www.milanowek.pl

Nr 4 (2004)

ISSN 1508-6666

Z prac Burmistrza
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a) powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1
w Milanówku, w dniu 13 maja br.,
b) powo³ania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia VI edycji miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego
w dniu 28 maja br.,
c) sprawozdania z wykonania bud¿etu
miasta Milanówka za 2003 r.,
d) korekty bud¿etu miasta Milanówka na
2004 r.,
e) zmiany zarz¹dzenia dot. powo³ania
komisji do skontrolowania jednostki
bud¿etowej Stra¿ Miejska  zmian
a dotyczy terminu i zakresu kontroli,
f) powo³ania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jako organu doradczego Burmistrza w sprawach
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
g) odp³atnoci za udzia³ w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
w kwocie 200 z³ brutto za ka¿dorazowy udzia³ w posiedzeniu Komisji.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekt uchwa³y w sprawie korekty bud¿etu Miasta Milanówka za rok 2004.
3. Zaj¹³ stanowisko w sprawach:
a) zaakceptowa³ projekt VI miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego w szko³ach podstawowych i gimnazjach
w Milanówku, Tematy konkursowe s¹
nastêpuj¹ce: Pomys³ na recycling 
plakat, Kupuj odpowiedzialnie,
Chroñmy rodowisko przed odpadami niebezpiecznymi, Cywilizacja czy
natura ?  dylemat miasta-ogrodu,
Ochrona rodowiska i recycling to przysz³oæ dla ciebie i nastêpnych pokoleñ,
b) przed³u¿y³ na kolejne 3 lata umowê na
dzier¿awê gruntu pod kiosk przy
ul. Krakowskiej przy stacji PKP,
c) zdecydowa³ szukaæ korzystniejszej
oferty na odbiór pad³ych zwierz¹t
z terenu Milanówka, ni¿ propozycje
przedstawione przez Zwi¹zek Miêdzygminny Mazowsze Zachodnie,
ci¹g dalszy na str. 3

32 rodziny ju¿ maj¹ swój TBS
W dniu 28 kwietnia br. zosta³ oddany do u¿ytkowania pierwszy na terenie
Milanówka 32-rodzinny budynek mieszkalny, budowany w ramach
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Zieleñ Miejska sp. z o.o.
Kiedy w listopadzie 2001
roku przedk³ada³em Radzie Miasta projekt uchwa³y w sprawie
przyst¹pienia Gminy Milanówek
do realizacji budownictwa wielorodzinnego dla lokatorów, w ramach Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Zieleñ Miejska sp. z o.o. w Pruszkowie,
uzasadnia³em projekt uchwa³y
tym, ¿e powierzenie budownictwa ju¿ dzia³aj¹cemu TBS-owi
z du¿¹ praktyk¹ (wybudowa³ ju¿
285 lokali) jest posuniêciem
ci¹g dalszy na str. 4

Mieszkañcy miasta i budynku TBS zgromadzeni
na ceremonii otwarcia

NOWY KOMISARIAT POLICJI
lepsze mo¿liwoci dzia³ania

czonym budyneczku, który nie zapewnia³ nawet minimalnych warunków do wykonywania
podstawowych, a tym bardziej rosn¹cych ostatnio zadañ Policji. Có¿, od tamtych przedwojen-

5 maja br. milanowska Policja otrzyma³a
lni¹cy nowoci¹ Komisariat przy ul. Literackiej 13. Oby ta trzynastka by³a szczêliwa
ci¹g dalszy na str. 6
i dla Policji i dla milanowian! Budynek stoi, gdzie poprzedni, a jednak w miejscu dawnej ruiny pojawi³ siê 21. wiek. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e ten nowoczesny piêtrowy
budynek, powsta³ zaledwie w ci¹gu 7 miesiêcy. Realizator inwestycji  Zak³ad Remontowo-Budowlany Komendy Sto³ecznej Policji
wraz z podwykonawcami  zas³uguje na du¿e uznanie. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Spo³ecznemu Komitetowi Budowy Komisariatu za wielki wk³ad w realizacjê inwestycji.
Od prawej: Zbigniew Chwaliñski Z-ca Komendanta
Wybudowanie nowoczesnego G³ównego Policji, Roman Trzcieliñski, Z-ca KomenKomisariatu w Milanówku to du¿e danta Sto³ecznego Policji,Wojciech Wlaz³o Przewodwydarzenie, bowiem przedwojen- nicz¹cy Rady Miasta Milanówka, Jerzy Wysocki
ny Komisariat z lat 1932-33 mie- Burmistrz Miasta Milanówka, Miros³aw Borkowski
ci³ siê w ciasnym i mocno znisz- Komendant Komisariatu Policji w Milanówku
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Fot. M. Kacprzak

w dniach od 31 marca
do 27 kwietnia 2004 r.

XV Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

XV Sesjê Rady Miasta Milanówka, która
odby³a siê w dniu 27 kwietnia 2004 r. otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
Wszyscy zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ zmar³ego w dniu 14 kwietnia 2004 r.
radnego Tadeusza Samoraja.
W Sesji udzia³ wziêli radni, Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza
Zbigniew Laska, Skarbnik Gra¿yna Wójcik,
Sekretarz Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu Miejskiego i mieszkañcy miasta Milanówka.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Przewodnicz¹cy Rady Wojciech Wlaz³o
przekaza³ g³os Burmistrzowi Miasta Jerzemu
Wysockiemu i Skarbnikowi Miasta Gra¿ynie
Wójcik w celu prezentacji sprawozdania
z wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za
rok 2003.
Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu, Inwestycji Miejskich i Integracji z Uni¹ Europejsk¹ Bo¿ena Utrata przedstawi³a pozytywn¹
opiniê dot. sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta za rok 2003.
Przewodnicz¹cy poszczególnych Komisji
przedstawili pozytywne opinie dot. sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za rok 2003.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³:
 opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wykonaniu bud¿etu Miasta Milanówka za rok 2003,
 opiniê Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za rok 2003,
 opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej, a nastêpnie uchwa³ê dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka.
l Uchwa³a nr 154/XV/04
w sprawie: przyjêcia sprawozdania
z dzia³alnoci finansowej Gminy za rok
2003 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka z tego tytu³u,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13-za,
1-przeciw.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce
projekty uchwa³:
l Uchwa³a nr 155/XV/04
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego
Orodka Kultury za 2003 r., przyjêta
w g³osowaniu 14-za, jednog³onie.
l Uchwa³a nr 156/XV/04
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2003r., przyjêta w g³osowaniu 14-za, jednog³onie.
l Uchwa³a nr 157/XV/04
w sprawie: uchylenia Uchwa³y Nr 120/XI/03
Rady Miasta Milanówka z dnia 25 listo-
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pada 2003 r. w sprawie: utworzenia
z Gmin¹ Grodzisk Mazowiecki spó³ki
z o.o. Przedsiêbiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego z siedzib¹ w Grodzisku Maz., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14-za, jednog³onie.
Przedstawiamy pismo Burmistrza Miasta
Milanówka Jerzego Wysockiego, skierowane 26.04.2004 r. do Przewodnicz¹cej
Komisji Bud¿etu, inwestycji Miejskich
i Integracji z Uni¹ Europejsk¹ Rady Miasta Milanówka, w tej sprawie.
Bior¹c pod uwagê wynik dotychczasowych rozmów w sprawie miêdzygminnej
spó³ki wodno-kanalizacyjnej z udzia³em
Grodziska Maz. i Milanówka, prowadzonych zarówno w naszym gronie (Rada
Miasta i Burmistrz Miasta Milanówka),
jak równie¿ z w³adzami i radnymi Gminy
Grodzisk Maz., zdrowy rozs¹dek nakazuje mi by odst¹piæ od podpisania umowy
spó³ki w kszta³cie i zakresie zaproponowanym przez Gminê Grodzisk Maz. i wycofaæ przed³o¿ony na dzisiejsz¹ Komisjê
Bud¿etu, Inwestycji Miejskich i Integracji
z Uni¹ Europejsk¹ Rady Miasta, projekt
uchwa³y w sprawie przekazania do tworzonej spó³ki miêdzygminnej aportu
w postaci sieci kanalizacyjnej i nieruchomoci z przepompowniami cieków.
Wobec powy¿szego przedk³adam Komisji
probê o skierowanie do Rady Miasta
wniosku o zdjêcie projektu uchwa³y jw.
z porz¹dku XV Sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 27.04.2004 r. z jednoczesnym upowa¿nieniem mnie do poszukiwania i przed³o¿enia Radzie Miasta
najbardziej korzystnych dla
Milanówka rozwi¹zañ dotycz¹cych zarz¹dzania komunaln¹
sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹, jak
równie¿ pozyskania rodków zewnêtrznych, w celu przyspieszenia budowy sieci kanalizacyjnej
na terenie Miasta, nie wykluczaj¹c równie¿ rozmów z w³adzami
Grodziska Maz.
Radni w g³osowaniu 13-za,
1-wstrz. przyjêli stanowisko,
w którym upowa¿niono Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego do poszukiwania i przed³o¿enia Radzie Miasta najbardziej
korzystnych dla Milanówka
rozwi¹zañ dot. zarz¹dzania komunaln¹
sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹ oraz pozyskania rodków zewnêtrznych, w celu
przyspieszenia budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta, nie wykluczaj¹c
równie¿ rozmów z w³adzami Grodziska
Maz.
l Uchwa³a nr 158/XV/04
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2004
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
14-za, jednog³onie.

Uzasadnienie do Uchwa³y
Zwiêkszenie planu dochodów bud¿etowych
 Rozdz. 75495  Pozosta³a dzia³alnoæzwiêksza siê plan dochodów o kwotê
3.000 z³ tj. o zrealizowane wp³ywy za reklamê umieszczon¹ w drukowanych broszurkach dla dzieci w zwi¹zku z organizowanym konkursem Bezpieczna droga
do szko³y.
Zwiêksza siê wydatki bud¿etowe
 Rozdz. 75495  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê plan wydatków przeznaczonych na organizacjê konkursu Bezpieczna droga do szko³y o kwotê 3.000 z³.
Zmiany w planie wydatków, wynikaj¹ce
z przeniesieñ planu.
 Rozdz. 80101 Szko³y podstawowe 
zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych o kwotê 90.000 z³ . rodki przeznacza siê na nastêpuj¹ce remonty w szko³ach podstawowych:
a) dla ZSG Nr 1 kwotê 20.000 z³ z przeznaczeniem na remont instalacji c.o. (wymiana grzejników),
b) dla Szko³y Podstawowej Nr 2  40.000 z³
na remont zniszczonej elewacji budynku,
naprawê dachu, malowanie sal dydaktycznych oraz remont pod³ogi na korytarzu dolnym i górnym oraz w salach lekcyjnych,
c) dla ZSG Nr 3 kwotê 30.000 z³ z przeznaczeniem na wymianê stolarki okiennej,
remont elewacji, pod³óg oraz naprawê
krat zabezpieczaj¹cych okna pomieszczeñ sto³ówki i kuchni.
 Rozdz. 85219  Orodki pomocy spo³ecznej  niewykorzystane rodki w planie po
wyp³acie dodatkowego wynagrodzenia
rocznego przeznacza siê na pokrycie
kosztów odprawy emerytalnej dla pracownika OPS-u.

G³osowanie za udzieleniem absolutorium
Burmistrzowi Miasta Milanówka

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

Z prac Burmistrza
w dniach od 31 marca
do 27 kwietnia 2004 r.

ci¹g dalszy ze str. 1

d) przed³u¿y³ o miesi¹c, czyli do 15.04 br.
termin opracowania dokumentacji
technicznej kana³u sanitarnego z przykanalikami w ul. Mickiewicza,
e) przed³u¿y³ na rok umowê dzier¿awy
gruntu pod sklepem wêdkarskim przy
ul. Warszawskiej 36,
f) wyznaczy³ na dzieñ 19 czerwca br. termin otwarcia k¹pieliska miejskiego
w sezonie letnim 2004 r., i okreli³
ceny biletów wstêpu na poziomie roku
2003, tj.: doroli  8 z³, m³odzie¿
z Milanówka z wa¿n¹ legitymacj¹
szkoln¹ i dzieci z terenu Milanówka 
wstêp wolny, dzieci i m³odzie¿ spoza
Milanówka (z wa¿n¹ legitymacj¹ szkoln¹)  2 z³, rencici i emeryci  2 z³, studenci z wa¿n¹ legitymacj¹  3 z³,
g) przeznaczy³ 200 z³ na dofinansowanie
kosztów cie¿ki dydaktycznej o charakterze ekologicznym w Zespole
Szkó³ Gminnych nr l,
h) przed³u¿y³ o miesi¹c, czyli do20.05 br.,
termin opracowania dokumentacji
technicznej kana³u sanitarnego z przy-

kanalikami w ul. Marsza³kowskiej,
Jasnej, Cichej i S³onecznej.
4. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na odbiór i unieszkodliwianie p³yt
azbestowo-cementowych pochodz¹cych z demonta¿u pokryæ dachowych
na terenie posesji w Milanówku,
b) na pielêgnacjê zieleni miejskiej na terenie Milanówka w latach 2004-2006
 uniewa¿nienie I przetargu i uruchomienie II przetargu,
w trybie zapytania o cenê
c) na dostawê materia³ów dla Powiatowego Zarz¹du Dróg do budowy chodnika w ul. Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej,
d) na opracowanie w terminie do 30.06 br.
dokumentacji technicznej kana³ów sanitarnych wraz z przykanalikami:
 w ul. Wielki K¹t (Spacerowa-Zachodnia) i Pasiecznej,
 w ul. Przechodniej i Granicznej (od
ul. Krótkiej),
 w ul. Grabowej (Pi³sudskiego-Okólna),
 w ul. Brwinowskiej (dawny szpital
Turczynek).
 na zakup sprzêtu i programów komputerowych dla Urzêdu Miejskiego,

Ostatnie po¿egnanie
W dniu 17 kwietnia 2003 r. ¿egnalimy kolegê i przyjaciela, który odszed³ od nas za szybko, a tyle jeszcze moglimy razem zrobiæ.
Tadeusz Samoraj by³ cz³owiekiem bezkonfliktowym, spokojnym, przyjacielsko nastawionym do ludzi i ¿ycia. Od urodzenia Milanowianin, który kocha³ to miasto i zawsze
stara³ siê mu s³u¿yæ, a w szczególnoci czêci po³udniowej, w której mieszka³. Przez
ostatnie 6 lat pracowa³ jako radny w radzie
miasta i zapamiêtamy Go, jako rzecznika
mieszkañców Milanówka. Miêdzy innymi,
dziêki Tadeuszowi, bezimienna uliczka
otrzyma³a nazwê ulicy Rososzañskiej. Zawsze potrafi³ stan¹æ ponad podzia³ami i d¹-

¿y³ do pojednania, a nie dzielenia. W smutku i ¿alu ¿egnamy Ciê Tadeuszu. Ju¿ sta³e
siê jedn¹ z kart historii Milanówka. Zostaniesz w naszej pamiêci jako cz³owiek kochaj¹cy miasto i rodzinê. Pozostawiasz po sobie
ból bezpowrotnego rozstania w sercach rodziny i kolegów. Jest to ból ogromny i tylko
ten go zrozumie, kto sam go dowiadczy³ 
trzeba nauczyæ siê z nim ¿yæ. W imieniu kole¿anek i kolegów radnych, z którymi wspó³pracowa³ przez 6 lat, sk³adam ¿onie i najbli¿szej rodzinie wyrazy serdecznego wspó³czucia i ¿alu. Wierzymy, ¿e Tadeusz bêdzie zawsze z nami.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Podziêkowanie

Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, Panu Przewodnicz¹cemu Rady
Miasta Wojciechowi Wlaz³o, Pani Sekretarz Wies³awie Kwiatkowskiej, Ksiêdzu
Dziekanowi Zbigniewowi Szyszowi, Pani
Dyrektor MOK Annie Biczyk oraz pracownikom MOK za zorganizowanie wspania³ej uroczystoci obchodów 20-lecia
dzia³alnoci chóru Cantabile, serdeczne
podziêkowania, pe³ni wdziêcznoci sk³adaj¹
Dyrygent Alicja Podlewska-Paciorek
oraz byli i obecni cz³onkowie chóru

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy naszego Kolegê

P

Tadeusza Samoraja
Radnego Miasta Milanówka

¯onie i Rodzinie Zmar³ego
sk³adamy serdeczne wyrazy wspó³czucia
Przewodnicz¹cy i Radni
Rady Miasta Milanówka

w trybie pozaustawowym
e) na przygotowanie rabat do nasadzeñ
krzewów i zasadzenie krzewów na rabatach na terenach zieleni miejskiej
w Milanówku,
f) na promocjê selektywnej zbiórki baterii i leków przeterminowanych na
terenie Milanówka,
g) na druk listu Burmistrza Miasta do
Mieszkañców Miasta  w sprawie selektywnej zbiórki odpadów,
h) na aeracjê, nawo¿enie i dwukrotne koszenie boiska sportowego na Turczynku oraz pielêgnacjê rabat na terenie
Milanówka,
i) na wykonanie szczepieñ ochronnych
psów przeciwko wcieklinie,
j) na opracowanie dokumentacji technicznej kana³u sanitarnego wraz
z przykanalikami w ul. Dêbowej (Grabowa-Smoleñskiego).
5. Zatwierdzi³ zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na obs³ugê terenu kompostowni oraz wywóz lici
wiosn¹ i jesieni¹ 2004 r. z posesji w Milanówku.

Z ¿alem przyjêlimy wiadomoæ o mierci

Tadeusza Samoraja
Radnego Miasta Milanówka

¯onie i Najbli¿szym Zmar³ego
Wyrazy ¿alu i wspó³czucia sk³adaj¹
Burmistrz Miasta
i pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Milanówku
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ci¹g dalszy ze str. 1

racjonalnym, bezpiecznym, oszczêdnym
i daj¹cym szansê powodzenia w krótkim
czasie. Rada Miasta przyjê³a tê propozycjê
i odst¹pi³a od rozwa¿anego wariantu powo³ania w³asnego TBS-u.
To by³ pocz¹tek. Teraz mamy efekty.
W pierwszym oddawanym do u¿ytkowania
budynku przy ul. Bliskiej 4 mieszkaæ bêdzie
21 rodzin, dla których partycypantem jest
Gmina, w tym 10 rodzin z domów do rozbiórki (0% partycypacji lokatorów w kosztach wybudowania mieszkania  30% partycypacji Gminy), 9 rodzin, które przeprowadzi³y siê z lokali komunalnych (2% partycypacji lokatorów  28% partycypacji Gminy)
i 1 rodzina z budynku prywatnego, zakwaterowana na podstawie decyzji administracyjnej i bêd¹ca w trudnej sytuacji mieszkaniowej (3% partycypacji lokatorów  27%
partycypacji Gminy).
Dodatkowo dla 1 najemcy z listy oczekuj¹cych g³ównym partycypantem jest w³aciciel budynku prywatnego, w którym lokator
mieszka³. Pozosta³e 11 lokali zosta³o zasiedlonych przez lokatorów, którzy sami wp³acili wymagane 30% partycypacji.

W czasie uroczystoci oddawania budynku do u¿ytkowania, stwierdzi³em, ¿e jest to
dla nas historyczna chwila, poniewa¿ po raz
pierwszy od momentu reaktywowania samorz¹dów w 1990 roku, oddajemy nowe lokale
mieszkalne o pe³nym standardzie technicznym dla lokatorów, z których wielu czeka³o
na mieszkania, d³u¿ej ni¿ 10 lat.
Odczuwam wielk¹ satysfakcjê z tego powodu, ¿e uda³o mi siê przekonaæ do tego pomys³u najpierw Zarz¹d Miasta, a póniej
Radê Miasta II i III kadencji.
Ca³y czas twierdzê, ¿e TBS to
doæ droga forma zamieszkiwania dla lokatorów, ale najtañsza forma dla Gminy
przyjcia z pomoc¹ jak najwiêkszej liczbie lokatorów,
wywo³uj¹ca ruch w zasobach komunalnych, poniewa¿ czêæ lokatorów zamieszkuj¹ca w lokalach komunalnych, których staæ na
utrzymanie siê w TBS-ie
przenosi siê do TBS-u uwalniaj¹c tañsze lokale gminne,
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Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Pierwszy budynek TBS oddany do zamieszkania

Kalendarium TBS-ów
Na wstêpie chcia³abym wyjaniæ, ¿e dopiero po wejciu do obrotu prawnego ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach
wspierania budownictwa mieszkaniowego,
zosta³o w Polsce wreszcie stworzone narzêdzie prawne pozwalaj¹ce na chocia¿ czêciowe zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
które zosta³y na pocz¹tku lat 90-tych powierzone samorz¹dom terytorialnym. Przedmiotowa ustawa umo¿liwi³a gminom budowê
lokali przy udziale rodków pochodz¹cych
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, pokrywaj¹cego 70% inwestycji, w formie niskooprocentowanego kredytu udzielanego
Towarzystwom Budownictwa Spo³ecznego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 30%
kosztów inwestycji pokrywa lokator lub tzw.
partycypant, czyli osoba fizyczna b¹d prawna wp³acaj¹ca pieni¹dze za lokatora.
02.04.2001 r. Zarz¹d Miasta postanawia
o przekazaniu do Rady Miasta projektów
uchwa³ w sprawie realizacji budownictwa
wielorodzinnego w ramach Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego w Milanówku .
26.04.2001 r. Rada Miasta uchwa³¹
nr 280/XXXVI/01 uruchamia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jedwab dla terenu dzia³ek komunalnych przy ul. Na Skraju i ul. Bliskiej
o pow.9181 m2, z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹.
27.11.2001 r. Rada Miasta podejmuje
uchwa³ê nr 353/XLI/01 w sprawie przyst¹-

dla lokatorów, których nie staæ na comiesiêczne doæ wysokie op³aty ekspoloatacyjne i czynsz w TBS-ie.
Za sprawn¹ realizacjê inwestycji i jej koordynacjê chcia³bym podziêkowaæ: panu Zbigniewowi Piotrzkowskiemu  Prezesowi TBS
Zieleñ Miejska sp. z o.o. w Pruszkowie,
Pani Miros³awie Grochowskiej  Dyrektorowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku oraz wykonawcy robót  panom: Arkadiuszowi Janowskiemu
i Wies³awowi Gowinowi sp. z o.o. Rekord
z Warszawy.

Fot. M. Koszuta

32 rodziny ju¿ maj¹ swój TBS

pienia Gminy Miasta Milanówka do realizacji
budownictwa wielorodzinnego na terenie
miasta Milanówka w ramach Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego. W zwi¹zku z tym
Gmina wnios³a aportem do spó³ki TBS spó³ka
z o.o. Zieleñ Miejska w Pruszkowie (w 100%
udzia³owcem spó³ki by³a wtedy Gmina Miasto
Pruszków) grunty o pow. 9181 m2 i wartoci
555 500 z³ przy ul. Na Skraju i Bliskiej.
25.04.2002 r. Rada Miasta uchwa³¹
nr 388/XLV/02 zatwierdza miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Jedwab
dla terenu dzia³ek komunalnych przy ul. Na
Skraju i ul. Bliskiej o pow. 9181 m2, z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹
wielorodzinn¹.
20.05.2002 r. Zarz¹d Miasta uchwa³¹
nr 116/113/III/03 okrela procentow¹ wysokoæ wk³adu partycypacyjnego Gminy dla
przysz³ych najemców zasobów TBS: 30% dla
osób zamieszkuj¹cych w budynkach do rozbiórki (0% partycypacji lokatora), 28% dla
osób przekazuj¹cych lokal komunalny (2%
partycypacji lokatora) i 27% dla osób zamieszkuj¹cych w zasobach prywatnych i które znalaz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej
(3% partycypacji lokatora).
28.05.2002 r. Rada Miasta uchwa³¹
nr 394/XLVII/02 wyra¿a wolê wniesienia
wk³adu pieniê¿nego  partycypacyjnego do
TBS Zieleñ Miejska sp. z o.o. na rzecz przysz³ych najemców lokali z terenu Milanówka do
kwoty 1 mln z³, wedle zasad przyjêtych przez

Zarz¹d Miasta uchwa³¹ nr 116/113/III/03. Nale¿y podkreliæ, ¿e przyjêcie takiego rozwi¹zania stanowi ewenement na skalê krajow¹,
gdy¿ tylko nieliczne gminy zdecydowa³y siê
na tak daleko id¹c¹ pomoc dla swoich mieszkañców.
06.06.2002 r. Zarz¹d Miasta podpisuje
umowê z Prezesem TBS Zieleñ Miejska
sp. z o.o. w Pruszkowie na realizacjê budownictwa mieszkaniowego w Milanówku. Wed³ug umowy zostan¹ wybudowane 104
mieszkania w 4 budynkach w II etapach,
w ka¿dym z etapów po 52 mieszkania. Po³owa mieszkañ ma byæ przeznaczona dla lokatorów, dla których Gmina jest partycypantem, za pozosta³e dla lokatorów wnosz¹cych
osobicie b¹d przez partycypanta 30%
wk³ad pieniê¿ny.
10.06.2002 r. Zarz¹d Miasta uchwa³¹
nr 118/115/III/02 powo³uje Komisjê Mieszkaniow¹ jako organ opiniodawczy przy przydziale lokali dla poszczególnych lokatorów.
04.2003-04.2004 r. Czas budowy pierwszego 32-rodzinnego budynków w ramach
I etapu TBS.
05.2003-05.2004 r. Czas budowy drugiego 20-rodzinnego budynków w ramach I etapu TBS.
06.2004-05.2005 r. Planowany czas budowy dwóch kolejnych budynków dla 52 rodzin  II etap TBS.
Przygotowa³a
Miros³awa Grochowska
Dyrektor ZGKiM w Milanówku

Obchody wiêta 3-go Maja w br. mia³y
szczególny charakter. Po Mszy w. odprawionej w intencji ojczyzny w Kociele Parafialnym w. Jadwigi l¹skiej przez ks. Proboszcza Zbigniewa Szysza, poczty sztandarowe,
mieszkañcy i gocie udali siê pod pomnik
Bohaterów na Plac Stefana Starzyñskiego.
Chór Cantabile zaintonowa³ hymn narodowy,
po czym delegacje z³o¿y³y wieñce pod pomnikiem Bohaterów. Nastêpnie wszystkich
zebranych powita³ Burmistrz Jerzy Wysocki. W swoim krótkim przemówieniu zwróci³
uwagê na znaczenie majowego wiêta
w kontekcie wejcia Polski do Unii Europejskiej. Po przemówieniu Burmistrza nast¹pi³o ods³oniêcie or³a bia³ego  g³ównego elementu pomnika Bohaterów w nowej szacie, czyli w koronie, którego dokonali poproszeni przez Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego: prof. Stanis³aw Kulon  projektant
pomnika, pani Danuta Ro¿nowska-Borys
wdowa po artycie rzebiarzu Mieczys³awie
Borysie  wykonawcy pomnika i pan Stanis³aw Gruszka  asystent Mieczys³awa Borysa
z czasów budowy pomnika i wykonawca

korony. Kolejnym punktem
uroczystoci by³o ods³oniêcie
tablicy upamiêtniaj¹cej Golgotê Wschodu w ho³dzie Rodakom pomordowanym na
Wschodzie. Tablicê ods³oni³a
grupa inicjatywna w osobach:
dr Helena Krajewska, doc. Józefa Tyszki i prof. Wies³awa
Nowakowskiego. Po ods³oniêciu tablicy jej powiêcenia Na Mszê w. i uroczystoci przy pomniku przyby³o wielu
dokona³ ks. Proboszcz Zbi- mieszkañców, szczególnie cieszy³a obecnoæ dzieci
gniew Szysz. Nastêpnie p³oPoszczególne punkty programu uroczystoci
mienne przemówienie wyg³osi³a dr Helena
zosta³y uwietnione pieniami wykonywanyKrajewska, po czym prof. Wies³aw Nowami przez Chór Cantabile.
kowski odczyta³ list ks. Zdzis³awa Peszkowskiego  kapelana Pomordowanych na
Program, choæ rozbudowany, nie stwarza³
Wschodzie, skierowany do Mieszkañców Miwra¿enia przyd³ugiego, a zebrani nie ¿a³olanówka, a doc. Józef Tyszka wyrecytowa³
wali, ¿e znaleli siê na 3-cio majowej urowiersz Feliksa Konarskiego pt. Katyñ.
czystoci w Milanówku.
Póniej by³ wystêp uczniów Szko³y PodPo po³udniu za nie brak³o chêtnych, któstawowej nr 2 im. Armii Krajowej z recytacj¹
rzy stanêli do wycigu na 1 milê milanowsk¹
wierszy o tematyce 3-cio majowej, a na zai wycigów rowerowych na trasie: start-meta
koñczenie kilka s³ów refleksji wyg³oszonych
przy OSP, ul. Warszawska 18 i dalej ul. Gruprzez Wiceprzewodnicz¹cego wiatowego
dowska, Fiderkiewicza do ul. Warszawskiej.
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej ObwoZawodów nie popsu³a nawet kapryna
du Ba¿ant, rodowiska Mielizna
pogoda. Du¿a w tym zas³uga prowadz¹cego
pana Andrzeja Szolca.
zawody Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta
Jerzego Majewskiego.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Fot. M. Kacprzak

Tablicê ods³oni³a grupa inicjatywna:
dr Helena Krajewska, doc. Józef Tyszka
i prof. Wies³aw Nowakowski

Ods³oniêcia Or³a w Koronie dokonali prof. Stanis³aw
Kulon  projektant pomnika, pani Danuta Ro¿nowskaBorys  wdowa po artycie rzebiarzu Mieczys³awie
Borysie, wykonawcy pomnika i pan Stanis³aw Gruszka
 asystent Mieczys³awa Borysa z czasów budowy
pomnika i wykonawca korony
oraz Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki
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213 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja

NOWY KOMISARIAT POLICJI
lepsze mo¿liwoci dzia³ania

nych lat metody dzia³ania przestêpców rozwinê³y siê, sta³y siê coraz bardziej wyrafinowane, w ich dyspozycji znalaz³y siê kosztowne
nowoczesne urz¹dzenia. A temu mo¿e przeciwstawiæ siê tylko doskonale zorganizowana Policja, wyposa¿ona w nowoczesny sprzêt,
sprawne narzêdzia komunikacji i szybkie samochody patrolowe. Maj¹c to na uwadze Komendant G³ówny Policji nadinspektor Leszek
Szreder podarowa³ Komisariatowi w Milanówku nowiutki wóz Opel Astra, który ks. pra³at
Zbigniew Szysz powiêci³ (jak i ca³y budynek)
¿ycz¹c, aby dobrze s³u¿y³ Policji i lokalnemu
spo³eczeñstwu.

Przemówieñ wyg³oszono wiele, wypowiedziano mnóstwo podziêkowañ,
równie du¿o pojawi³o
siê ¿yczeñ na przysz³oæ. Na zakoñczenie uroczystoci nowy
Komendant KomisaWród osób przemawiaj¹cych
riatu aspirant Marek
by³ równie¿ Komendant Sto³ecznej
Borkowski zaprosi³ zebranych
Policji Ryszard Siewierski
do zwiedzenia budynku. Wnêtrza pomieszczeñ zrobi³y na przyby³ych mieszkañcach
du¿e wra¿enie. Lni¹ce czystoci¹ korytarze,
Policjê. Policja w Milanówku to nie tylko Koprzestronne gabinety funkcjonariuszy, aparamisariat wraz z wyposa¿eniem, ale i 3 samoUroczyste przekazanie Komisariatu odbytura. Nawet salka dla aresztantów z niezbêdchody patrolowe. I chocia¿ do pe³ni szczêcia
³o siê z wielk¹ pomp¹, w piêknej policyjnej
nym okratowaniem (!) jest w nowym Komibrakuje jeszcze kilka etatów, aby obsada kooprawie formalnej, przy udziale orkiestry
sariacie wyj¹tkowo przytulna, ale nie by³o
misariatu odpowiada³a potrzebom miasta wieli Kompanii Reprezentacyjnej Policji Sto³ecznej.
chêtnych do z³o¿enia w niej choæby krótkiej
koci Milanówka, to pozostaje ¿ywiæ nadziejê,
By³o przecinanie wstêgi, nie brakowa³o przewizyty. Nie wiem tylko  powiedzia³a jaka
¿e nast¹pi to w niedalekiej przysz³oci.
mówieñ (dwa z nich zamiecilimy w tym Biupani wychodz¹c  czy z tak piêknego, wietAndrzej Pettyn
letynie), dyplomów i zas³u¿onych gratulacji.
nie wyposa¿onego,
Tej rangi wydarzenia w Milanówku od lat nie
lni¹cego czystoci¹
pamiêtam. Znaczenie uroczystoci podniós³
budynku bêdzie im siê
udzia³ wielu wysokiej rangi cz³onków kierowchcia³o wychodziæ na
nictwa Policji, zarówno z Komendy G³ównej,
patrole...?! Có¿  zajak i Komendy Sto³ecznej, nie licz¹c wielu Burreagowa³em zwracaj¹c
siê do niej  na pocz¹tmistrzów i Wójtów z Gmin ociennych, przedku trzeba im daæ siê
stawicieli Starostwa i Rady Powiatu Grodzinacieszyæ tym nowym
skiego. Gor¹cymi oklaskami przyjêto piêkny
miejscem pracy, ale migest Gminy Nadarzyn, której Wójt Janusz
lanowski Komisariat to
Grzyb podarowa³ nowemu Komisariatowi
nie luksusowy orodek
w Milanówku bardzo potrzebny fax.
wczasowy i z pewnoZ pewnoci¹ ta piêkna uroczystoæ pozoci¹ funkcjonariusze
stanie we wdziêcznej pamiêci mieszkañców
zachêceni warunkami
Milanówka, którzy licznie zgromadzili siê
pracy, jakie im stwoprzed Komisariatem i w rozmowach z Goæmi
rzono w nim, energiczna gor¹co dzielili siê swoimi uwagami i nanie zabior¹ siê do wydziejami, podkrelaj¹c, ¿e przekazanie do
konywania niezbêd- Uroczystoæ uwietni³a Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna
u¿ytku nowoczesnego Komisariatu  to istotnych zadañ w miecie Sto³ecznej Policji
ny krok w kierunku zwiêkszenia operatywnoi bêd¹ reagowaæ wszêci lokalnej Policji, a w konsekwencji popradzie tam, gdzie bêd¹ potrzebni!
Wa¿ne telefony:
wy bezpieczeñstwa w miecie.
Wraz z przekazaniem do u¿ytku nowego
Policja  758 32 36, 758 31 61;
Komisariatu spe³ni³y
Stra¿ Miejska  724 80 45;
siê kolejne obietnice
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna  758 34 25;
przedwyborcze Burbezp³atne:
mistrza J. Wysockiego
Policja  997;
i milanowskich radStra¿ Miejska  986;
nych. Po rozbudowie
pomieszczeñ OchotOSP  998.
niczej Stra¿y Po¿arnej i wyposa¿eniu
Uwaga!
w dwa nowoczesne
Towarzystwo Mi³oników Milanówka
wozy bojowe, po od(wraz
z Miejskim Orodkiem Kultury) orgadaniu do u¿ytku zmonizuje 2 czerwca w rodê (pocz¹tek o godz.
dernizowanej siedzi18.00) w siedzibie MOK-u przy ul. Kocielby Stra¿y Miejskiej
nej 3 spotkanie z nowym Komendantem Pow zabytkowym bulicji aspirantem Markiem Borkowskim.
dynku dawnej stacji
Mieszkañców zainteresowanych prac¹ poliPKP (i po przekazaPo przemówieniach ks. pra³at Zbigniew Szysz powiêci³
cji i problematyk¹ bezpieczeñstwa w Milaniu jej nowego samozarówno nowy Komisariat jak i nowy samochód policyjny
nówku organizatorzy serdecznie zapraszaj¹
chodu patrolowego),
ofiarowany przez Komendê G³ówn¹ Policji
do udzia³u w spotkaniu.
przysz³a kolej na
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ci¹g dalszy ze str. 1

Wyst¹pienie

Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego
na uroczystoci otwarcia komisariatu w Milanówku
w dniu 05.05.2004 r.
Panie Wojewodo, Panie Komendancie
G³ówny Policji, Panie Komendancie Sto³eczny,
Panie Starosto, Szanowni Ksiê¿a Proboszczowie, Kole¿anki i Koledzy Wójtowie i Burmistrzowie, Szanowni Radni Miejscy i Radni Powiatowi, Szanowni Gocie i Mieszkañcy Milanówka!
Porz¹dek publiczny i bezpieczeñstwo obywateli to jedne z podstawowych zadañ samorz¹du lokalnego  tak mówi ustawa samorz¹dowa.
Polityka samorz¹dowa jak¹ realizujemy
w Milanówku jest taka, ¿e mimo rozlicznych
potrzeb i problemów do rozwi¹zania w wielu
dziedzinach ¿ycia, sprawy bezpieczeñstwa
mieszkañców traktujemy priorytetowo.
wiadcz¹ o tym fakty.
Od kilku lat staramy siê poprawiæ warunki
funkcjonowania i zapewniæ sprzêt dla jednostek stoj¹cych na stra¿y bezpieczeñstwa publicznego i bezporednio finansowanych
z bud¿etu miasta.
Kieruj¹c siê t¹ zasad¹, w latach 1998-2000
rozbudowalimy siedzibê Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, a w 2000 roku oddalimy do u¿ytkowania now¹ siedzibê Stra¿y Miejskiej, najstarszej stra¿y w kraju, powo³anej do ¿ycia
uchwa³¹ Rady Miasta jeszcze w styczniu 1991
roku.
Skromne mo¿liwoci finansowe Gminy nie
pozwoli³y w tym czasie na znaczn¹ poprawê
warunków funkcjonowania Komisariatu Policji w naszym miecie, choæ nie szczêdzilimy

i nie szczêdzimy rodków na wydatki bie¿¹ce
Policji, zwi¹zane z dofinansowaniem dodatkowych patroli pieszych, zakupem paliwa do
radiowozów, zakupem podstawowego sprzêtu biurowego, w tym kserokopiarki i komputerów.
Tak siê sta³o, jeli chodzi o formacje czuwaj¹ce nad bezpieczeñstwem mieszkañców,
¿e na porz¹dn¹ siedzibê, przystaj¹c¹ do dzisiejszych czasów, najd³u¿ej czeka³a Policja.
Ale doczeka³a siê. Jestemy dzisiaj wiadkami oddania do u¿ytkowania nowoczesnego
komisariatu wybudowanego w ekspresowym
tempie  w ci¹gu 7 miesiêcy! przez Zak³ad
Remontowo-Budowlany Komendy Sto³ecznej
Policji.
Wiemy ¿e nasz wk³ad finansowy do tej inwestycji, realizowanej przede wszystkim ze
rodków bud¿etu Pañstwa, to by³a dobra
i pewna lokata, która bêdzie procentowaæ.
Za powstanie tego obiektu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Komendantowi Sto³ecznemu Policji i dzia³aj¹cemu w jego imieniu
Zastêpcy Komendanta Sto³ecznego Policji
panu Romanowi Trzcieliñskiemu, wykonawcy robót  dyrekcji Zak³adu Remontowo-Budowlanego Komendy Sto³ecznej. Dziêkujê
równie¿ Radzie Miasta na czele z Przewodnicz¹cym Wojciechem Wlaz³o za zgodê na dofinansowanie tej inwestycji z bud¿etu miasta.
Szczególne podziêkowania w imieniu w³asnym i Przewodnicz¹cego Rady Miasta chcia³bym z³o¿yæ tym, którzy na szczeblu lokalnym

Wyst¹pienie

Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.
Grzegorza Turyñskiego na uroczystoci otwarcia
komisariatu w Milanówku w dniu 05.05.2004 r.
Panie Komendancie G³ówny, Panie Komendancie Sto³eczny, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Gocie. Historia dzia³ania
Policji na terenie Milanówka siêga roku 1899,
kiedy to raz w tygodniu policjant z Komisariatu Policji w Grodzisku Maz. obje¿d¿a³ na
rowerze g³ówne ulice miasta rozpytuj¹c mieszkañców na temat poczucia bezpieczeñstwa.
W grudniu 1919 r. Milanówek uzyska³ status gminy i to zadecydowa³o, ¿e w po³owie lat
dwudziestych utworzono co w rodzaju posterunku, który prawdopodobnie mieci³ siê
w drewnianym budynku zwanym dworcówk¹ w pobli¿u dworca PKP, gdzie stale pe³ni³
dy¿ur jeden policjant. Stamt¹d posterunek zosta³ przeniesiony do budynku przy ul. Dworskiej 23 (obecnie ul. Pi³sudskiego). Nastêpnie
posterunek przeniesiono na ul. Krakowsk¹ 11

i na prze³omie lat dwudziestych i trzydziestych
zwiêkszono obsadê do 4-5 policjantów.
Wzrost sta³ych mieszkañców w okresie
miêdzywojennym tj. w latach 1931-32 spowodowa³ powstanie Komisariatu Policji na ul. Literackiej. Jaki by³ to budynek nie muszê Pañstwu przypominaæ: niski, obskurny, okratowany, w ¿aden sposób nie stwarzaj¹cy mieszkañcom przyjaznej atmosfery. Obecnie tu stoj¹cy jest ju¿ innym obiektem, za który zarówno Policja jak i obywatele Milanówka nie musza siê wstydziæ. mia³o mo¿na powiedzieæ,
¿e z tak¹ jednostk¹ Policji mo¿emy wchodziæ
do Unii Europejskiej. Obiekt posiada 370,2 m2
powierzchni u¿ytkowej o kubaturze 1492,3 m3,
a ca³y teren posiada powierzchni 846 m2.
Za ka¿dym dzie³em stoi oczywicie cz³owiek. Dziêki zaanga¿owaniu i inicjatywie

w³o¿yli swoje serce w budowê komisariatu:
Komendantowi Powiatowemu Policji w Grodzisku Maz. panu Grzegorzowi Turyñskiemu,
I Zastêpcy Komendanta Powiatowego Policji,
a obecnie Komendantowi Powiatowemu Policji w Piasecznie panu Wies³awowi Tylczyñskiemu za wszechstronn¹ pomoc i zaanga¿owanie przy realizacji tak wa¿nej dla Milanówka inwestycji.
Pragnê podziêkowaæ gor¹co Spo³ecznemu
Komitetowi rozbiórki starego komisariatu
i budowy nowego Komisariatu Policji w sk³adzie: Bogus³aw Kawa, Teresa Madany, Jaros³aw Kopeæ, Petroniusz Frejlich, Krzysztof
Pyrc, Stanis³aw Rytel-Si³ka, Stanis³aw Paæko,
Zdzis³aw Godzikowski i Krzysztof Skoneczny.
Prze¿ywamy szczególny okres w historii
naszego miasta  tydzieñ temu, dwa dni przed
wejciem Polski do Unii Europejskiej oddawalimy do u¿ytkowania pierwszy 32-rodzinny
budynek mieszkalny wybudowany w ramach
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego dla
naszych lokatorów, którzy od wielu lat czekali na mieszkania. Piêæ dni po wst¹pieniu do
Unii Europejskiej jestemy wiadkami otwarcia nowego Komisariatu Policji w Milanówku
 pierwszego komisariatu oddawanego w Polsce po wejciu do Unii Europejskiej.
Za wzbogacenie naszego miasta w nowy
Komisariat Policji dziêkujê w imieniu w³asnym
i mieszkañców Milanówka. Wierzê w to, ¿e ten
Komisariat pod wzglêdem architektonicznym,
jak równie¿ funkcjonalnym bêdzie dobrze s³u¿y³ naszym policjantom, co przyniesie poprawê stanu bezpieczeñstwa w Milanówku.
Na zakoñczenie pragnê z³o¿yæ podziêkowania na rêce Pana Komendanta G³ównego
Policji za ufundowanie nowego radiowozu dla
Komisariatu Policji w Milanówku.

Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, Zastêpcy Komendanta Sto³ecznego Policji m³. insp. Romana Trzcieliñskiego i ca³ego
sztabu logistycznego oraz dyrekcji Zak³adu
Remontowo-Budowlanego Komendy Sto³ecznej Policji oraz Sto³ecznego Komitetu Budowy
Komisariatu w sk³adzie: Bogus³aw Kawa 
przewodnicz¹cy, Teresa Madany, Jaros³aw
Kopeæ, Petroniusz Frejlich, Krzysztof Pyra,
Stanis³aw Rytel-Si³ka , Stanis³aw Paæko, Zdzis³aw Godzikowski i Krzysztof Skoneczny
w ci¹gu zaledwie kilku miesiêcy w warunkach,
gdzie podobno na nic nie ma pieniêdzy i nic
nie mo¿na zrobiæ postawiono nowoczesny
Komisariat Policji.
Szanowni Pañstwo,
W imieniu policjantów z Milanówka wszystkim serdecznie dziêkujê. Jest to najlepszy przyk³ad tego, jakie efekty przynosi wspó³praca samorz¹du terytorialnego, mieszkañców i Policji.
Dlatego maj¹c takie miejsce pracy obiecujê, ¿e
policjanci do³o¿¹ wszelkich starañ, aby na tym
terenie ludziom ¿y³o siê bezpiecznie.
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STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE
tel. 758 34 25

Tylko wiosna jest tak samo niebezpieczna.
Przysz³a wiosna, a z ni¹... po¿ary ³¹k,
traw, nieu¿ytków rolnych, upraw, torfowisk,
lasów. Pamiêtajmy o niebezpieczeñstwie jakie to za sob¹ niesie (w Milanówku mia³
miejsce wypadek miertelny w czasie prac
zwi¹zanych z tzw.  wiosennymi porz¹dkami); o dzia³aj¹cej w Milanówku kompo-

OG£OSZENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 i 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999
nr 15 poz. 139 z pón. zm.), w zwi¹zku
z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80,
poz.717 z pón. zm.), podaje siê do publicznej wiadomoci, ¿e w dniu 18
czerwca 2004 r. o godz. 17.00 w siedzibie Rady Miasta w budynku B
przy ul. T. Kociuszki 45 w Milanówku
odbêdzie siê Sesja Rady Miasta Milanówka, której przedmiotem bêdzie m.in.:
1. Rozpatrzenie protestu zg³oszonego
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr ewidencyjny
157 w obrêbie 06-04 u zbiegu ulic
Fiderkiewicza i Krótkiej w Milanówku.
2. Uchwalenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu dzia³ki nr ewidencyjny 157 w obrêbie 06-04
u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej
w Milanówku.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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stowni miejskiej oraz o prawnym zakazie
wypalania.
W marcu, ju¿ na pocz¹tek, by³o piêæ po¿arów ³¹k. Stra¿ ³atwo sobie z nimi radzi³a.
Na szczêcie by³y to niedu¿e zdarzenia, choæ
zbli¿aj¹cy siê ogieñ przestraszy³ niejedn¹
osobê. Oprócz spalonych traw ogieñ nie pozostawi³ po sobie ¿adnych strat.

Druh Krzysztof Ciborowski

W marcu jak w garncu. Marzec poprzeplata³ ze sob¹ wiosnê i zimê. Oprócz tych typowych dla wiosny po¿arów stra¿ gasi³a:
 6 marca piwnicê z urz¹dzeniami AGD czekaj¹cymi na wniesienie do domu po generalnym remoncie kuchni. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ zapalenia by³o zwarcie
instalacji elektrycznej;

Fot. M. Koszuta

Liczba zdarzeñ, dla których konieczna
jest interwencja stra¿y po¿arnej maleje. Akcji ratowniczo-ganiczych jest ponad dwukrotnie mniej ni¿ w ostatnich latach. Stalimy siê ostro¿niejsi, urz¹dzenia elektryczne i grzewcze s¹ coraz bezpieczniejsze, pogoda jest ³askawsza. Co prawda liczba po¿arów utrzymuje siê na podobnym poziomie,
znacznie mniej jest jednak zdarzeñ spowodowanych du¿ymi opadami deszczu lub silnymi i porywistymi wiatrami. Miejmy nadziejê, ¿e ta tendencja spadkowa utrzyma siê
przez d³u¿szy czas, bo przecie¿ wiadomo, ¿e
po dniu zawsze jest noc, a po ciszy burza.

innych pomieszczeñ. W akcji gaszenia po¿arów bra³a udzia³ równie¿ PSP z Grodziska Maz.
Nastêpne tygodnie zapowiadaj¹ siê dla
stra¿aków pracowicie. Przedwionie i wczesna wiosna to pory roku, w których zdarza
siê najwiêcej po¿arów ³¹k, traw, nieu¿ytków
rolnych, upraw, torfowisk oraz lasów. Nie s¹
tak obfituj¹ce w po¿ary nawet d³ugotrwa³e
okresy letnich susz.

 12 marca kot³owniê domu jednorodzinnego, gdzie obok grzej¹cego pieca nagromadzono spor¹ iloæ materia³u palnego.
W obu tych przypadkach dziêki szybkiej Kolejna zmiana warty zmierzaj¹ca
interwencji stra¿y ogieñ nie przedosta³ siê do do Grobu Chrystusa w kociele w. Jadwigi

OG£OSZENIE

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza
wszystkich zainteresowanych tematem
Programu Ochrony i Kszta³towania rodowiska wraz z Programem Gospodarki
Odpadami Miasta Milanówka na lata
2004-2011" do zg³aszania wniosków i propozycji do ww. opracowania w Referacie
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45 (budynek
B, I piêtro) do dnia 31.05.2004 r.
Po tym terminie wszystkie zebrane materia³y zostan¹ przekazane autorom opracowania.
Projekt programu do wgl¹du znajduje
siê w Referacie Ochrony rodowiska oraz
na stronie internetowej miasta: www.milanowek.pl
Jednoczenie pragnê zaprosiæ w imieniu Komitetu Steruj¹cego pracê nad przygotowaniem programu, wszystkich zainteresowanych mieszkañców na kolejne
spotkanie, które odbêdzie siê 14.06.2004 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 2004-2011.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Ksi¹¿ki
i pocztówki
o Milanówku
w ci¹g³ej sprzeda¿y...
Lato to okres obfituj¹cy w liczne wizyty
krewnych i znajomych, którzy tradycyjnie
spêdzaj¹ w naszym miecie w gocinie
u cz³onków rodzin po kilka dni, a nawet kilkanacie dni. Odwiedziny u krewnych zwykle ³¹cz¹ ze spacerami po miecie, a nierzadko z zagl¹daniem do obu milanowskich ksiêgarñ, w których poza tytu³ami wydawnictw
powszechnie dostêpnych w ca³ej Polsce znajduj¹ siê ksi¹¿ki o Milanówku. A te mo¿na kupiæ tylko w Milanówku! TMM g³ówny wydawca tych ksi¹¿ek poleca je wszystkim zainteresowanym, a oferta jest bardzo szeroka. Poza
ksi¹¿kami bowiem pojawi³o siê ostatnio doæ
du¿o pocztówek.
Na dwie pozycje ksi¹¿kowe chcielibymy
zwróciæ uwagê i poleciæ je osobom odwiedzaj¹cym nasze miasto. Jedna z nich to sympatyczne wiersze i bajki Macieja S³omczyñskiego Makówka z Milanówka, druga za to
ksi¹¿ka Kiedy Milanówek by³ stolic¹....
To ponad 400-stronicowa antologia tekstów
o stuletniej historii Letniska Milanówek 18991999. Ksi¹¿ka ta mia³a dwa nak³ady, doskona³e recenzje, a do sprzeda¿y w ksiêgarniach
skierowano w maju ostatnich 45 egz. Wznowieñ  jak siê dowiadujemy  nie bêdzie. Warto wiêc tê ksi¹¿kê zakupiæ. Tymczasem trwaj¹
ostatnie prace redakcyjne nad kolejn¹ ksi¹¿k¹ Milanówek  Ma³y Londyn, która w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy powinna znaleæ siê w sprzeda¿y. Milanówek zas³uguje,
aby wiedzieæ o nim wiêcej!
(TMM)

Kalendarz wydarzeñ
maj/czerwiec 2004
MAJ

14  15  16.05
Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego (szczegó³y na str. 14).
(Miejsce  MOK)
21.05 (pi¹tek)
godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Filmowy, prowadzony
przez Stowarzyszenie M³odzi dla Milanówka. (Miejsce  MOK)
26.05 (roda)
godz. 18.00
Spotkanie Artystyczne na Dzieñ Matki.
Wystêp m³odzie¿y z Teatru Amatorskiego
MOK, prowadzonego przez Iwonê Makarewicz i Zespo³u wokalnego CODA, prowadzonego przez Beatê Osiadacz, oraz wystêp
Chóru Cantabile pod dyrygentur¹ pani
Alicji Paciorek.
27.05 (czwartek)
godz. 10.00
Uroczyste Obchody wiêta Szko³y Podstawowej Nr 2 w Milanówku. (Miejsce 
Literacka)
28.05 (pi¹tek)
EUROPEJSKI DZIEÑ DZIECKA
godz. 9.00-13.30
W Zespole Szkó³ Gminnych nr 3 egzamin na
karty rowerowe i motorowerowe, wrêczenie
kart rowerowych i motorowerowych;
godz. 10.00-12.00
Fina³ miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego w MOK-u;
godz. 9.00-14.00
Znakowanie rowerów w MOK-u, po godz.
14.00 w siedzibie Stra¿y Miejskiej przy
ul. Warszawskiej 32;
godz. 12.00-13.30
Fina³ konkursu B¹d bezpieczny. Wrêczenie kart rowerowych i motorowerowych
reprezentacji m³odzie¿y z poszczególnych
szkó³ i na zakoñczenie fina³u wrêczenie
nagród przez Burmistrza Miasta i sponsorów w MOK-u.
30.05 (niedziela)
DZIEÑ DZIECKA NA SPORTOWO
30 maja na Stadionie KS MILAN
godz. 10.00-12.30
Rajd rowerowy  start  Starodêby, meta 
stadion KS MILAN (szczegó³y w kalendarzu wycieczek rowerowych na str. 15).
Przed startem uczestnikom rajdu bêd¹
wrêczane koszulki z logo miasta.
godz. 11.30-12.30
Mecz MILAN  Victoria B³onie, juniorzy
rocznik 90.
godz. 13.00
Oficjalne otwarcie Dnia Dziecka
na sportowo przez Burmistrza Miasta
Milanówka Jerzego Wysockiego.
godz. 12.00-16.00
Otwarty turniej dla dzieci i m³odzie¿y 
8 konkurencji sportowych. (Org. KS MILAN).
godz. 12.30
Zawody strzeleckie i ³ucznicze. (Org. MOK).

godz. 14.00
Fina³ Miêdzyszkolnego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej Zapobiegamy Po¿arom(Org.
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa i OSP
Milanówek).
godz. 14.30-16.00
Wystêpy artystyczne dzieci i m³odzie¿y
ze szkó³ milanowskich oraz zespó³ wokalny CODA z Miejskiego Orodka Kultury.
godz. 15.00-16.00
Goæ specjalny  sportowiec.
godz. 15.00-16.15
Mecz MILAN  SEMP Ursynów, juniorzy
rocznik 92.
Ponadto: pokaz karate, gry zuchowe dla
dzieci prowadzone przez druhny i druhów
ZHP, program Stowarzyszenie Tarcza 
fotografia rodzinna, turniej rodzinny
w petanque  pokaz i nauka gry, turniej
szachowy  symultana z Mistrzyni¹ Polski. Dodatkowe atrakcje: wioska indiañska, balon  mo¿liwy lot na uwiêzi, dla
uczestników konkurencji sportowych grochówka z wojskowego kot³a gratis.
W trakcie wiêta czynne punkty wyrobów
gastronomicznych i kiermasz wyrobów
miejscowych firm. Informacje szczegó³owe na afiszach. (Miejsce  Stadion Klubu
Sportowego MILAN, Turczynek)

CZERWIEC

01.06 (wtorek)
Obchody Dnia Dziecka w Zespole Szkó³
Gminnych nr 3. Og³oszenie wyników i uroczyste wrêczenie nagród w Konkursie literacko-plastycznym Mazowsze s³owem
i piórem malowane. (Miejsce  ZSG nr 3,
ul. ¯abie Oczko 1).
godz. 16.00
Piknik w Bajkolandzie. Przewidziane s¹
liczne atrakcje. Wielki Bajkowy Konkurs,
wystêpy artystyczne, konkurs plastyczny,
malowanie twarzy i przebieranki, bitwa
warhammerowa  co to jest bêdzie siê mo¿na dowiedzieæ na miejscu, ponadto sa³atki
i napoje dla wzmocnienia. Serdecznie zapraszamy ma³ych i du¿ych mieszkañców Milanówka do zabawy. W razie niepogody schronimy siê w budynku szko³y. (Miejsce 
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa,
ul. Brzozowa 1).
02.06 (roda)
godz. 12.00
Zakoñczenie II edycji Konkursu Recytatorskiego pod Patronatem Burmistrza Miasta
Milanówka. Wrêczenie nagród laureatom.
(Miejsce  Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Spacerowa 3).
04.06 (pi¹tek)
godz. 15.30
Zawody  Pi³ka koszykowa streetball
o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka.
(Miejsce  Szko³a Podstawowa nr 2,
ul. Literacka).
6.06 (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Z³ota rybka. Teatralna adaptacja bajki AleksandraPuszki-

na z oryginaln¹ scenografi¹ oraz przepiêknymi strojami, Rybaka, Rybaczka, W³ocianki, Szlachcianki i Królowej. Lekka forma wspólnej zabawy i wspó³tworzenia
spektaklu, uwiadamia dzieciom mora³
o znaczeniu uczciwoci i szacunku. Doskona³a zabawa z du¿¹ doz¹ humoru i jednoczenie istotn¹ treci¹. Bilety wstêpu po
5 z³ od osoby do nabycia przed spektaklem.
Na kolejny poranek teatralny zaprosimy
najm³odszych dopiero po wakacjach, czyli
12 wrzenia br. (Miejsce  MOK).
godz. 10.00-16.00
Harcerski memoria³ im. Janusza Kusociñskiego.
14.06 (poniedzia³ek)
godz. 18.00
Spotkanie z Mieszkañcami w MOK-u
nt. Projektu Programu Ochrony i Kszta³towania rodowiska i Gospodarki Odpadami Miasta Milanówka (szczegó³y na str. 8).
18.06 (pi¹tek)
godz. 17.00
XVI Sesja Rady Miasta.
godz. 19.00
Wernisa¿ wystawy  akwarele Jacka Go³êbiewskiego. (Miejsce  MOK).
20.06 (niedziela)
godz. 16.00
Przedstawienie teatralne pod tytu³em My
dzieci z dworca ZOO w wykonaniu m³odzie¿owego teatru amatorskiego MOK.
(Miejsce  MOK).
26.06-04.07
X Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Szachach o Puchar Burmistrza Miasta
Milanówka. (Miejsce  MOK).

Sukces
recytatorów
z Milanówka

Dnia 7.05.br. odby³ siê fina³ V Konkursu
Recytacji Wiersza W³asnego, zorganizowanego przez Miejski Orodek Kultury w Podkowie
Lenej.
Na konkurs m³odzi twórcy z ca³ego powiatu grodziskiego nades³ali 155 wierszy, z czego jury z³o¿one z wybitnych fachowców
w dziedzinie literackiej i teatralnej wybra³o
do recytacji 40 utworów.
Swój kolejny sukces odniós³ Micha³ Czochara, uczeñ II kl. LO Zespo³u Szkó³ im. Józefa
Bema w Milanówku, który za wiersz pt. Miasto zdoby³ I nagrodê w kategorii uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych.
W tej samej kategorii wiekowej wyró¿nienie otrzyma³a Katarzyna Wi¹cek, uczennica
IV kl. LO tak¿e z Zespo³u Szkó³ im. Józefa
Bema.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Prezes Fundacji Dzieci¹tka Jezus
Ma³gorzata Trêbiñska
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O priorytetach strategii rozwojowej Milanówka
w perspektywie 2020 roku
Obszerne fragmenty z wyst¹pienia prof.
dr hab. Miros³awy Opa³³o podczas I-go Milanowskiego Forum Kultury. W tym artykule przedstawiamy wstêp oraz pierwszy omówiony priorytet.
Podstawowe treci Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Milanówka do 2020 roku
z du¿¹ znajomoci¹ problematyki  spo³ecznej, gospodarczej, potrzeb miasta i warunków
rozwoju kultury  oraz z wizj¹ rozwojow¹ 
przedstawi³ burmistrz naszego miasta p. Jerzy
Wysocki. Materia³ ten stanowi dobry punkt
wyjcia do dyskusji na dzisiejszym spotkaniu.
Mo¿na z optymizmem zak³adaæ, ¿e projekt
rozwoju kultury  bêdzie konsekwentnie realizowany  bior¹c pod uwagê dotychczasowe
racjonalne dzia³ania, konsekwencjê  sposób
i metodê kierowania przez w³adze samorz¹dowe, dotychczas formu³owanymi zadaniami
i programami.
W swoim wyst¹pieniu przedstawiê pewne
ogólniejsze refleksje na tle roli kultury  jako
czynnika rozwoju miasta.
Perspektywa 2020 roku nie jest  wbrew
potocznym wyobra¿eniom  odleg³ym terminem, odleg³¹ dat¹ dla urzeczywistnienia okrelonej, perspektywicznej wizji rozwojowej.
Kultura  to ogrom ludzkiej dzia³alnoci
i pojêcie, wymagaj¹ce bli¿szego okrelenia
w jakiej fazie rozwojowej siê znajduje, jakie
dziedziny, jaki zakres i jakie treci s¹ najbardziej none, racjonalne i potrzebne dla rozwoju spo³ecznoci XXI wieku.
Postêp techniczny, rozwój elektroniki,
ogromna dynamika przemian gospodarczych,
cywilizacyjnych i coraz wiêksze przyspieszenie rozwoju  powoduje brak ostroci w wyznaczaniu granic miêdzy ró¿nymi dziedzinami kultury, ¿ycia spo³ecznego i gospodarki.
Zjawiskiem wspó³czesnoci jest w coraz wiêkszym stopniu przenikanie ró¿nych dziedzin
dzia³alnoci cz³owieka. Przyspieszony dynamizm przemian cywilizacyjnych na wiecie widoczny jest w naszym ¿yciu codziennym.
Przyk³adowo  zjawisko to  znakomicie
charakteryzuje rozwój telefonii komórkowej.
Rozpoznanie potrzeb i wizji przysz³oci 
mo¿liwych trendów kulturalnych, spo³ecznych, gospodarczych, ma trzy cele:
 pierwszym powodem patrzenia w przysz³oæ jest poszerzenie ludzkiej wiadomoci
na temat tego, co mo¿e byæ istotne, czy najistotniejsze i wa¿ne,
 po drugie  potrzeba zrozumienia tego, jakie
rodzaje spraw mog¹ wp³yn¹æ na nasza przysz³oæ,
 po trzecie  g³ównym motywem, powodem jest chêæ dostarczenia wiedzy jednostkom
na temat przysz³oci i uwiadomienie im, ¿e
w miarê up³ywu czasu istnieje koniecznoæ
modyfikowania wiedzy i wizji rozwoju.
Ze wzglêdu na szeroki zakres pojêcia kultury dokona³am wyboru  byæ mo¿e dyskusyjnego  i ograniczê siê do rozwiniêcia niektórych dziedzin i trendów rozwojowych  w perspektywie 2020 roku.
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I  Kultura jest jednym
z priorytetowych czynników
 rozwoju Milanówka
Pojêcie  kultury, jej struktura, rozwój, bogactwo i ró¿norodnoæ treci i charakteru prowadzi do przeprowadzania klasyfikacji  wed³ug ró¿nych kryteriów.
Przyk³adowo  dziewiêtnastowieczne nauki
spo³eczne, zw³aszcza historiografia i etnografia operowa³y zamiennie terminami kultura
i cywilizacja. W wyniku prób naukowego rozró¿nienia obu terminów przyjêto m.in. cywilizacjê jako zespó³ materialno-technicznych procesów i osi¹gniêæ  natomiast  kulturê  jako
uk³ad wartoci, norm, idea³ów. Tradycyjne podzia³y wyró¿niaj¹ ponadto kulturê materialn¹ i kulturê duchow¹.
Przez wieki, a¿ po wiek XIX i XX istnia³a
cis³a symbioza miêdzy cywilizacj¹ materialn¹ a duchow¹ spo³eczeñstw. Obecnie coraz
wyraniej obserwuje siê powstaj¹cy rozziew,
ró¿nice miêdzy tymi formami dzia³alnoci cz³owieka.
Cywilizacja materialna, napêdzana postêpem naukowo-technicznym przyjmuje wymiar
globalny w coraz bardziej zunifikowanych formach.
Kultura przeciwnie  broni swoich pozycji i wartoci  g³ównie w skali lokalnej i regionalnej oraz coraz  s³abiej w skali narodowej.
Przyk³adem tego procesu  jest Milanówek,
miasto po³o¿one w aglomeracji warszawskiej
 w cieniu stolicy, licz¹cy blisko 15 tys. mieszkañców. W skali woj. mazowieckiego  to jest
ok. 1% mieszkañców miast województwa, wy³¹czaj¹c ludnoæ Warszawy.
Milanówek w³anie dziêki swoim mieszkañcom, lokalnej spo³ecznoci  jest pozytywnym przyk³adem  miasta aktywnego kulturalnie, rozwijaj¹cego swoj¹ to¿samoæ kulturow¹ i silne wiêzi z tradycj¹. Wyró¿nia siê tu
w Milanówku dzia³alnoæ licznych organizacji
pozarz¹dowych, z których na szczególne wyró¿nienia zas³uguje powsta³e w 1994 r.  (nie
do wiary, ale to ju¿ mija 10 lat!!!)  bliskie
mi Towarzystwo Mi³oników Milanówka. TMM
 dzia³a spo³ecznie  liczy blisko 100 cz³onków
 istnieje i rozwija  akceptowane przez lokaln¹ spo³ecznoæ imprezy kulturalne, przyczyniaj¹c siê do upowszechnienia kultury. Mo¿na mówiæ o sukcesie wydawniczym TMM,
które opracowuje i wydaje 1-1,5 rednio  pozycji ksi¹¿kowych rocznie  o problematyce historycznej, dotycz¹cej miasta, tradycji, architektury, sylwetek przedstawicieli sztuki, nauki
i o mieszkañcach zas³u¿onych dla pamiêci
i rozwoju Milanówka, którzy swoje pracowite
i twórcze ¿ycie zwi¹zali z tym miastem.
Dzia³alnoæ TMM w dziedzinie wydawnictw
i inicjatyw kulturalnych stworzy³a znakomit¹
atmosferê i dobre warunki rozwoju pod kierownictwem utalentowanego i sprawnego organizacyjnie prezesa red. Andrzeja Pettyna. Na
uznanie zas³uguje ogrom pracy wk³adanej
miêdzy innymi w dzia³alnoæ wydawnicz¹,

przy redagowaniu tekstów autorów  przez
pani¹ redaktor mgr Teresê Kasztelanic.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dzia³alnoæ kulturalna Milanówka mo¿e rozwijaæ siê dziêki postawie i pomocy w³adz miasta, a zw³aszcza burmistrza Jerzego Wysockiego, który docenia wartoci, jakie kultura i jej rozwój ze sob¹ niesie.
W dziedzinie twórczoci kulturalnej wa¿n¹
spraw¹ jest  stworzenie warunków dla uzdolnionej utalentowanej m³odzie¿y. Istotnym
wsparciem dla takich jednostek  bior¹c pod
uwagê dalszy rozwój  mog³aby stanowiæ  pomoc (w³adz miasta i w³adz szkolnych) w uzyskaniu stypendiów na wy¿sze uczelnie i akademie o ró¿nych kierunkach artystycznych.
Na uwagê zas³uguje rozwijaj¹ca siê dzia³alnoæ MOK-u pod kierownictwem p. Anny Biczyk (organizowanie cyklicznych imprez, zapraszanie na spotkania wybitnych przedstawicieli wiata kultury). Szczególnie wyró¿nia
siê dba³oæ w³adz miasta w dziedzinie tworzenia i rozbudowy bazy materialnej dla dzia³alnoci kulturalnej.
Architektura  jako dzia³ kultury obecna
jest w wydawnictwach TMM. Zmiany relacji
miêdzy cywilizacj¹ materialn¹ a kultur¹ duchow¹ w coraz wyraniejszy sposób odbijaj¹
siê na kszta³towaniu rodowiska cz³owieka,
a w szczególnoci miêdzy innymi na rozwoju
miast. Dochodzi tu do konfrontacji coraz bardziej zunifikowanych form wspó³czesnej architektury z zabytkowymi obiektami i zespo³ami urbanistycznymi. Ze zjawiskami tymi
spotykamy siê równie¿ w Milanówku. Powstaj¹ tu nowe obiekty, które mog³yby podnosiæ
walory estetyczne miasta, ale realizacja niektórych,  jest dyskusyjna. Kompetentny nadzór
architektoniczno-konserwatorski nad estetyk¹ Milanówka  bior¹c pod uwagê nowe budownictwo mieszkaniowe, modernizowane
istniej¹ce budowle, nowe zespo³y willowe, powinien byæ coraz wa¿niejszym zadaniem architekta miasta.
W dziedzinie kultury rozró¿ni¹ siê: twórczoæ kulturaln¹ oraz odbiór kulturalnej twórczoci.
Rozwój szeroko pojêtej twórczoci kulturalnej  na wysokim poziomie  wi¹¿e siê 
z jednej strony z twórc¹ oraz z drugiej strony
z kulturalnym, elitarnym wzglêdnie masowym
odbiorc¹.
Zarówno jeden aspekt jak i drugi w relacji
twórca-odbiorca wzajemnie na siebie oddzia³ywuj¹ i wp³ywaj¹ w mniejszym lub wiêkszym
stopniu na rozwój kultury.
Relatywna bliskoæ Warszawy  27 km 
jest czynnikiem dynamizuj¹cym dla Milanówka  jako odbiorcy, korzystaj¹cego z kultury
elitarnej stolicy  o wysokim poziomie artystycznym.
U¿ywaj¹c terminologii  z dziedziny ekonomii popyt, zapotrzebowanie  na kulturê elitarn¹ bêd¹ wp³ywa³y na rozwój i bêd¹ powodowa³y o¿ywienie twórczoci kulturalnej i powiêkszanie grona jej odbiorców. Has³o  Warszawa bli¿ej Milanówka mo¿e staæ siê rzeczywistoci¹  pe³n¹ treci merytorycznej...
prof. dr hab. Miros³awa Opa³³o

c.d. w nastêpnym numerze biuletynu

DOTYK NATURY...
Wernisa¿ wystawy fotografii pana Darka Staszczyszyna przyci¹gn¹³ wielu mi³oników tej trudnej sztuki odzwierciedlania rzeczywistoci. Sala zape³ni³a siê wielu goæmi
z bliska i z daleka. Rodzina, przyjaciele, biznesmeni, dyskutowali o wspó³czesnych
aspektach fotografii. Autor odpowiada³ na
pytania dotycz¹ce jego pracy z fotografi¹, trudów i cierpliwoci podczas wyszukiwania
tematów do zdjêæ. Kilka zdañ o artycie: Dariusz Staszczyszyn  z zawodu in¿ynier
elektryk, z powo³ania biznesmen, z zami³owania fotograf. Autor fotografi¹ zajmuje siê
od koñca ubieg³ego wieku, sta³a siê ona jego
wielk¹ pasj¹, po prostu nie rozstajê siê
z aparatem fotograficznym, jak sam mawia.
Na kliszy uwiecznia wyj¹tkowe i ulotne
chwile z ¿ycia ptaków i zwierz¹t doskonale
nam znanych. S¹ one nieroz³¹cznym elementem otaczaj¹cej nas przyrody. Tylko czy
mamy czas, by dostrzec ich piêkno w ró¿nych
sytuacjach i zachowaniach. Darek Wszystkie wolne chwile spêdza na ³onie przyrody
w lesie, na ³¹kach i nad wod¹. Cierpliwie tro-

pi¹c, podgl¹daj¹c a czasami prowokuj¹c naszych futerkowych i pierzastych przyjació³.
Wystawa Dotyk natury prezentowana
w Miejskim Orodku Kultury spotka³a siê
z bardzo ciep³ym przyjêciem mieszkañców
miasta. Odwiedzali j¹ nie tylko doroli ale
i najm³odsi, uczniowie
szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych. Maluszki z przedszkola
zachwyca³y siê zwierzakami ¿ywo komentuj¹c ich cechy

Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Gocie
Dariusza
Staszczyszyna
podczas
wernisa¿u

Cantabile

20 lat piewania Bogu i ludziom
W sk³ad zespo³u wchodz¹ ludzie, którzy
zawodowo znacznie ró¿ni¹ siê. £¹czy ich
piew i uwielbienie Pana Boga. Widzê czêsto jak z radoci¹ i przyjani¹ spotykaj¹ siê
na próbach dwa, trzy razy w tygodniu. Nie³atwo jest ³¹czyæ sztukê z proz¹ ¿ycia.
18 kwietnia 2004 r. wszyscy wielbiciele
Cantabile mieli niezwyk³¹ przyjemnoæ wys³uchania koncertu z okazjo 20-lecia chóru.

Gocinnie wyst¹pi³ Dariusz Biernacki. By³y
bisy i brawa na stoj¹co. W trakcie wystêpów
dwudziestu dziewiêciu cz³onków zespo³u
odebra³o od Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego okolicznociowe gratulacje i piêkne ró¿e. Od ks. Proboszcza Zbigniewa Szysza artyci otrzymali okolicznociowe podziêkowania oraz pami¹tkowe medale wydane z okazji 75-lecia parafii w. Jadwigi.
Dziêkuj¹c za dotychczasowe piewanie
¿yczymy cz³onkom zespo³u du¿o zdrowia,
radoci i wielu sukcesów artystycznych.
Szczêæ Bo¿e!
Mariusz Koszuta

Fot. M. Koszuta

Cz³owiek powo³any jest miêdzy innymi do
czynienia piêkna. Jednym z jego przejawów
jest piew. W pocz¹tkach XX wieku mieszkañcy Milanówka potrafili organizowaæ siê
w sposób niezwyk³y na rzecz zarówno technicznego jak i duchowego rozwoju miasta.
Pocz¹tki parafii w. Jadwigi ³¹cz¹ siê nierozerwalnie z postaci¹ muzyka Waleriana
Skrzeliñskiego oraz z za³o¿onym przez niego chórem w 1929 r. Chór ten dzia³a³ do
II wojny wiatowej i potem po reaktywacji do
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych.
W 1984 r. ks. proboszcz Edmund Nowak
powo³a³ nowy chór, który przyj¹³ nazwê Cantabile. Pocz¹tkowa prowadzi³ go Tadeusz
Komorowski, a potem Tadeusz Bornsztajn.
Obecnie zespo³em dyryguje Alicja Paciorek
przy akompaniamencie Barbary Zdoliñskiej.
Chór nale¿y do Zwi¹zku Chórów kocielnych
Cecylianum. Prezesem milanowskiego oddzia³u jest El¿bieta Freyberg. Historia koncertowania tego zespo³u jest bardzo bogata
zarówno w wydarzenia jak i repertuar. Do
tradycji nale¿y udzia³ w przegl¹dzie chórów
kocielnych w Archikatedrze Warszawskiej.
Wiele uroczystoci kocielnych jak i wieckich z opraw¹ chóraln¹ Cantabile pozosta³o
g³êboko w pamiêci jako wspania³e prze¿ycie.
Wspomnê oprawy Mszy podczas wizyt dostojników kocielnych, Mszy podczas jubileuszy parafii, wi¹t narodowych i gocinnych wystêpów w innych parafiach, orodkach spo³ecznych czy kulturalnych.

wystêpuj¹ce w naturze. Polecamy kolejne
prezentacje, które maj¹ oprócz wra¿eñ estetycznych dla dzieci, równie¿ walor edukacyjny. Gratulacje dla autora.

Chórem Cantabile dyryguje Alicja Paciorek przy akompaniamencie
Barbary Zdoliñskiej. Gocinnie wyst¹pi³ Dariusz Biernacki
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WYSTAWA W£ODZIMIERZA STAROCIAKA
w Brwinowie
24 kwietnia br. w Galerii Zagroda
w Brwinowie (siedziba Towarzystwa Przyjació³ Brwinowa) odby³ siê wernisa¿ prac milanowskiego malarza W³odzimierza Starociaka. Wystawê zorganizowano w ramach
wspó³pracy z Towarzystwem Mi³oników Milanówka. Autor zaprezentowa³ ok. 20 prac
malarskich, akwareli, szkiców. Poza pejza¿ami s¹ wród nich martwe natury i kwiaty
w technice olejnej. Mimo deszczowej pogody wernisa¿ zgromadzi³ kilkudziesiêciu mi³oników sztuki.
Komisarz wystawy Maria Gajewska-Prokopczyk w swoim przemówieniu w czasie
otwarcia wystawy zwróci³a m.in. uwagê na to,
¿e autor tworzy swoje prace zgodnie
z dewiz¹ Ocaliæ od zapomnienia. W. Staro-

Ok³adka katalogu zaprojektwana przez
W³odzimierza Starociaka

ciak stara siê utrwaliæ na p³ótnie gin¹ce stare obiekty takie jak przydro¿ne kapliczki, wiatraki, bramy i mury dawnych posiad³oci
ziemskich, a tak¿e nie zeszpecone cywilizacj¹ i przemys³em widoki natury, pejza¿e naszego Mazowsza. Ukazane przez artystê
w swoistym dla niego stylu i budz¹ce u widza
nastrój pe³en poetyckiej zadumy oraz estetyczne dokonania wywo³ane widokiem zestawieñ barwnych, niew¹tpliwie bêd¹ przed³u¿eniem historii tych obiektów, poniewa¿ bardziej d³ugowieczna od nich jest sztuka.
Mówi¹c o swoim credo twórczym artysta
m.in. podkreli³, ¿e motywy do swoich prac
czerpie z najbli¿szego mazowieckiego otoczenia. Inspiracj¹ dla niego jest sztuka pocz¹tków XX wieku, a zw³aszcza prace Józefa
Rapackiego, który wywar³ na jego twórczoæ
niema³y wp³yw, zw³aszcza na kszta³towanie
siê estetyki krajobrazu. W. Starociak powiedzia³, ¿e poza pejza¿em interesuj¹ go portrety
koni, a tak¿e wszystko co wi¹¿e siê z tradycyjnym malarstwem jak np. martwa natura.
Wystawie, która potrwa do 15 maja towarzyszy katalog autorstwa Teresy LesiñskiejSztuki informuj¹cy o dorobku twórcy i o kulturotwórczej dzia³alnoci Towarzystwa Przyjació³ Brwinowa.
Po indywidualnych wystawach artysty
w Warszawie, Milanówku, Pruszkowie,
Brwinowie mo¿na utwierdziæ siê w przekonaniu, ¿e twórca niezmiennie zafascynowany jest mazowieck¹ przyrod¹ i architektur¹
i potrafi przetworzyæ realistyczne widoki, lokalne pejza¿e we w³asn¹ konstrukcjê wiata
widzian¹ w piêknej otoczce baniowej. Malarstwo W. Starociaka sk³ania do refleksji
nad nieub³aganym przemijaniem czasu.
Przemijanie przywo³uje u mnie nie najlep-

Wygraæ Milanówek
Malkontenci za³amuj¹ rêce, bo le siê ich
zdaniem dzieje na niwie kulturalnej Milanówka. W Milanówku nie ma kina, mówi¹.
W Milanówku nie ma teatru, dodaj¹. Nie poszczyci³ siê nam równie¿ Milanówek gmachem opery i filharmonii, mo¿na by kontynuowaæ tê litaniê narzekañ. Ale w rzeczywistoci problemem nie jest brak tego typu placówek. Jedynym przekleñstwem Milanówka
w dziedzinie kultury jest Warszawa. I choæ
teza ta mo¿e wydawaæ siê doæ przewrotna,
to jednak w³anie od stosunku do Warszawy powinna siê rozpocz¹æ dyskusja o miejsce kultury w Milanówku i o miejscu Milanówka w Kulturze.
Milanówek jest po³o¿ony zbyt blisko centrum kulturalnego, którego blask olepia
w promieniu przynajmniej trzydziestu kilometrów. I tak, je¿eli chcê obejrzeæ dobry film,
pos³uchaæ dobrej muzyki, obejrzeæ dobr¹ wy-
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stawê, czy nawet kupiæ li tylko dobr¹ ksi¹¿kê lub p³ytê to wsiadam do poci¹gu
(w którym, o ile nie spotkam jakiego znajomka, oddaje siê mniej lub bardziej wysublimowanej lekturze) i w pó³ godziny stajê
przed wielkim sezamem kultury. A gdy siê
ju¿ nacieszê  wracam do domu, z dziwnie
przyjemnym uczuciem schadenfreude, ¿e
mieszkañcy Tarchomina, czy Falenicy, choæ
administracyjnie podlegaj¹ prezydentowi
Kaczyñskiemu maj¹, mimo wszystko, dalej
do tych dóbr ni¿ ja.
Ta bliskoæ Warszawy rodzi kilka niebezpieczeñstw, najpowa¿niejszym z nich jest to,
¿e Milanówek zaczyna byæ traktowany jako
sypialnia, a to oznacza, ¿e jedyne co mnie
interesuje, to kwestie owietlenia, kanalizacji i utwardzonych dróg; kultura przestaje
mnie wtedy zajmowaæ, bo tê mam w nadmiarze w stolicy. Je¿eli jednak mimo wszystko

sze myli, ale w pracach Starociaka dostrzegam sporo optymizmu. Mo¿e dlatego, ¿e naturê optymisty ma sam twórca i potrafi ten
swój optymizm przelaæ na p³ótno. Artysta
maluje obrazy epoki, która ju¿ bezpowrotnie odchodzi w zapomnienie. Mnie osobicie
zawsze urzeka³y i urzekaj¹ jego mazowieckie dworki, stare m³yny, wiatraki i kapliczki. Do malowania wiatraków artysta wielokrotnie powraca jakby by³ niezadowolony
z osi¹gniêtych wyników. A mo¿e szuka
w prezentacji tego tematu nowej kolorystyki? W wielu domach milanowskich widzia³em prace artysty i stwierdzam, ¿e wnosz¹
one w klimat tych domów du¿o ciep³a. Porównuj¹c starsze jego prace z obecnymi odnoszê wra¿enie, ¿e wci¹¿ szuka nowej kolorystyki, zw³aszcza w pejza¿ach, które obecnie s¹ bardziej nasycone barw¹, pulsuj¹, niekiedy przenikaj¹ siê wzajemnie, wiec¹. Kolor i wiat³o s¹ u W. Starociaka bardzo wa¿ne. Rzeczywicie jest twórc¹ nadzwyczajnie
wra¿liwym na barwê, prawdziwym mistrzem
budowania formy przez kolor.
To co napisa³em to refleksje i odczucia
osoby, która odbiera i interpretuje prace artysty na swój prywatny sposób. Przyznam,
¿e jego prace sprawiaj¹ mi wiele radoci, daj¹
wiele estetycznych prze¿yæ. Pejza¿e Starociaka to lekarstwo na stresy, dzia³aj¹ koj¹co! Kiedy widzimy co siê w otaczaj¹cym nas wiecie
dzieje, jak szybko nieodwracalnej degradacji
ulega przyroda, niszczej¹ wspania³e zabytki architektury (choæby willa Zosin ko³o targowiska), chcia³oby siê uciec st¹d jak najdalej, w bajeczny wiat starych m³ynów, kapliczek, wiatraków i pejza¿y W³odzimierza Starociaka.
Andrzej Pettyn

lokalny patriotyzm wemie górê i pojawi siê
chêæ zrobienia czego dla miasta, to inicjatywy takie mog¹ mieæ albo sk³onnoæ do
miernego naladownictwa i staj¹ siê wówczas md³ym odbiciem warszawskiego blasku, albo ogranicz¹ siê do kwestii stricte regionalistycznej, owszem ciekawej i niekiedy
wp³ywaj¹cej na integracjê spo³ecznoci miasteczka, jednak na d³u¿sz¹ metê ograniczonej jedynie do jego rogatek.
Dlatego Milanówek powinien siê okreliæ
wobec Warszawy. Wygraæ swe wyj¹tkowe
po³o¿enie i swoje dziedzictwo. Wygraæ miasto-ogród, wygraæ epizod ma³ego Londynu, wygraæ swój genius loci, który by³
i, miejmy nadziejê, nadal jest atrakcyjny dla
wielu obecnych i potencjalnych mieszkañców. W naszym Milanówku podobno i koty
wiersze pisz¹. Nie próbujmy nikogo wyprowadzaæ z b³êdu  i ten stereotyp warto wygraæ.
Jaros³aw jot-Dru¿ycki

konkurs recytatorski i spotkanie z autork¹
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa
po raz kolejny zorganizowa³a konkurs recytatorski powi¹zany ze spotkaniem z autork¹ wierszy. W pierwszej naszej edycji gociem honorowym by³a Wanda Chotomska,
póniej zaszczyci³a nas swoj¹ obecnoci¹
Dorota Gellner.
Obecnie przybli¿alimy najm³odszym
dzieciom niezwykle humorystyczne teksty
Natalii Usenko, która jest poetk¹, bajkopisark¹, t³umaczk¹, autork¹ ponad stu ksi¹¿ek dla dzieci. Warto wspomnieæ, ¿e jest córk¹ nie¿yj¹cej ju¿ Danuty Wawi³ow i wspó³autork¹ wielu jej tekstów.
Do wziêcia udzia³u w naszym konkursie
zaprosilimy przedszkolaki z Milanówka
i okolic. Zg³osi³o siê ponad piêædziesiêcioro
dzieci, które 25 marca zaprezentowa³y siê na
scenie naszej szko³y we wspania³ych popisach recytatorskich. Wszystkie dzieci doskonale zna³y teksty, a wiele przygotowa³o ciekawe stroje lub rekwizyty pasuj¹ce do treci
recytowanego wiersza.
Z niecierpliwoci¹ czekalimy na dzieñ,
w którym osobicie bêdziemy mogli poznaæ
autorkê. A¿ wreszcie  30 marca przyjecha³a

do naszej szko³y na spotkanie z dzieciakami. Okaza³a siê niezwykle sympatyczn¹
i ciep³¹ osob¹. Opowiedzia³a bardzo du¿o
ciekawych i jednoczenie miesznych sytuacji ze swojego ¿ycia. Wspomina³a swoj¹
matkê i czyta³a dzieciom wiersze napisane
przez Danutê Wawi³ow. Bardzo czêsto opowiada³a o swoim synku Kubie, który jest bohaterem jej wierszy, a tak¿e pomys³odawc¹
tematów jej opowiadañ. Dzieciom podoba³y
siê Bajki o smokach i rycerzach czytane
przez Nataliê Usenko z niezwyk³¹ wyrazistoci¹ i ekspresj¹, co mali s³uchacze lubi¹
najbardziej.
Jej wypowiedzi przerywane by³y recytacj¹ wierszy przez wyró¿nione dzieci, bowiem spotkanie po³¹czone by³o z fina³em
laureatów. Ka¿de dziecko, które wziê³o
udzia³ w konkursie otrzyma³o nagrodê
ksi¹¿kow¹ z imienn¹ dedykacj¹ od autorki.
Nagrody zosta³y ufundowane przez
Burmistrza Miasta Milanówka, za co bardzo serdecznie dziêkujemy.
Gdy przedszkolaki opuci³y nasz budynek Natalia Usenko poprowadzi³a spotkanie dla uczniów naszej szko³y z klas I-III,

WIOSNA  WSZYSTKO KWITNIE WKO£O
I edycja konkursu wokalnego, zorganizowanego przez
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina oraz
Katolick¹ Prywatn¹ Szko³ê Podstawow¹ pod Patronatem
Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego
To by³ koncert. Laureaci konkursu ze
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i licealnych wypiewali wiosenn¹ radoæ, która
zakwit³a na twarzach zaproszonych goci,
rodziców dzieci uczestnicz¹cych i s³uchaczy
w Katolickiej Prywatnej Szkole Podstawowej.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e konkurs by³ otwarty dla
uczniów z innych miast. Byli solici m.in.
z Grodziska, Pruszkowa, Warszawy. Jury
konkursu, w którego sk³ad wchodzili:
Agnieszka £¹ka  polonistka, El¿bieta D¹browska  muzyk, Teresa Czochara-Dyra 
muzyk, Wojciech Stokinger  aktor, mia³o
wyj¹tkowo du¿o pracy.
Poprzez tego typu wydarzenia zwracamy
uwagê na Milanówek, buduj¹c nastrój miasta sztuki i kultury. Chwa³a milanowskim
szko³om za to, ¿e coraz aktywniej uczestnicz¹ w wielkim dziele wychowania naszych
dzieci. Zaowocuje to spo³eczeñstwem bardziej wra¿liwym na piêkno i wytworzy szacunek dla otaczaj¹cego wiata. Dzieci maj¹
zajêcie i radoæ spe³nienia. Gratulujê organizatorom i ¿yczê dalszych sukcesów.

Laureaci:
Kat A (5-6 lat)
 I miejsce Monika £yszkowska  Katolickie Przedszkole Prywatne, Milanówek;
 II miejsce Krzysztof Lachowski  Miejskie Przedszkole, Podkowa Lena;
 III miejsce Majka Kunka  Miejskie
Przedszkole, Podkowa Lena.
Kat B (I-II klasy szk. podst.)
 I miejsce Aleksandra Walczak  Szko³a
Podstawowa nr 2, Milanówek;
 II miejsce Ewa Sochacka  Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa, Milanówek;
 III miejsce Dominika Piotrkowicz  Szko³a Podstawowa, Nowa Wie.
Kat. C (IV-VI klasy szk. podst.)
 I miejsce Joanna Rymaszewska  Szko³a
Podstawowa nr 4, Grodzisk Maz.;
 II miejsce Karolina ¯ó³kiewska  Szko³a
Podstawowa nr 4, Grodzisk Maz.
Kat. D (gimnazjum)
 I miejsce Dorota Rastawicka  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 3, Milanówek;
 II miejsce Karolina Walczak  Zespó³

Ewa £¹czyñska, Anna Je¿ak
Nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego
w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej

Szkó³ Gminnych nr 3, Milanówek;
 III miejsce Joanna Michalska  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 3, Milanówek.
Kat. E (licea)
 I miejsce Sylwia Guraj  Liceum Ogólnokszta³cace Zespó³u Szkó³ Publicznych nr 1,
Milanówek;
 II miejsce Maria Ga³¹zka  Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Reja, Warszawa.
Koncert laureatów poprowadzi³a Ma³gorzata Szewczyk, poetka i instruktor teatralny.
Mariusz Koszuta

Fot. T. Korab

BAJKOWY WIAT
w wierszach Natalii Usenko

które przebiega³o w zupe³nie innej atmosferze. Uczniowie mieli mo¿liwoæ zadawania
wielu pytañ, na które autorka odpowiada³a
cierpliwie z du¿¹ dawk¹ humoru. Najbardziej
podoba³a siê zabawa w teatr, podczas której
wybrani uczniowie odgrywali scenkê z szalenie ciekawej ksi¹¿ki Wierzbowa 13.
miech towarzyszy³ wszystkim do koñca
spotkania. Dzieci równie¿ bawi³y siê w uk³adanie rymowanek i krótkich wierszyków,
a tak¿e mia³y mo¿liwoæ zaprezentowania
pisarce swoich wierszy pisanych podczas zajêæ lekcyjnych.
Jak wynika z naszych dowiadczeñ i opinii nauczycieli bior¹cych udzia³ w naszych
konkursach i spotkaniach z autorami, s¹ to
bardzo wartociowe uroczystoci, które
stwarzaj¹ dzieciom mo¿liwoæ osobistego
poznania znanych ludzi, zaciekawienia
ksi¹¿kami i tym samym rozwijaj¹ zainteresowania czytelnicze.
Takie spotkania dostarczaj¹ mnóstwo
wra¿eñ i emocji, a tak¿e integruj¹ placówki
owiatowe z najbli¿szych okolic. Zamierzamy kontynuowaæ tego typu akcje i ju¿ mamy
kandydata na naszego kolejnego gocia, ale
niech to na razie zostanie nasz¹ tajemnic¹.

Aleksandra Walczak ze Szko³y
Podstawowej Nr 2 w Milanówku zdoby³a
I miejsce w swojej kategorii wiekowej
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Podczas Festiwalu bêd¹
rozprowadzane cegie³ki
jako dar dla MOK
na zakup sprzêtu
nag³aniaj¹cego.

KOSZYKÓWKA NA PIASTA
Podsumowanie sezonu

Dru¿yna ch³opców po raz 5 z rzêdu wygra³a Zawody powiatowe, nie zostawiaj¹c
¿adnych w¹tpliwoci rywalom kto w powiecie jest najlepszy. Nastêpnie w B³oniu, po
dwuletniej przerwie tryumfowa³a w Zawodach Miêdzypowiatowych, dokonuj¹c tego
po raz 3 w historii szko³y. Koszykarska Liga
Szkó³ rednich (d. NIKE) nie przynios³a ju¿
takich sukcesów jak choæby 6 miejsce przed
rokiem. Ch³opcy zajêli 3 miejsce w grupie eliminacyjnej, przegrywaj¹c najwa¿niejszy
mecz z ZSE-M u siebie 67-77. W meczu tym
nie zagra³ Rafa³ Dej. Z³amana noga na treningu wy³¹czy³a go na 3 miesi¹ce. W kolejnym meczu z³amania koci ródstopia dozna³
Przemys³aw Maciak i nie wyst¹pi³ w ¿adnym
meczu rozgrywek Ery Ligi Szkolnej. Dru¿yna przegra³a w III rundzie, z póniejszymi
zwyciêzcami województwa ZSTiO z Pruszkowa. Ca³y sezon z powodu ró¿nych kontuzji
straci³ równie¿ Bartek D¹browski. Ekipa
ch³opców zajê³a jeszcze 3 miejsce w I Tur-
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nieju Wielkanocnym rozegranym w B³oniu.
Na wyniki dru¿yny mia³y równie¿ wp³yw
sytuacje nie zwi¹zane ze sportem.
Najlepszym strzelcem dru¿yny zosta³ Rafa³ Dej  25.54, najwiêcej zbiórek notowa³
Przemek Maciak  12.09, który drugi rok
z rzêdu mia³ równie¿ najwiêcej bloków 
3.09. Najlepiej podaj¹cym zosta³ Bartosz Budza³ek  2.95, a najwiêcej przechwytów notowa³ najlepszy obroñca w zespole Marek Zapa³owski  3,32. Solidnym punktem pierwszej pi¹tki by³ Micha³ Weso³owski, który notowa³ rednio 11.3 punkta, 9.95 zbiórki
i 1.85 bloka. Istotnym wzmocnieniem okaza³ siê by³y zawodnik MKS MOS Pruszków
£ukasz Pa³ka (5.67 punkta, 5.72 zbiórki
i 1.39 bloka).
Jeli chodzi o dru¿ynê dziewcz¹t to po
odejciu 7 zawodniczek, a przede wszystkim
Moniki Gamdzyk, mo¿na powiedzieæ, ¿e
w mijaj¹cym sezonie nie by³o czego takiego jak dru¿yna dziewcz¹t. Wygranie po raz

4 Zawodów powiatowych to by³a czysta formalnoæ, a uplasowanie siê na drugim miejscu w Zawodach miêdzypowiatowych rozegranych w B³oniu, by³o ustalone z góry, bo
dru¿yna LO z ¯yrardowa tylko w poprzednim sezonie musia³a uznaæ wy¿szoæ Milanówka. Najlepiej sytuacje dru¿yny pokazuje
Koszykarska Liga Szkó³ rednich. 4 miejsce na 5 dru¿yn w grupie pó³fina³owej
(w sumie w Lidze by³o 9 ekip ¿eñskich).
Przegrana z 17 LO na wyjedzie 29-86
i w Piasecznie 7-62 (tylko 4 zawodniczki).
Szkoda jest Iwony Gawryszewskiej (GKK
Grodzisk Mazowecki), która notowa³a rednio 21.67 punkta, 16.17 zbiórki i 4.5 bloka,
a w meczu z 16 LO uzyska³a 60 punktów.
Magda Wyszomirska, która zosta³a najlepiej
podaj¹c¹ (3.71 asysty) i Anka Nowecka,
z powodu matury nie mia³y czasu na koszykówkê, a kontuzja na samym pocz¹tku sezonu Kamili Ku¿awskiej, da³y takie a nie inne
wyniki. Nie wspominaj¹c ju¿ o sytuacji poza
boiskowej, która w przypadku dziewcz¹t mia³a ogromny wp³yw na osi¹gniêcia dru¿yny.
Wszystkie dane, wyniki i statystyki na
stronie zespo³u www.zsmilan.prv.pl
Micha³ Gbur

KALENDARZ WYCIECZEK
ROWEROWYCH NA ROK 2004

organizowanych przez Sekcjê Turystyki
Rowerowej Miejskiego Orodka Kultury
w Milanówku
1. Termin wycieczki 30.05.2004 r.
godz. 10.00
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Minimalny wiek uczestnika 10 lat. Dystans 20 km.
Trasa wycieczki: ul. Mickiewicza, Wojska
Polskiego, Ludna, Chrzanów Ma³y, Adamów,
Kwiatowa, Kociuszki, Podlena, Wspólna,
Krakowska, Kocielna, Smoleñskiego, Dêbowa, Staszica, £¹czna, Wysockiego, Kazimierzowska, rednia, Bagnista, Owczarska,
Turczynek przyjazd na Stadion K.S. Milan.
2. Termin wycieczki 20.06.2004 r.
godz. 8.30
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Minimalny wiek uczestnika 15 lat. Dystans 65 km.

Trasa wycieczki: Mickiewicza, Wojska
Polskiego, Pó³nocna, Kraszewskiego, Kwiatowa, ¯uków, T³uste, Stare K³ódno, Ceg³ów,
Gole, Teresin, Niepokalanów, Paprotnia,
Kampinos, ¯elazowa Wola.
Pobyt na Koncercie Chopinowskim. Powrót t¹ sam¹ tras¹.

3. Termin wycieczki 24.07.2004 r.
godz. 10.00
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza.
Minimalny wiek uczestnika 15 lat. Dystans
60 km.
Trasa wycieczki: Mickiewicza, Wojska
Polskiego, Kwiatowa, ¯uków, Rokitno, wiecie, Zaborowek, Kicinne, szlakami turystycznymi Puszczy Kampinowskiej, Zajazd
Roztoka, powrót przez Leszno, B³onie, Milêcin, Milanówek. Zakoñczanie wycieczki
w miejscu jej rozpoczêcia.

PETANQUE

Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski
Gra podwójna dublety Milanówek, 19 czerwca 2004 r.

Na podstawie decyzji Kongresu Polskiej Federacji Petanque w dniu 27.03.2004 r. Warszawski Klub Gry w Petanque Ule Boule
otrzyma³ prawo organizacji dwóch presti¿owych turniejów o Miêdzynarodowe Mistrzostwo Polski. Turniej gry podwójnej Dublety
zostanie rozegrany w Milanówku, a turniej gry
potrójnej Triplety w Warszawie.
Zawody w Milanówku s¹ pierwszym tego
typu turniejem rozgrywanym na Mazowszu.
Ranga zawodów spowoduje, ¿e na turniej powinna przyjechaæ czo³ówka polskich graczy,
a mamy nadziej¹, ¿e pojawi¹ siê równie¿ zawodnicy zagraniczni.
Istotne jest, ¿e turniej bêdzie rozgrywany
w formule OPEN. Pozwoli to na uczestnictwo
w zawodach osób nie zrzeszonych w Polskiej
Federacji Petanque (PFP). Mamy nadziejê, ¿e
w zawodach wezm¹ udzia³ równie¿ mieszkañcy Milanówka i niezale¿nie od wyniku spêdz¹
ciekawie czas.
Przewidziany termin zawodów  19 czerwca (sobota)  zosta³ umieszczony w oficjal-

nym kalendarzu turniejów PFP na rok 2004
(przyjêty przez Kongres w dniu 27.03.2004).
Dzieñ póniej odbêd¹ siê zawody Pucharu Polski w £odzi. Organizatorem sportowym jest
Warszawski Klub Gry w Petanque Ule Boule
wraz z klubem KS Milan Milanówek.

4. Termin wycieczki 1525.08.2004 r.
Dystans 500 km
Trasa wycieczki: Milanówek, B³onie, Kazuñ, Pomiechówek, Ciechanów, Przasnysz,
Lidzbark Warmiñski. Powrót t¹ sama tras¹.
Ka¿dy uczestnik musi mieæ ukoñczone 18 lat.
5. Termin wycieczki: 18.09.2004 r.
godz. 11.00
Zbiórka uczestników na terenie parku lenego u zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza.
Minimalny wiek uczestnika 10 lat. Dystans
20 km.
Trasa wycieczki: Mickiewicza, Wojska
Polskiego, Ludna, Chrzanów Ma³y, Adamów,
Kwiatowa, Kociuszki, Gospodarska, Wiejska, Krakowska, Kocielna, Smoleñskiego,
Pi³sudskiego, Kazimierzowska, rednia, Bagnista, Owczrska, Turczynek. Przyjazd na
stadion K.S. Milan. Po zakoñczeniu wycieczki na terenie stadionu odbêd¹ siê terenowe wycigi kolarskie.
Ka¿dy uczestnik wycieczek musi posiadaæ kask rowerowy b¹d motocyklowy!!!
Przewodnicz¹cy
Sekcji Rowerowej przy MOK
Jerzy Majewski

G³ównym celem, jaki stawiaj¹ sobie organizatorzy jest popularyzacja Petanque jako gry
rodzinnej i sposobu spêdzania wolnego czasu.
Maj¹c nadziejê, ¿e gra znajdzie zwolenników
wród mieszkañców naszego miasta sugerujemy, aby wczeniej zorganizowaæ turniej pokazowy i podczas jego trwania zaproponowaæ
mieszkañcom uczestnictwo w zabawie. Okazj¹
mo¿e byæ festyn z okazji Dnia Dziecka.
Andrzej Zegarek

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA
OG£ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

pn.: Odbiór i unieszkodliwienie p³yt azbestowo-cementowych pochodz¹cych z demonta¿u pokryæ dachowych
z terenu Milanówka
Termin realizacji: 21.06.2004 r.  25.06.2004 r.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena  100 %
Formê i zawartoæ ofert okrelaj¹ Istotne Warunki Zamówienia, które mo¿na uzyskaæ
w Referacie Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy ul. Kociuszki
45, budynek B (I piêtro) w godz. 8.00-16.00
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest: Aneta P³ywaczewska, tel. 758 30 61 wew. 221.
 Termin sk³adania ofert: do 31.05.2004 r., godz. 10.00 (w Punkcie Obs³ugi Interesanta
Urzêdu Miejskiego, Milanówek ul. Kociuszki 45, bud. A)
 Termin otwarcia ofert: w dniu 31.05.2004 r., o godz. 10.30 (w siedzibie Rady Miasta,
Milanówek ul. Kociuszki 45, bud. B)
 W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy:
1. Spe³niaj¹ wymogi okrelone w art. 22 i 24 Ustawy Prawo Zamówieñ Publicznych.
2. Spe³niaj¹ warunki okrelone w Istotnych Warunkach Zamówienia.
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Do mieszkañców Milanówka

posiadaj¹cych drzewa kasztanowce na
swojej dzia³ce
szrotówka, co intensyfikuje chorobê. Zim¹
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 z pod 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

kasztanowce nie maja szkodnika, s¹ czyste,
z wyj¹tkiem nielicznych utrzymuj¹cych siê
przez zimê w wisz¹cych br¹zowych, skrêconych liciach.
Walka ze szrotówkiem jest trudna. Wiosna, w okresie wychodzenia motyli z poczwarek stosuje siê m. in. zastrzyki do pnia
kasztanowca (co jest drogie) i opaski z lepów do oko³a 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.

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.:
1. Najczêciej stosowana  wygrabianie opad³ych lici i ich niszczenie
2. Nieselektywny masowy od³ów motyli
z zastosowaniem feromonu p³ciowego  daj¹cy niewielkie skutki
3. Zak³adanie opasek z preparatem klej¹cym
4. 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.
Zalet¹ tej metody jest jednoczesne zabezpieczenie drzew przed szrotówkiem i przed grzybem
powoduj¹cym czekoladow¹ plamistoæ lici kasztanowca. Metoda ta zabezpiecza drzewa na okres
2-3 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:
1. Na prze³omie marca i kwietnia firma specjalistyczna wykona³a iniekcjê przy 110
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drzewach  kasztanowcach bia³ych rosn¹cych w pasach drogowych;
2. 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.
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 40-50oC. Aby to osi¹gn¹æ, trzeba pryzmê przykryæ foli¹ lub warstw¹
ziemi (ok. 40-50 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.

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. 50 oC (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)

P.S. W ocaleniu wiêkszej iloci drzew kasztanowca bia³ego, na terenach zieleni miejskiej,
mo¿e pomóc ka¿dy z nas. Wystarczy wp³aciæ
pieni¹dze na konto Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Za
zebrane pieni¹dze zostanie zaaplikowana
drzewom, szczepionka (na prze³omie III i IV
2005 r.) oraz zostanie dofinansowana akcja wywozu i odpowiedniego pryzmowania lici kasztanowca (w pierwszej dekadzie wrzenia br.).
Podajê nr konta GFOiGW miasta Milanówka, nr rachunku: PKO BP S.A. Oddzia³ Grodzisk
Maz. 78 1020 1055 0000 9402 0024 3097,
z dopiskiem darowizna na walkê ze szkodnikiem kasztanowców.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

DYSTRYBUCJA
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH

Zainteresowanych mieszkañców Milanówka informujemy, ¿e 04 czerwca br. (pi¹tek) planowana jest dystrybucja sadzonek
drzew i krzewów ozdobnych po atrakcyjnych
cenach. Dystrybucja odbêdzie na terenie
Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45 w godz. 8.00-15.00.
Uwaga:
 nie ma zapisów na sadzonki;
 mo¿na bêdzie zakupiæ dowoln¹ iloæ
i dowolny gatunek drzew i krzewów.
Szczegó³owych informacji udziela Ogrodnik Miejski, ul. Kociuszki 45 (budynek B,
I piêtro); tel. 758-30-61(62) wew. 202.
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

OG£OSZENIE

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

o przetargu nieograniczonym powy¿ej 60 000 euro
na pielêgnacjê zieleni miejskiej na terenie Milanówka:
PKWiU: 01.41.1
Termin realizacji: od 16.06.2004 r. do 15.06.2007 r.
Wadium: 10 000 z³.
Kryteria oceny ofert:
 wartoæ koszenia trawników
 25%
 wartoæ koszenia chwastów
 15%
 wartoæ koszenia trawnika sportowego
 15%
 wartoæ renowacji trawników
 10%
 suma wartoci za zak³adanie trawników
 5%
 wartoæ przyciêcia ga³êzi wrastaj¹cych w linie energetyczne
 10%
 suma wartoci za pielêgnacjê zieleni wysokiej
 5%
 suma wartoci za modernizacjê i urz¹dzanie skwerów
i terenów rekreacyjno-sportowych
 5%
 suma wartoci za pielêgnacjê krzewów i rabat kwiatowych
10%
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).
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 08.06.2004 r. o godz. 10.00.(w sekretariacie Urzêdu Miejskiego, Milanówek ul. Kociuszki 45, bud. A)
Otwarcie ofert nast¹pi: dnia 08.06.2004 r. o godz. 10.30 w siedzibie Rady Miasta
Milanówka, ul. Kociuszki 45, bud. B (sala konferencyjna)
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ wykonawcy, którzy spe³niaj¹ przepisy art. 22. ust. 1
i nie s¹ wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo
zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r.) oraz spe³niaj¹cy warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin zwi¹zania z ofert¹: max 60 dni licz¹c od terminu sk³adania ofert.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Dzieñ Ziemi 2004 w Milanówku
 podsumowanie

W dniu 22 kwietnia br. obchodzilimy
Dzieñ Ziemi, w którym wziê³y udzia³:
 Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa
mieszcz¹ca siê przy ul. Brzozowej 1  zorganizowano tu ró¿nego rodzaju konkursy o tematyce przyrodniczej.
 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, ul. Królewska 69  w zwi¹zku z Dniem Ziemi zorganizowano przemarsz z transparentami
przez miasto pod has³em Czyste powietrze do Urzêdu Miejskiego, gdzie uczniowie przekazali na rêce Pana Burmistrza
album przedstawiaj¹cy postulaty g³osz¹ce ochronê rodowiska. Burmistrz przekaza³ szkole w ramach Dnia Ziemi sadzonki drzew.
 M³odzie¿ nale¿¹ca do Ekozespo³u  razem
chroñmy ziemiê z Zespo³u Szkó³ Nr 2
mieszcz¹cego siê przy ul. Wójtowskiej 

uprz¹tnê³a treny wzd³u¿ ul. Warszawskiej.
 Szko³a Podstawowa Nr 2, przy ul. Literackiej  obchody Dnia Ziemi zaakcentowano poprzez: sprz¹tanie i prace pielêgnacyjne na terenie szko³y, udoskonalanie
cie¿ki dydaktycznej, odby³o siê spotkanie uczniów z lenikiem z Nadlenictwa
Chojnów, odby³ siê równie¿ apel powiêcony Dniu Ziemi.
 Pani Anna Krawczyk wraz z grup¹ mieszkañców Milanówka  uprz¹tnêli tereny
ogólnodostêpne w rejonie ulicy Na skraju.
Wszystkim uczniom i nauczycielom oraz
mieszkañcom, którzy wziêli czynny udzia³
w obchodach Dnia ziemi gor¹ce podziêkowania sk³ada
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

UWAGA
AZBEST!

Akcja odbioru ETERNITU

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców Milanówka, organizujemy po
raz kolejny, za zgod¹ Burmistrza Miasta Milanówka, akcjê odbioru eternitu pochodz¹cego z wymiany pokryæ dachowych w Milanówku.
Z uwagi na wysokie koszty odbioru i utylizacji tego niebezpiecznego odpadu informujemy, ¿e mieszkañcy partycypuj¹ w 20%,
a gmina w 80% poniesionych kosztów.
Zainteresowanych mieszkañców zapraszamy do Referatu Ochrony rodowiska,
w celu podania szacunkowej iloci eternitu
(w kg) oraz wype³nienia deklaracji partycypowania w kosztach (w 20%) odbioru i utylizacji tego odpadu. Szczegó³owe terminy odbioru zostan¹ podane w najbli¿szych Biuletynach Miasta Milanówka oraz w radiu BOGORIA.
p.o. Kier. Ref. Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

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 14.05.2004 r.
bezporednio do Ogrodnika Miejskiego
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku przy ul. Kociuszki 45, budynek B, I piêtro (758-30-61,
62 wew. 202).
Druki zg³oszeñ znajduj¹ siê u Ogrodnika
Miejskiego (adres j. w.) oraz na stronie internetowej: www.milanowek.pl.
Dla laureatów konkursu przewidziane s¹
atrakcyjne nagrody rzeczowe!
ORGANIZATOR konkursu
Burmistrz Miasta Milanówka

KOMPOST
DO TWOJEGO
OGRÓDKA

Burmistrz Miasta Milanówka informuje,
¿e istnieje mo¿liwoæ zakupu kompostu oraz
zrêbków po atrakcyjnej cenie 15 z³ za m3.
Szczegó³owych informacji udziela Referat Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45, budynek
B, I piêtro; tel.: 758-30-61 wew. 221, 212.
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Drodzy
Mieszkañcy!

Cieszymy siê bardzo, ¿e mo¿emy w tak
zielonym miecie, zgodnie z Pañstwa potrzebami (wiêkszoæ jest posiadaczami domów i
ogrodów), organizowaæ odpowiedni serwis
w zakresie gospodarki odpadami. Stopniowo od 1993 r. umo¿liwiamy Pañstwu w³aciwe (w zgodzie z ochron¹ rodowiska) pozbycie siê posegregowanych odpadów komunalnych.
Od tego czasu mamy pozytywne efekty:
 co roku przybywa gospodarstw domowych segreguj¹cych odpady u ród³a,
 co roku jest wiêcej zagospodarowywanych surowców wtórnych (papier, szk³o,
tworzywa sztuczne, z³om, odpady organiczne),
 co roku mniej odpadów trafia na wysypiska,
 mniej s¹ zamiecane tereny ogólnodostêpne.
¯eby kontynuowaæ odbiór odpadów posegregowanych u ród³a, ku zadowoleniu
Pañstwa, prosimy o zapoznanie siê z zas
adami systemu:

Zintegrowany system gromadzenia i wywozu odpadów
komunalnych
w kolorowych workach
Zasady:

Do zbiórki posegregowanych odpadów w
zintegrowanym systemie przeznaczone s¹ :
1. Kolorowe worki o pojemnoci 60 lub 120 l,
specjalnie oznaczone  napis informuj¹cy o rodzaju odpadów z logo firmy obs³uguj¹cej ten system,
a) Worki bia³e  SZK£O  opakowania ze
szk³a: butelki, s³oiki i inne opakowania szklane.
Uwaga! do worków nie wrzucamy:
nakrêtek, pokrywek i butelek z metalu i plastiku, porcelany i fajansu, szyb
zbrojonych,
b) Worki niebieskie  MAKULATURA 
odpady papierowe: gazety, tektury .
Uwaga! do worków nie wrzucamy:
tektur impregnowanych, pampersów
i podpasek.
c) Worki czerwone Z£OM I TETRA 
PAK  drobny z³om, puszki metalowe,
drobne przedmioty metalowe (galanteria), kartony po sokach, mleku itp.
Uwaga! nie wrzucamy do worków:
akumulatorów i du¿ego z³omu.
d) Worki zielone  TWORZYWA SZTUCZNE: folie i opakowania chemii gospodarczej, plastikowe butelki po napojach.
Uwaga! do worków nie wrzucamy:
opakowañ po rodkach ochrony rolin,
farbach, lakierach, lekarstwach oraz
opakowañ po olejach technicznych.

2. Wk³ady foliowe o pojemnoci 60 l, specjalnie oznaczone z napisem bio-odpady
z logo firmy  na odpady organiczne pochodzenia rolinnego  odpadki kuchenne, trawa, licie, resztki rolinne z upraw
w przydomowych ogródkach.
3. Worki czarne  INNE ODPADY  o pojemnoci 60 lub 120 l, specjalnie oznaczone
 napis informuj¹cy o rodzaju odpadów
z logo firmy  na pozosta³e odpady komunalne nie objête selektywn¹ zbiórk¹,
z wy³¹czeniem odpadów niebezpiecznych
okrelonych odrêbnymi przepisami.
4. Pierwszy komplet kolorowych worków 
po jednej sztuce w danym kolorze: bia³ym, niebieskim, czerwonym i zielonym
w³aciciele nieruchomoci chc¹cy przyst¹piæ do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, otrzymuj¹ bezp³atnie w Referacie
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku i zostaj¹ wpisani do systemu.
5. W dniu odbioru (zgodnym z kalendarzem
wywozu) zape³nione i zabezpieczone
przed wysypaniem siê odpadów worki,
(zaklejone lub zasznurowane) nale¿y
wystawiæ w widocznym miejscu, w pasach chodnikowych ulic przy wjedzie do
w³asnej posesji,
NIE PÓNIEJ
NI¯ DO GODZINY 9.00 RANO.
6. Za ka¿dy zabrany worek w kolorze: bia³ym, niebieskim, czerwonym i zielonym,
firma obs³uguj¹ca system pozostawia na
posesji 1 nowy worek w danym kolorze,
przy czym zasada ta dotyczy wy³¹cznie
jednego kompletu worków (w kolorach
bia³ym, niebieskim, czerwonym i zielonym) bêd¹cego w bezp³atnym obiegu.
W dodatkowe ww. kolorowe worki do selektywnej zbiórki oraz wk³ady foliowe na
odpady rolinne (bio-odpady) i czarne
worki na pozosta³e odpady (inne odpady)
ka¿dorazowo mo¿na zaopatrywaæ siê
w wyznaczonych punktach sprzeda¿y na terenie miasta.
7. Od maja br. zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminieka¿dy mieszkaniec, który uczestniczy
w systemie zbiórki odpadów u ród³a
b¹d dopiero ma zamiar przyst¹piæ do
systemu musi podpisaæ umowê z firm¹
Aminex, która obs³uguje system. Podpisanie umowy stanowi warunek uczestnictwa w systemie segregacji odpadów
u ród³a.
Poni¿ej umieszczamy list Burmistrza
Miasta Milanówka do Mieszkañców informuj¹cy o koniecznoci podpisania umów cywilno-prawnych na odbiór odpadów posegregowanych z firm¹ Aminex Sp. z o.o.
Tam gdzie wieczne tajnie drzemi¹,
Nie utejsze s¹ d¹browy.
Na twych polach jestem ziemio,
Tylko gociem przypadkowym.
Jerzy Zagórski, 1916

Szanowni Pañstwo,
Mieszkañcy
Milanówka!
System segregacji odpadów rozwin¹³ siê
w sposób, który przekroczy³ moje najmielsze oczekiwania. Jest to dla mnie szczególny
powód do satysfakcji, poniewa¿ w 1993
roku, jako Kierownik Referatu Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego, rozpoczyna³em
pracê nad wprowadzeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów. Dzisiaj segreguje
2 300 rodzin, osiedla zosta³y wyposa¿one
w zestawy estetycznych pojemników. Miesiêcznie zbieranych jest 4-5 tysiêcy worków.
To niew¹tpliwie sukces nas wszystkich.
Sukces, który potwierdza, ¿e segregacja odpadów w Milanówku jest potrzebna.
Ze wzglêdu na potrzebê oszczêdnoci,
podj¹³em dzia³ania aby zminimalizowaæ
koszty wywozu odpadów posegregowanych.
Od 1 stycznia 2004 roku, odbiór odpadów
posegregowanych jest realizowany przez firmê Aminex bezp³atnie dla Miasta. Podpisane porozumienie zabezpiecza interes mieszkañców i daje pe³n¹ gwarancjê, ¿e system
bêdzie funkcjonowa³ niezmiennie przez lata.
W najbli¿szym czasie pojawi siê w Pañstwa domach przedstawiciel Firmy Aminex,
celem podpisania umowy na wywóz odpadów. Wymagaj¹ tego przepisy ustawy
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w Gminach, która narzuca na ka¿dego z nas obowi¹zek posiadania umowy na wywóz odpadów. Treæ umowy zosta³a uzgodniona przez
naszych prawników. Zapewnia Nam odbiór
odpadów posegregowanych na niezmienionych zasadach. Ka¿da zmiana w tej umowie
musi zostaæ zatwierdzona przez Urz¹d Miejski. Podpisanie umowy z firm¹ Aminex jest
warunkiem dalszego uczestnictwa w bezp³atnym systemie segregacji odpadów.
W zwi¹zku z powy¿szym gor¹co proszê
Pañstwa o podpisanie umowy w zakresie
wywozu odpadów posegregowanych. Segreguj¹c odpady w domach ka¿dy z nas wnosi
wk³ad w zachowanie naturalnej równowagi
pomiêdzy naszymi potrzebami, a rodowiskiem naturalnym.
Z powa¿aniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

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

Biuletyn Miasta Milanówka
05-822 Milanówek, ul. Kociuszki 45, ISSN - 1508-6666
Redakcja  Sekretarz Miasta Milanówka Wies³awa Kwiatkowska, Radny Miasta Milanówka Mariusz Koszuta
18Na zlecenie Miasta wykonuje  Arkuszowa Drukarnia Offsetowa  Nak³ad 5500 egz.

