dru¿ynê prowadzi Leszek Ojrzyñski) oraz jej sk³ad. Kilku zawodników
odesz³o do innych klubów, m.in. wychowanek MILAN-u P. Wiesion próbuje swych si³
w III-ligowym OKÊCIE Warszawa, kilku innych wzmocni³o, mamy nadziej¹, nasz¹ dru¿ynê.
Otwarto i wyposa¿ono wietlicê
rodowiskow¹ w siedzibie Klubu.
Wyniki dru¿yn MILAN-u w pierwszych
meczach 2004 r.:
Seniorzy  Liga Okrêgowa
MILAN  PARTYZANT LESZNO (3:2)
O¯AROWIANKA  MILAN (2:1)
MILAN  RELAX RADZIWI££ÓW 1:0
Trampkarze starsi (1998)
GKS NA0
RONA GÓRA KALWARIA (2:1)
Trampkarze m³odsi (1990)
MSZCZONOWIANKA  MILAN (12:1)
¯aki (1992)
MILAN  POLONIA W-wa (0:12)
UKS B£YSKAWICA W-wa (3:1)
Bogdan Korycki

PROGRAM

Ochrony i Kszta³towania rodowiska
wraz z Programem Gospodarki
Odpadami Miasta Milanówka
na lata 20042011
Wszystkich mieszkañców Milanówka informujemy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami ustawy Prawo Ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627) Burmistrz Miasta Milanówka przyst¹pi³ do przygotowania Programu Ochrony i Kszta³towania rodowiska wraz z Programem Gospodarki Odpadami Miasta Milanówka na lata 20042011 Wszystkich zainteresowanych, którzy chc¹ siê zapoznaæ
z wersj¹ robocz¹ programu z dnia 17 marca
oraz wnieæ swoje komentarze, uwagi i wnioski zapraszamy na stronê internetow¹ miasta. (www.milanowek.pl <http://www.milanowek.pl>)
Poni¿ej podajemy adres, na który mo¿na
sk³adaæ swoje wnioski i uwagi do Programu:

Referat Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45,
budynek B, I piêtro, tel: 758-30-61 wew.
221, e-mail: srodowisko@milanowek.pl
Jednoczenie pragnê zaprosiæ w imieniu
Komitetu Steruj¹cego pracê nad przygotowaniem programu, wszystkich zainteresowanych mieszkañców na spotkanie, które odbêdzie siê 19.04.2004 r., o godzinie 18.00
w Miejskim Orodku Kultury, ul. Kocielna 3 w Milanówku w sprawie Programu
Ochrony i Kszta³towania rodowiska wraz z
Programem Gospodarki Odpadami Miasta
Milanówka na lata 20042011.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

UWAGA NOWOÆ!!!

ODBIÓR LEKÓW PRZETERMINOWANYCH
Referat Ochrony rodowiska informuje
mieszkañców Milanówka, ¿e od kwietnia br.
trwa akcja odbioru leków przeterminowanych, które stanowi¹ odpady niebezpieczne.
Akcja ma na celu wyeliminowanie ww. odpadów ze strumienia odpadów trafiaj¹cych
bezporednio na sk³adowisko, skierowanie
ich do unieszkodliwienia, zmniejszaj¹c w ten
sposób ich negatywny wp³yw na rodowisko.
W zwi¹zku z tym zosta³y rozstawione specjalistyczne pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków w ni¿ej wymienionych
aptekach i przychodniach na terenie Milanówka:
1. AWEMED, ul. Piasta 30, 05-822 Milanówek,
2. MILA-MED., ul. Królewska 125, Milanówek,
3. BIOVENA, ul. Mickiewicza 1, Milanówek,
4. BEL-DENT, ul. Przeskok 6, Milanówek,
5. APTEKA IZMAR II , ul. Piasta 30, Milanówek,
6. APTEKA RODZINNA, ul. Krakowska 10,
Milanówek,
7. APTEKAGalewscy, ul. Pi³sudskiego 19,
Milanówek.
Jednoczenie przypominamy o trwaj¹cej
od 2001 roku akcji zbiórki zu¿ytych baterii,
w tym baterii alkalicznych, które nale¿y
wrzucaæ do oznakowanych pojemników, rozstawionych na terenie miasta w nastêpuj¹cych punktach:
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 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.

SELEKTYWNA
ZBIÓRKA ODPADÓW
Burmistrz Miasta Milanówka informuje
mieszkañców, którzy uczestnicz¹ w systemie selektywnej zbiórki odpadów, i¿ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r., o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminie (Dz. U. Nr 132, poz, 622 z pó.
zm.) powinni posiadaæ jako w³aciciele nieruchomoci podpisan¹ umowê na odbiór odpadów komunalnych w tym równie¿ odpadów posegregowanych.
W zwi¹zku z powy¿szym przedstawiciele firmy Aminex od maja br. zobowi¹zuj¹
siê do zawarcia takiej umowy z ka¿dym
mieszkañcem uczestnicz¹cym w systemie.
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MILANÓWEK  WSPÓ£CZESNE MIASTO-OGRÓD
Czy Milanówek jest miastem-ogrodem,
czy te¿ nieprawnie uzurpuje sobie ten tytu³?
 ten dylemat wywo³a³ dyskusjê wród Radnych, dzia³aczy i wszystkich mieszkañców
naszego miasta. Pojêcie miasta-ogrodu
wprowadzi³ do planistyki angielski urbanista i socjolog sir Ebenezer Howard pod koniec XIX w. Uwa¿a³ on, ¿e pogarszaj¹ce siê
warunki bytowania w wielkich miastach
przemys³owych przyczyniaj¹ siê do spo³ecznej i moralnej degradacji ubo¿szych warstw
spo³ecznych, prowadz¹c nieuchronnie do rewolucji spo³ecznej. Ratunkiem mia³y byæ idealne miasta-ogrody, zak³adane przez samych
mieszkañców ma³e jednostki osiedleñcze, licz¹ce nie wiêcej ni¿ 30 tys. mieszkañców,
otoczone ze wszystkich stron terenami
otwartymi  ³¹kami, polami, lasami, nieu¿ytkami. Jednostki te mia³y strukturê strefow¹,
z wydzielonymi terenami mieszkalnymi,
us³ugowymi i produkcyjnymi, a budynki
mieszkalne by³y otoczone ogrodami nale¿¹cymi do poszczególnych rodzin oraz ogrodami publicznymi. Za³o¿ycielem miasta by³o
towarzystwo akcyjne, którego przyszli
mieszkañcy byli udzia³owcami. Ze swoich
indywidualnych dochodów mieli sp³acaæ
koszty zakupu dzia³ek i budowy domu,
a nastêpnie finansowaæ utrzymanie dróg,
zieleni i instytucji komunalnych.
Howard opracowa³ tak¿e koncepcje kompozycyjne pierwszych miast-ogrodów, ale

by³y to bardziej schematy ideowo-organizacyjne ani¿eli konkretne propozycje urbanistyczne. Zreszt¹ dla twórców pierwszych
miast-ogrodów nie forma by³a najwa¿niejsza, ale cel i sposób budowy miasta, a tak¿e
jego funkcjonowanie.
Miasta-ogrody zaczê³y powstawaæ w innych krajach Europy i Ameryki, g³ównie
w krajach intensywnie uprzemys³owionych.
Ju¿ w drugiej dekadzie XX w. pojawiaj¹ siê
równie¿ w Polsce, a jednym z najbardziej
znanych jest Podkowa Lena, która w du¿ej
mierze zachowa³a swój pierwotny charakter.
Milanówek powsta³ z po³¹czenia kilku
niezale¿nych parcelacji s¹siaduj¹cych ze
sob¹ maj¹tków  Milanówka, Czubina i Grudowa., nie by³ wiêc planowany jako miastoogród. Jako zwarty organizm miejski
ukszta³towa³ siê ostatecznie w latach 20
ubieg³ego wieku. Zarówno w sferze kompozycji urbanistycznej, jak te¿ w relacjach miêdzy rodowiskiem przyrodniczym i kulturowym, a szczególnie w specyficznych relacjach spo³ecznych, naby³ wielu cech miastaogrodu. Uzasadnia to szczegó³owo Tadeusz
Zagrodzki, historyk sztuki, w Studium historyczno-konserwatorskim m. Milanówka.
Milanówek nale¿y zatem uznaæ za wspó³czesne miasto-ogród. Nasze miasto nie by³o
celowo planowanym organizmem o tym charakterze, ale cech takich naby³o z biegiem

RATUJMY KASZTANY!!!
Zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ do
wszystkich mieszkañców Milanówka o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu ratowanie
kasztanowca bia³ego.
W Polsce szkodnik kasztanowca bia³ego
Szrotówek kasztanowiaczek (Cameraria
ohridella) zosta³ wykryty po raz pierwszy
w roku 1998, obecnie wystêpuje w Polsce
w du¿ym nasileniu.
Wiele gmin w ostatnim roku podjê³o próbê walki ze szkodnikiem polegaj¹cej na zastosowaniu ró¿nych metod, takich jak np.:
 najczêciej stosowana  wygrabianie opad³ych lici i ich niszczenie,
 nieselektywny masowy od³ów motyli
z zastosowaniem feromonu p³ciowego 
daj¹cy niewielkie skutki,
 zak³adanie opasek z preparatem klej¹cym,
 metoda iniekcji.
Prowadzone przez prof. dr hab. Gabriela
£abanowskiego badania w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz
w Laboratorium Badawczo-Wdro¿eniowym
PASTINOVA w Jaworznie doprowadzi³y do
opracowania bezpiecznej dla rodowiska
metody zwalczania szkodnika przez iniekcjê preparatu do pni kasztanowców.
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Zalet¹ tej metody jest jednoczesne zabezpieczenie drzew przed szrotówkiem i przed
grzybem powoduj¹cym czekoladow¹ plamistoæ lici kasztanowca. Metoda ta zabezpiecza drzewa na okres 23 lat.
W roku 2004 r. nasza Gmina pragnie w³¹czyæ siê zdecydowanie do walki z tym szkodnikiem przy wspó³pracy z Pañstwem.
Planowane metody walki ze szrotówkiem
kasztanowiaczkiem w Milanówku:
 na prze³omie marca i kwietnia firma specjalistyczna wykona³a iniekcjê przy 110
drzewach  kasztanowcach bia³ych rosn¹cych w pasach drogowych;
 w pierwszej po³owie wrzenia planowana jest akcja odbioru lici kasztanowca
w foliowych workach, szczelnie zamkniêtych, z terenu prywatnych posesji, przy
dotacji z WFOiGW. Licie te bêd¹ uk³adane w pryzmy i dok³adnie przykryte
warstw¹ ziemi o gruboci 50 cm na terenie miejskiej kompostowni przy ul. Wiatracznej.
Ponadto w pierwszej po³owie marca br.
zosta³y zakupione i powieszone dodatkowe
budki lêgowe dla sikorek, które niszcz¹ g¹sienice szrotówka kasztanowiaczka.

czasu, w wyniku dzia³añ planistycznych,
spo³ecznych i gospodarczych swych obywateli, którym z pewnoci¹ idee miasta-ogrodu
by³y znane i bliskie.
Milanówek mo¿e zostaæ wspó³czesnym
miastem-ogrodem, w nowoczesnym tego
s³owa znaczeniu. Jak niewiele innych miast
ma szansê staæ siê ekosystemem miejskim,
w którym mieszkañcy, zabudowa i przyroda
tworz¹ organiczn¹ i kompozycyjn¹ jednoæ.
Mylê, ¿e tak w³anie wyobra¿a³ sobie Howard swoje idealne miasto-ogród, które tworzy warunki sprzyjaj¹ce wszechstronnemu
rozwojowi swoich mieszkañców, w sferze fizycznej, umys³owej i duchowej. Jest to wielkie wyzwanie dla w³adz samorz¹dowych i dla
wszystkich mieszkañców. To od ich wiadomoci spo³ecznej i ekologicznej, od polityki
zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e
od ich determinacji i woli w du¿ej mierze zale¿y, czy uchronimy i wykorzystamy dziedzictwo pozostawione nam przez naturê
i przez naszych przodków, czy te¿ zamienimy siê w jeszcze jedno podwarszawskie nijakie bieda-miasteczko.
Z dyskusji, jaka w tej materii rozgorza³a,
wynikaj¹ wnioski optymistyczne. Potwierdza to równie¿ przywrócenie przez Radnych
Miasta Milanówka zapisu w statucie, ¿e Milanówek jest miastem-ogrodem. Pocz¹tek
zosta³ zrobiony.
Wies³aw S³owik

W naszych warunkach skutecznym, bezpiecznym i tanim sposobem jest regularne
(wskazane jest codzienne), dok³adne grabienie i gromadzenie lici w szczelnie zaklejonych workach foliowych lub ich kompostowanie. Temperatura w pryzmie przez kilka
tygodni powinna wynosiæ ponad 4050oC.
Aby to osi¹gn¹æ, trzeba pryzmê przykryæ foli¹ lub warstw¹ ziemi (ok. 4050 cm). Specjalici zalecaj¹ nie zdejmowanie folii z pryzmy do koñca maja.
Pamiêtajmy, ¿e pozostawienie nawet niewielkich resztek lici (w nich zimuje szrotówek) zniweczy nasz wysi³ek, poniewa¿
z poczwarek, znajduj¹cych siê zaledwie w kilogramie suchych lici, mo¿e na wiosnê wykluæ siê oko³o 4500 motyli.
W zwi¹zku z powy¿szym apelujê o skrupulatne wygrabianie lici gromadzenie ich
w szczelnych workach foliowych lub kompostowanie w wy¿ej podany sposób.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat niszczenia tego szkodnika proszê o kontakt z Ogrodnikiem Miejskim
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku przy
ul. Kociuszki 45, tel. 758-30-61 wew. 202.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Nasze kasztanowce gin¹!
Szanowni S¹siedzi,

Jak wiadomo drzewa kasztanowce
masowo choruj¹ i gin¹, zaatakowane
przez bardzo niebezpiecznego szkodnika
 maleñkiego motylka szrotówka kasztanowiaczka. Wczesn¹ wiosn¹ doros³e motylki masowo wychodz¹ z poczwarek, ukrytych wród zesch³ych lici oraz na powierzchni ziemi, i wêdruj¹ po pniach do zielonych
lici kasztanowców, gdzie sk³adaj¹ jaja
(mog¹ te¿ byæ przenoszone wiatrem spod
innych kasztanowców, przenoszone na
ubraniach lub samochodach) i cykl siê powtarza.
Larwy motylka ¿eruj¹ na liciach kasztanowców, niszcz¹c ich tkanki, powoduj¹c br¹zowienie, skrêcanie i opadanie. Poczwarki
motylka spadaj¹ na ziemiê razem z opadaj¹cymi liæmi, przetrzymuj¹ zimê na powierzchni gleby, przede wszystkim w ció³ce. W ci¹gu lata mo¿e powstaæ kilka pokoleñ
szrotówka, co intensyfikuje chorobê. Zim¹
kasztanowce nie maj¹ szkodnika, s¹ czyste,

z wyj¹tkiem nielicznych utrzymuj¹cych siê
przez zimê w wisz¹cych br¹zowych, skrêconych liciach.
Walka ze szrotówkiem jest trudna.
Wiosn¹, w okresie wychodzenia motyli
z poczwarek, stosuje siê m.in. zastrzyki do
pnia kasztanowca (co jest drogie) i opaski
z lepów dooko³a pni. Najprostszym sposobem jest spalenie opad³ych lici kasztanowców (co nie jest dozwolone w Milanówku) lub
zebranie opad³ych lici kasztanowca do plastikowych worków wiosn¹ i jesieni¹, i przechowanie ich szczelnie zamkniêtych do koñca czerwca, tak aby wylêg³e motylki wyginê³y; dopiero wtedy licie mog¹ byæ u¿yte
jako kompost. Jednak przy grabieniu opad³ych lici oko³o po³owy poczwarek wypada
na glebê i prze¿ywaj¹ tam nie uszkodzone
do przepoczwarczenia.
Najprostszym, domowym sposobem
jest szczelne przykrycie gleby wraz ze ció³k¹ p³achtami plastikowymi w zasiêgu koron
kasztanowców. P³achty plastikowe trzeba

przycisn¹æ kamieniami lub warstw¹ ziemi,
i przetrzymaæ tak do czerwca, uniemo¿liwiaj¹c wyjcie motylków w korony. Alternatywnymi sposobami wiosennymi (przed wyjciem motyli z poczwarek) mo¿e byæ przysypanie powierzchni gleby, w zasiêgu koron,
20 cm warstw¹ ziemi, albo ogrzanie powierzchni ziemi do ok. 50oC (gor¹ca woda,
para itd.)

TYLKO WALKA NA CA£YM
OBSZARZE MILANÓWKA
BÊDZIE SKUTECZNA!

Dane te zasiêgnê³am z Internetu http://
szrotowek.geolas.net/index.php?nr=zwalczanie oraz konsultowa³am ze specjalist¹
z SGGW.

Szanowni S¹siedzi,

Jak bêdzie wygl¹da³ nasz Milanówek bez
kasztanowców? Spróbujmy obroniæ nasze
drzewa.
Dr Katarzyna Andrejewa-Prószyñska
(755-87-06)

OG£OSZENIE IV edycji konkursu

na NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓDEK
PRZYDOMOWY W MILANÓWKU 2004
Je¿eli macie Pañstwo balkon ciekawie obsadzony kwiatami, lub urz¹dzony ogródek przy
domu, firmie albo jestecie zachwyceni prac¹ s¹siadów, znajomych, rodziny Zg³aszajcie swoje propozycje do 14.05.2004r. bezporednio do Ogrodnika Miejskiego w Urzêdzie Miejskim
w Milanówku przy ul. Kociuszki 45, budynek B, I piêtro (758-30-61..62 w. 202).

Regulamin IV Edycji Konkursu
1. Koordynatorem konkursu jest Ogrodnik
Miejski.
2. Konkurs trwa od 15.05.2004 r. do
30.09.2004 r.
3. Konkurs organizowany jest w nastêpuj¹cych kategoriach:
I. Balkony i ogródki w domach wielomieszkaniowych.
II. Ogród ozdobny przy zabudowie
mieszkaniowej.
III. Ogród o charakterze lenym przy zabudowie mieszkaniowej.
IV. Ogród ozdobny przy firmie.
4. W konkursie mog¹ braæ udzia³ w³aciciele lub zarz¹dcy obiektów wymienionych
w pkt. 3, zg³oszonych w terminie do
14.05.2004 r.
5. Druki zg³oszeñ znajduj¹ siê u Ogrodnika
Miejskiego w UM w Milanówku przy
ul. Kociuszki 45, budynek B (I piêtro)
oraz na stronie internetowej: www.milanowek.pl. Przyjmowane s¹ tak¿e w³asnorêcznie napisane zg³oszenia zawieraj¹ce
dane wskazane w regulaminie.

Zg³oszenia powinny byæ z³o¿one osobicie. Mog¹ byæ tak¿e (po uzyskaniu pisemnej akceptacji zainteresowanych) dokonywane przez s¹siadów, znajomych, radnych
Rady Miejskiej.
Jedna osoba mo¿e zg³osiæ do konkursu
tylko jedn¹ posesjê.
6. Sk³ad Komisji Konkursowej ustala Burmistrz Miasta Milanówka.
7. Komisja dokona co najmniej dwukrotnego przegl¹du ka¿dej zg³oszonej posesji
w terminach wskazanych w pkt. 2.
8. W ocenie zg³oszonych obiektów Komisja
bierze pod uwagê kryteria:
 zagospodarowanie obiektu (architektura krajobrazu),
 stan sanitarno-porz¹dkowy w obiektach i obszarze przylegaj¹cym,
 stan techniczny budynków, grodzeñ
i obiektów towarzysz¹cych,
 zastosowanie pomys³owoci i niekonwencjonalnych rozwi¹zañ, dotycz¹cych urz¹dzenia zieleni, ma³ej architektury oraz prac pielêgnacyjno-po-

Dla laureatów konkursu przewidziane s¹
bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe!
ORGANIZATOR konkursu
Burmistrz Miasta Milanówka

rz¹dkowych, i ocenia stopieñ ich spe³nienia metod¹ punktow¹.
9. W czasie pierwszego przegl¹du Komisja
dokonuje selekcji i eliminuje obiekty, których ³¹czna liczba punktów (liczona metod¹ redniej arytmetycznej ocen wszystkich cz³onków Komisji nie przekracza 60,
w przypadku balkonu 20), z ka¿dorazowego przegl¹du posesji i balkonów.
10. Komisja ma prawo w czasie pierwszego
przegl¹du w³¹czyæ do konkursu nie zg³oszone obiekty po uzyskaniu zgody w³aciciela, zgodnie z zapisem pkt. 4 niniejszego regulaminu.
11. Komisja sporz¹dza protoko³y, w których
podsumowuje liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników
i liczbê dokonanych ocen.
12. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w terminie do 30.10.2003 r. po sporz¹dzeniu
przez Komisjê protoko³u koñcowego.
O uzyskaniu kolejnoci miejsc w ka¿dej
grupie decyduje rednia ocena punktowa
obliczana jako iloraz sumy ocen uzyskanych podczas obydwu przegl¹dów i liczby tych ocen.
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DYSTRYBUCJA
KWIATÓW LETNICH
Zainteresowanych mieszkañców Milanówka informujemy, ¿e 22 kwietnia br.
(czwartek) planowana jest dystrybucja sadzonek kwiatów po cenach hurtowych. Dystrybucja odbêdzie siê na terenie Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45
w godz. 8.0015.00.
Uwaga!
 nie ma zapisów na sadzonki kwiatów,
 mo¿na bêdzie zakupiæ dowoln¹ iloæ
i dowolny gatunek kwiatów po cenach
hurtowych.
Szczegó³owych informacji udziela Ogrodnik Miejski, ul. Kociuszki 45 (budynek B,
I piêtro), tel. 758-30-61(62) wew. 202.
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Dzieñ Ziemi
 22 kwietnia

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Ziemi pragniemy zachêciæ mieszkañców naszego miasta do uczestnictwa we wspólnym sprz¹taniu terenów publicznych. Dotychczas na
nasz apel odpowiada³y dzieci i m³odzie¿
szkolna, które usuwa³y odpady nie tylko
z terenu szko³y, lecz tak¿e z terenów ogólnodostêpnych. We wspólnej akcji sprz¹tania
mog¹ uczestniczyæ osoby doros³e wraz
z dzieæmi b¹d wnukami. Osoby doros³e zainteresowane akcj¹ proszone s¹ do Referatu
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45 (budynek
B, I piêtro) o podanie informacji:
1. Miejsca sprz¹tania i miejsca ustawienia
worków z odpadami do wywozu przez
s³u¿by miejskie,
2. Terminu sprz¹tania,
3. Iloci osób sprz¹taj¹cych.
Osoby odpowiedzialne za przebieg akcji
otrzymaj¹ w Referacie Ochrony rodowiska
rêkawice ochronne oraz worki na odpady.
Akcja bêdzie trwa³a od 1925 kwietnia
2004 r.

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

UWAGA
MIESZKAÑCY!
Niebezpieczne skutki wypalania traw to
przede wszystkim:
 zaburzenia naturalnej równowagi ekologicznej,
 degradacja gleby,
 niszczenie po¿ytecznej mikrofauny,
 spalenie legowisk i gniazd ptactwa oraz
ostoi dzikiej zwierzyny,
 niszczenie piêkna przyrody i krajobrazu,
 ród³o gronych po¿arów lasów i zabudowañ.
Wypalanie traw  to nieszczêcie !!!
Artyku³ 59 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 roku o OCHRONIE PRZYRODY stanowi:
Kto wypala rolinnoæ na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach, rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych, w strefie
oczeretów lub trzcin, podlega karze aresztu
lub grzywny.
ZAUWA¯ONE PRZYPADKI WYPALANIA
SUCHEJ TRAWY NIEZW£OCZNIE ZG£OCIE:
4 OCHOTNICZEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ
telefon: 758 34 25 lub 998
5 STRA¯Y MIEJSKIEJ
telefon: 724 80 45 lub 986
p. o. Kier. Ref. Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

OG£OSZENIE

Burmistrza Miasta Milanówka

o przetargu nieograniczonym, zgodnie
z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówieñ publicznych na Pielêgnacjê drzew  pomników przyrody na terenie
MilanówkaPKWiU: 92.53.12
Termin realizacji:
od 20.05.2004 r. do 20.06.2004 r.
Kryteria oceny ofert:
cena jednostkowa za pielêgnacjê 1 drzewa
 100%.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na odebraæ osobicie u Ogrodnika Miejskiego w Urzêdzie
Miejskim w Milanówku przy ul. Kociuszki
45, budynek B (I piêtro).
Uprawniona do kontaktów z oferentami
uprawniona jest: Zofia Krawczyk  Ogrodnik Miejski, tel. 758 30 61 (62) wew. 202.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia
22.04.2004 r. o godz. 10.00. (w sekretariacie Urzêdu Miejskiego, Milanówek ul. Kociuszki 45, bud. A)
Otwarcie ofert nast¹pi: dnia 22.04.2004 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Rady Miasta Milanówka, ul. Kociuszki 45, budynek B
(sala konferencyjna)
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 21 ust. 1
i art. 24 ust. 1 ustawy oraz spe³niaj¹cy warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin zwi¹zania z ofert¹: max. 30 dni
licz¹c od terminu sk³adania ofert.

Dla w³acicieli psów w naszym miecie
Burmistrz Miasta Milanówka przypomina w³acicielom posiadaj¹cych psy o obowi¹zkowych szczepieniach przeciwko wcieklinie.
Szczepienia przeprowadz¹ lekarze weterynarii:
1. Pan Przemys³aw Albin, w lecznicach: przy
ul. Warszawskiej 21 A i ul. Chrzanowskiej 7.
2. Pan Zbigniew Krzywicki, w lecznicy przy
ul. Sportowej 3.
3. Pani Gra¿yna Polañczyk, w lecznicy przy
ul. Sportowej 3.
Ponadto szczepienia przeciwko wcieklinie bêd¹ wykonywane w wyznaczonych
punktach na terenie miasta. Informacje
z dok³adnymi terminami i punktami szczepieñ bêd¹ rozwieszone na tablicach i s³upach
og³oszeniowych na terenie Milanówka oraz
podane przez radio BOGORIA.
Obowi¹zkowe szczepienia przeciwko
wcieklinie na terenie miasta Milanówka
przeprowadzone bêd¹ w miesi¹cu maju br.

W roku bie¿¹cym ka¿dy w³aciciel psa,
który op³aci podatek od posiadania psów
(podstawa prawna: Uchwa³a nr 113/XI/2003
Rady Miasta Milanówka z dnia 25.11.2003 r.)
nie bêdzie p³aciæ za szczepienia przeciwko
wcieklinie. Osoby, które ukoñczy³y 65 rok
¿ycia s¹ zwolnione od p³acenia podatku.
Ww. osoby zwolnione z uiszczenia op³aty za
szczepienie powinni okazaæ przy szczepieniu psa:
 potwierdzenie op³aconego podatku za psa
 emeryci i rencici (po 65 roku ¿ycia) 
legitymacjê rencisty (emeryta) lub dowód
osobisty z ostatnim odcinkiem emerytury (renty).
W czasie szczepieñ przeciw wcieklinie
ka¿dy mieszkaniec otrzyma od lekarza weterynarii znaczek identyfikacyjny dla swojego psa. Bardzo prosimy o umieszczenie
znaczka na obro¿y.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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